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Sissejuhatus 
Käesolev töö on koostatud Tõstamaa Vallavalitsuse ja OÜ Alkranel (konsultant) vahel 
sõlmitud teenuslepingu nr. 03-11-15-ÜVK alusel. 

Töö eesmärk on koostada Tõstamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise 
kava aastani 2028, mis on aluseks ÜVK rekonstrueerimisele ja väljaehitamisele Tõstamaa 
valla ÜVK-ga piiritletud aladel. Varasem ÜVK arendamise kava on koostatud 2014. aastal. 

ÜVVKS kohaselt rajatakse ÜVK kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ÜVK 
arendamise kava alusel, mis koostatakse vähemalt 12-aastaseks perioodiks. Vastavalt 
ÜVVKS-ile tuleb arendamise kava üle vaadata iga nelja aasta järel ning seda vajadusel 
korrigeerida. Nii on võimalik tagada operatiivne ja süsteemipärane arendamise kava 
korrigeerimine vastavalt toimunud muudatustele, mis on omakorda aluseks ÜVK süsteemide 
vajadustepõhiseks arendamiseks Tõstamaa valla territooriumil.  

Arendamise kava ülesanne on piiritleda ÜVK-ga kaetud ala ulatus, anda hinnang ÜVK 
rajamise maksumuse kohta, näidata üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise 
kohad ja teised avalikud veevõtukohad.  

Käesolev arendamise kava kirjeldab lisaks piirkonna sotsiaal-majanduslikku olukorda ning 
keskkonnaseisundit. ÜVK arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigis 
kehtivatest õigusaktidest ja normatiividest. Samuti on arvestatud EL direktiividega ning 
rahvusvahelistest lepetest tulenevate kohustustega. 

Töö koostamise käigus analüüsitakse piirkonna põhjavee kvaliteeti ja kirjeldatakse 
võimalikke veehaarete rajamise võimalusi. Hinnatakse, milline saab olema rahvastiku 
veetarbimine ÜVK süsteemi väljaehitamise järel ning sellest lähtuvalt kirjeldatakse piirkonnas 
tekkiva reovee puhastusvõimalusi. 

Ühtlasi hinnatakse töös ÜVK süsteemide rekonstrueerimiseks ja väljaehitamiseks 
vajaminevate investeeringute mahte. Lähtuvalt ÜVK rajamiseks tehtavatest investeeringutest 
prognoositakse arendamise kava elluviimise järgset ÜVK teenuse hinda ning antakse ülevaade 
võimalikest finantseerimisvõimalustest investeeringute rahastamiseks.  

Arendamise kava koostamisel osalesid OÜ Alkranel konsultandid (Meelis Mark ja Kristjan 
Karabelnik). 
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1.  Olemasoleva olukorra iseloomustus 

1.1 Üldandmed 

Tõstamaa vald asub Edela-Eestis, Pärnu maakonna läänepoolses osas ning piirneb Kihnu, 
Varbla, Koonga ja Audru vallaga (joonis 1). Valla keskuseks on Tõstamaa alevik. Maakonna 
keskusest Pärnust asub Tõstamaa 48 km kaugusel. Lähim suurem sadam on 15 km kaugusel 
Lao külas asuv Munalaiu sadam, kust saab naabervalda - Kihnu saarele ja Tõstamaa valla 
asustatud saarele - Manilaiule. Tõstamaa valda läbivateks suuremateks maanteedeks on Audru 
– Tõstamaa - Nurmsi ja Tõstamaa - Tõhela - Kalli maantee. 

Valla pindala on 261 km2 ja elanike arv 01.01.2015 seisuga 1358. Valla territooriumil on 1 
alevik (Tõstamaa alevik) ning 19 küla.  Valla suurim keskus ja ainuke tiheasustusala on 
Tõstamaa alevik, kus elab 01.01.2015 seisuga 506 elanikku. Lisaks Tõstamaale on vallas 
ajalooliselt välja kujunenud piirkonnad (kandid) Pootsi, Seliste, Kastna ja Tõhela. Elanike 
arvu poolest suurim küla on Seliste 148 elanikuga. 

 
Joonis 1.  Tõstamaa valla asukoht. Allikas: Maa-ameti geoportaal. www.maaamet.ee. 

Ühisveevärk- ja kanalisatsioon on valla kolmes asulas - Tõstamaa alevikus ning Tõhela ja 
Pootsi külades. Tõstamaa valla vee-ettevõte OÜ SuFe on asutatud 1997. aastal. Vee-ettevõtte 
eesmärgiks oma klientide elu- ja majandustegevuse tagamiseks vajalike soojusenergia, vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste osutamine keskkonnasäästlikult ja optimaalse hinnaga. Ühisveevärgi 
ja –kanalisatsioonisüsteemid on üle antud OÜ-le SuFe. 

Tõstamaa vallas tegutsevad munitsipaalasutustest vallavalitsus, keskkool, lasteaed, 
hooldekodu, 3 raamatukogu ja kommunaalteenustega tegelev OÜ SuFe. 

1.2 Sotsiaal-majanduslik ülevaade 

1.2.1 Elanikkonna iseloomustus 

Tõstamaa Vallavalitsuse andmetel elas 2015. aasta 1. jaanuari seisuga Tõstamaa vallas 1358 
elanikku (vt tabel 1). 
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Tabel 1. Tõstamaa valla pindala ja elanike arv seisuga 01.01.2015 

Pindala (km2) Elanike arv Asustuse tihedus (in/km2) 

261 1358 5,2 
Andmed: Tõstamaa Vallavalitsus 

Valla rahvaarv on viimase viie aasta jooksul näidanud üldist vähenemistrendi. Keskmiselt on 
rahvaarvu vähenemine olnud ligikaudu 1,9% aastas. Alates 2010. aastast on valla elanikkond 
loomuliku iibe ja mehhaanilise rände tõttu vähenenud 132 inimese võrra (tabel 2). 

Tabel 2. Tõstamaa valla rahvastiku dünaamika aastatel 2010-2015 
Näitaja 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Elanike arv 1490 1467 1452 1400 1387 1358 

Muutus eelmise 
perioodiga (%) -3,15 -1,57 -1,03 -3,71 -0,94 -2,14 

Sündis 14 15 11 12 15 - 

Suri 17 12 29 18 22 - 

Saabus 31 28 21 49 37 - 

Lahkus 47 46 51 57 58 - 
Andmed: Tõstamaa Vallavalitsus 

Tõstamaa valda saabujaid on olnud viimastel aastatel vähem kui vallast lahkujaid, mistõttu on 
valla rändesaldo olnud negatiivne. Rändesaldo suurus on aastati küllaltki kõikuv. 

Joonis 2 kirjeldab Tõstamaa valla rahvastiku dünaamikat aastatel 2010-2015. 

 
Joonis 2.  Rahvastiku dünaamika Tõstamaa vallas aastatel 2010-2015, Tõstamaa 

Vallavalitsus. 

Jooniselt 2 on näha, et aastatel 2010-2015 on toimunud Tõstamaa vallas rahvastiku 
vähenemine. 
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Tõstamaa vallas elas 01.01.2015. a seisuga 1358 inimest. Võrreldes aastaga 2014 on 
Tõstamaa valla elanike arv vähenenud 29 inimese võrra. Elanike vanuselise koosseisu 
moodustavad tööealised 64%, tööeast nooremad 12% ja pensioniealised 24%. 

Tõstamaa vallas on 19 küla ja Tõstamaa alevik. Elanike arvu poolest suuremad asulad 
Tõstamaa alevik ning Seliste ja Männikuste külad. 

Arendamise kava koostajad prognoosivad Tõstamaa valla elanike arvu vähenemist aastani 
2017 keskmiselt 1,5% aastas, aastatel 2018-2021 keskmiselt 1% aastas, aastatel 2022-2025 
keskmiselt 0,5% aastas ning aastatel 2026-2028 rahvaarvu stabiliseerumist. Seega aastaks 
2028 on Tõstamaa valla elanike arv ligikaudu 1241 inimest. 

Rahvastiku prognoosis toodud arvud on hinnangulised ning sõltuvad paljuski piirkonna ning 
kogu Eesti edasisest majanduslikust ning sotsiaalsest arengust. ÜVK arendamise kava jaoks 
on oluline prognoosida uute ÜVK teenuse kasutajate arvu ning täpselt teada, missugune on 
tegelik kohapealne olemasolev olukord.  

ÜVK arendamise kava jaoks on veel oluline analüüsida Tõstamaa valla leibkonnaliikme 
netosissetulekuid, mis on abiks arendamise kava koostajatel piirkonna elanike maksevõime 
prognoosimisel. Maksevõime analüüsimine on oluline arendamise kava finantsanalüüsi 
koostamisel, mis on aluseks Tõstamaa valla ÜVK-ga varustatud piirkondades ÜVK teenuse 
hinna kujunemisel. Selleks on analüüsitud Statistikaameti andmeid kogu Pärnu maakonna 
leibkonnaliikmete netosissetulekute kohta. 

Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Pärnu maakonnas 
2013. aastal ligikaudu 408,9 eurot (vt tabel 3). 2013. aasta näitaja on ligi 19,5% võrra väiksem 
Eesti keskmisest (508,1 eurot). 2003-2013. aasta keskmine sissetuleku kasv on olnud aastas 
ligikaudu 8,5%. 

Tabel 3. Leibkonnaliikme sissetulek Pärnu maakonnas aastatel 2003-2013. 

Aasta 
Netosissetulek kuus 

(eur) 
Muutus, % 

2003 169,5 11,01% 

2004 189,1 10,36% 

2005 211,0 10,40% 

2006 262,3 19,55% 

2007 319,5 17,91% 

2008 349,2 8,49% 

2009 347,1 -0,60% 

2010 347,7 0,18% 

2011 355,1 2,06% 

2012 380,5 6,69% 

2013 408,9 6,95% 

Keskmine - 8,45% 

Andmed: Eesti Statistikaamet 

1.2.2 Majandus ja tööhõive 

Tõstamaa vallas oli 2014.a. seisuga registreeritud 2 aktsiaseltsi, 62 osaühingut, 42 
mittetulundusühingut, 107 füüsilisest isikust ettevõtjat, 4 sihtasutust ning 7 kohaliku 
omavalitsuse asutust. 



9 

Ettevõtluses on peamisteks tegevusaladeks kalandus, põllumajandus, metsandus, teenindus ja 
puhkemajandus. Kalanduses tegutseb 35 kutselist kalurit, kelle tegevus on peamiselt 
koondunud Peerni ja Manija sadamatesse. Töötab Värati külmhoone ja püügiperioodil Lao 
kalavastuvõtupunkt. 

Põllumajanduses tegutsevad OÜ Tõhela farmid ja üle 20 tootmistalu. Metsanduses ja 
puidutöötlemises on suuremad tegijad Taltsi talu, Tõstamaa saeveski, OÜ Morentek ja OÜ 
Adler puit. Riigimetsa haldamisega tegeleb Vändra metskond. Puhkemajanduses tegutseb ligi 
20 ettevõtjat. Kaubanduses tegutseb 5 kauplust ja 3 baar-kohvikut. 

Riikliku infrastruktuuri ettevõtetest on Tõstamaa teemeistripiirkond, Tõstamaa Postkontor ja 
Päästeameti tugikomando. 

Munitsipaalasutustest tegutsevad vallavalitsus, keskkool, lasteaed, hooldekodu, 3 
raamatukogu ja kommunaalteenustega tegelev OÜ SuFe (andmed: Tõstamaa valla 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava).  

2014. a. 1. jaanuari seisuga moodustas registreeritud töötute osakaal ca 2,0% Tõstamaa valla 
elanike arvust ehk 28 inimest.  

Valla sotsiaalmajanduslikku olukorda iseloomustab ka vallas sotsiaaltoetusteks makstava 
summa suurus eelarvest. Toetussummad on aastate lõikes olnud erinevad. Aastatel 2009-2011 
on toetussummad suurenenud. Sellest võib järeldada, et elanike sotsiaalne olukord 
ajavahemikus 2009-2011 on mõnevõrra halvenenud. Alljärgnevalt on toodud tabelis 4 
ülevaade aastatel 2009-2014 sotsiaaltoetusteks makstavatest summadest. 

Tabel 4. Tõstamaa vallas toimetulekutoetusteks makstavad summad aastatel 2009-
2014. 

Aasta 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Toimetulekuks makstav summa 
valla eelarvest (eurot) 8 312,0 19 894,4 31 709,4 32 430,4 29 705,4 31 717,4 

Andmed: Statistikaamet 

1.3 Keskkonnaülevaade 

Tõstamaa valla loodus on ainulaadselt mitmekesine. On soid, rabasid, luiteid, järvi, saari ja 
laide, liigirikast metsa- ja põllumaad, pikk rannajoon, poolsaared, rannaniidud jne. Looduse 
mitmekesisuse säilitamiseks on loodud mitmed kaitsealad. Rikkalik loodus on soosinud 
puhkemajanduse ja turismi jõudsat arengut (Tõstamaa valla arengukava kuni aastani 2023). 

Vallal on pikk rannajoon. Rannik on madal kivine ning liigestatud arvukaist põhjaloode-
lõunakagu suunalistest lahtedest ja neemedest. Meri on väikese sügavusega ja saareline. 
Rannameres on ligi 50 saart ja laidu, nendest suurim on asustusega Manilaid. Vaatamata 
madalale merele on Tõstamaa rannal rohkelt väikesadamaid ja paadisildu. Suurimaks on 
Munalaiu sadam, mille kaudu peetakse ühendust Pärnumaa väikesaartega. Tõstamaad 
iseloomustavad Lääne-Eesti kohta erandlikud kõrgussuhted. Sisemaal kerkiva lameda 
moreenkõrgustiku suurim kõrgus ulatub 38 meetrini. Kõrgendike lagedel ning nõlvadel on 
säilinud arvukalt rannavorme alates hilisjääaja lõpust. 

Metsasus ja maakasutus: põllumajandusega tegeletakse vallas vähe, suurema osa moodustab 
mets. Valla üldpindalast moodustab metsamaa 45-49%.  Põllumajanduskasutuses olevad 
maad moodustavad valla üldpinnast kuni 9,1%.  
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Pärnu alamvesikonnas toimusid nõukogude ajal mahukad maaparandussüsteemide rajamised, 
siis on piirkond üks enim ümberkujundatud alasid. Maaparandussüsteemide pindala Pärnu 
alamvesikonnas moodustab 153 938 hektarit, millest üle poole asub Pärnu maakonnas 
(Põllumajandusministeerium 01.01.2002). Maaparandusobjektide pindala Tõstamaal 
moodustab 2898,5 ha, parandatud maade osakaal haritavates maades moodustab 0,87-0,96% 
(Tõstamaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava). 

1.3.1 Kaitsealused objektid 

Tõstamaa valla territooriumil asuvad järgmised kaitstavad loodusobjektid: 
1. Hoiualad: 

• Lindi hoiuala 
• Nätsi-Võlla hoiuala 
• Pärnu lahe hoiuala 
• Tõhela-Ermistu hoiuala 

2. Kaitsealad: 
• Alu liigikaitseala 
• Kastna maastikukaitseala 
• Kolga looduskaitseala 
• Liigikaitseala (Tõstamaa) 
• Lindi looduskaitseala 
• Manija maastikukaitseala 
• Nätsi-Võlla looduskaitseala 
• Pootsi mõisa park 
• Sorgu looduskaitseala 
• Tõstamaa maastikukaitseala 
• Tõstamaa mõisa park. 

3. Natura 2000 alad: 
• Nätsi-Võlla linnuala 
• Pärnu lahe linnuala 
• Kastna loodusala 
• Kolga loodusala 
• Lao loodusala 
• Lindi loodusala 
• Manilau-Hanilaiu loodusala 
• Nätsi-Võlla loodusala 
• Pootsi loodusala 
• Sorgu loodusala 
• Tõhela-Ermistu loodusala 
• Tõstamaa loodusala. 

4. Püsielupaigad: 
• Alu kõre püsielupaik 
• Ermistu merikotka püsielupaik 
• Kastna emaputke püsielupaik 
• Lao emaputke püsielupaik 
• Lindi merikotka püsielupaik 
• Pootsi merikotka püsielupaik 
• Ranniku merikotka püsielupaik 
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• Seliste kassikaku püsielupaik 
• Seliste merikotka püsielupaik 
• Tõhela-Ermistu kaljukotka püsielupaik. 

1.3.2 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogia 

Tõstamaa vald asub Pärnumaa lääneosas Liivi lahe rannikul. Pärnu alamvesikond jääb 
alamsiluri ja keskdevoni kivimite avamusalale. Tõstamaal paikneb devoni ladestu liivakivi 
kohati saartena siluri karbonaatsete kivimite levikualal. Lääne pool on silmapaistvamateks 
pinnavormideks alamvesikonnas Tõstamaa paekõrgendik, mis madaldub mere poole. 
Tasandikust pisut kõrgemale jäävad omapärased voorestikud Varbla - Tõstamaa ja Tali 
ümbruses. Need alad on moreenist pinnakattega ning osaliselt põllustatud ja osaliselt 
metsadega kaetud. Alamvesikonna rannikut ääristavad astangud ja luitestikud, millest 
silmapaistvamad on litoriinamere rannikut tähistavad luitestik Tõstamaal ja luited Rannametsa 
– Häädemeeste – Piiskopi - Ikla joonel. Siin asuvad Mandri-Eesti kõrgemad luited suhtelise 
kõrgusega üle 20 m ja nõlvusega kuni 40°. Devoni ladestu liivakivi paikneb kohati saartena 
siluri karbonaatsete kivimite levikualal, Pärnu jõel (Tahkusel), Tõstamaal, Audru jõe 
alamjooksul. Lääne pool on silmapaistvamateks pinnavormideks Tõstamaa paekõrgendik, mis 
madaldub mere poole ja Varbla ümbruse põhja-lõunasuunalised suurvoored. Nii paekõrgendik 
kui ka suurvoored on ümbritsetud rannavallide ja astangutega. Nende vahelisel alal paikneb 
vesikonna suurim järv - Ermistu järv. Alamvesikonna rannikut ääristavad astangud ja 
luitestikud, millest silmapaistvamad on litoriinamere rannikut tähistavad luitestik Tõstamaal 
ja luited Rannametsa-Häädemeeste-Piiskopi-Ikla joonel. Siin asuvad Mandri-Eesti kõrgemad 
luited suhtelise kõrgusega üle 20 m ja nõlvusega kuni 40°. 

1.3.2.1 Aluspõhja ehitus ja hüdrogeoloogia 

Tõstamaa valla territooriumil on 2014. a seisuga 87 puurkaevu. Puurkaevude sügavus ulatub 
21-st kuni 200 meetrini. Sügavaim on Seliste külas asuv uuringupuurkaev 623,2 meetriga. 
Põhjavee kvaliteet on hea. Ühisveevärgiga mitteliitunud ja puurkaevu mitteomajad saavad vee 
salvkaevudest.  

Põhjavesi on Tõstamaa vallas üldiselt hästi kaitstud. Osade ainete piirsisalduse ületamine 
põhjavees on piirkonnale iseloomulik ja tuleneb tõenäoliselt rabade ja soode lähedusest 
(ammoonium, kahevalentne raud jne). 

Tõstamaa territooriumil kasutatakse peamiselt Alam- ja Kesk-Siluri ning Alam-Devoni 
veehorisonti. Põhjavee seisundit võib lugeda heaks. 

Kvaternaari veeladestiku ehk pinnakattega seotud veekiht levib üle kogu Pärnu 
alamvesikonna. Veeladestikus eristatakse eritekkeliste settekihtide (tuule-, mere-, 
liustikujärve-, soo-, järve-, jõevesi, glatsiofluviaalsed ja glatsiogeensed veed) vesi. 
Veeladestiku põhjavesi on valdavalt HCO3-Ca-Mg tüüpi mineraalsusega 0,1-0,5 g/l. 
Veekvaliteet on muutlik, sõltudes paljus kohalikust majandustegevusest. Esineb lokaalseid, 
valdavalt lämmastikühenditega reostunud piirkondi. Veeladestikku tsentraalses veevarustuses 
ei kasutata. Vett kasutatakse peamiselt hajaasustuses. 

Siluri-ordoviitsiumi regionaalse veeladestiku vesi levib lõhelistes karbonaatkivimeis kuni 
250 meetri sügavusel maapinnast põhjarannikust kuni Mõisaküla – Pikassilla – Elva - 
Mehikoorma jooneni. Siluri - ordoviitsiumi karbonaatkivimeis liigub põhjavesi mööda lõhesid 



12 

ning karstitühemikke. Esineb nii kivimikihtide vahelisi kui ka vertikaalseid lõhesid. Viimased 
on seotud tektooniliste rikkevöönditega ning paiknevad pindalaliselt ebaühtlasemalt. 
Suurimad veejuhtivused – 500 - 2000 m2/d esinevad Pärnu jõe ülemjooksul Pandivere 
kõrgustiku võlvil ja nõlva loodeosas rikkevöönditega aladel. Lõhelisus ja karst on kõige 
levinumad maapinnalähedastes karbonaatkivimites. Sügavuse suurenedes väheneb lõhelisus ja 
koos sellega põhjavee hulk kivimeis. Valdav osa põhjaveest on kuni 70 meetri sügavusel. 
Sõltuvalt põhjavee kujunemistingimustest iseloomustab veeladestiku põhjavee keemilist 
koostist mitmekesisus. Valdavalt levib HCO3-Ca-Mg tüüpi põhjavesi mineraalsusega 0,4-0,6 
g/l. Levikuala lääneosas on põhjavee keemilises koostises märgatav nii vertikaalne kui ka 
horisontaalne (maismaalt mere poole) vööndilisus. Sügavuse suunas tõuseb Na+ ja Cl- 
sisaldus ja põhjavesi muutub HCO3-Cl-Ca-Na tüüpi mineraalsusega 0,6-1,0 g/l (Põhjavee 
seisund 1997. – 1998. aastal, 1999). 

Kesk-alamdevoni-siluri (varem ka Pärnu) veeladestik on Pärnu alamvesikonnas enim 
ekspluateeritav veekiht. Keskdevoni Narva lademe veepideme all lamab keskalamdevoni-
siluri liivakivide, aleuroliitide ja karbonaatkivimitega seotud veeladestik. Veeladestiku 
põhjavesi on valdavalt HCO3-Ca-Mg või –Mg-Ca tüüpi mineralisatsiooniga 0,45-0,55 g/l. 
Pärnus Reiu veehaardel on põhjavesi HCO3-Cl-Na-Ca-Mg tüüpi mineraalsusega 0,9 g/l. 
Uurimistööde (Savitskaja jt, 1996) käigus on leitud joogiveele lubatud piirväärtusest 
kõrgemat Ni2+ (Viljandi, Pärnu), Ba2+ (Kilingi-Nõmme, Häädemeeste) ja B3- (Pärnu) 
sisaldust. Veeladestiku vett kasutatakse laialdaselt Pärnus (Reiu ja Vaskrääma veehaarded) ja 
Viljandis (Paala veehaare). Puurkaevude erideebet on valdavalt 0,2 – 1,0 l/s. 

Ordoviitsiumi-kambriumi liivakividega seotud veeladestik levib peaaegu kogu Eestis, 
välja arvatud kitsas klindieelne riba põhjarannikul, kus veekiht kiildub maapinnale välja. 
Pärnu jõe ülemjooksul on veekiht ca 200 meetri sügavusel. Ladestiku paksus on 25 - 30 
meetrit. Puurkaevude erideebetid kõiguvad vahemikus 0,2...0,4 l/s. Vesi on keemiliselt 
koostiselt muutlik, sõltudes vettandvate kivimite lasumissügavusest. Põhjapool levib HCO3-
Cl-Na-Mg (Rapla, Tamsalu) tüüpi vesi mineraalsusega 0,4-0,6 g/l, Pärnu-Viljandi-Tartu 
joonest lõuna pool levib Cl-Na või Cl-Na-Ca tüüpi põhjavesi, mineraalsusega 0,7-1,95 g/l. 
Pärnus on veekihi vesi soolakas. Iklas ja Häädemeestel on mineraalvee leiukohad (Põhjavee 
seisund 1997.- 1998. aastal, 1999). 

Veeladestiku põhjavee tarbimisala ulatub Põhja-Eesti klindist kuni Pärnu-Viljandi-Tartuni. 
Veeladestik on olnud tugevasti mõjutatud inimtegevusest veevõtu läbi. Veehaarded, sh 
Pärnus, on mõjutanud kogu veeladestiku levikuala. Siiski on viimastel aastatel vähenenud 
veevõtu tõttu tõusnud ka veetase veeladestikus (alates 1990. aastast enam kui 14 m). Pärnus 
näiteks tõusis veetase 1997.-1998. aastal üle 6 meetri põhjustades mitmetel Pärnu jõe orus 
paiknevatel puurkaevudel isegi ülevoolu (Põhjavee seisund 1997.-1998. aastal, 1999). 

Kambriumi-vendi liivakividega seotud veeladestik on Pärnu alamvesikonnas väga sügaval 
(üle 300 meetri) ja vesi on soolakas. Selle veekihi vett Pärnu alamvesikonnas ei kasutata.  

1.3.2.2 Veeandvus 

Vastavalt Eesti hüdrogeoloogilisele kaardile (1:400000, EGK 1998) jääb Tõstamaa vald 
peamiselt Siluri ja Ordoviitsiumi lõheliste ja karstunud kivimite põhjaveekihtide piirkonda. 
Siluri ja Ordoviitsiumi lubjakivi, dolomiidi ja mergli kivimikihtides paiknevate peamiselt 
ulatusliku levikuga veerikastes veekihtides asuvate puurkaevude erideebitid jäävad valdavalt 
vahemikku 0,5-2,0 l/s*m. Vähesel määral jääb Tõstamaa vallas Ermistu järve ümbruses ka 
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mõõduka veeandvusega puurkaevusid, mille erideebit jääb vahemikku 0,1-0,5 l/s*m. 
Tõstamaa valla kagu- ja idaosa (sh Seliste ja Pootsi küla) jäävad Devoni poorsete kivimite 
põhjaveekihtide piirkonda. Devoni liivakivi ja aleuroliidi mõõduka veeandvusega veekihtides 
asuvate puurkaevude erideebitid jäävad vahemikku 0,1-0,5 l/s*m. 

Tõstamaa valla ühisveevarustuse puurkaevude arvestuskaartide alusel on Tõstamaa aleviku 
KEK-i puurkaevu erideebit 0,613 l/s*m, Nooruse puurkaevu erideebit 0,501 l/s*m, Tõhela 
küla keskuse puurkaevu erideebit 0,348 l/s*m ning Pootsi küla (elumajade) puurkaevu 
erideebit 0,024 l/s*m. 

1.3.2.3 Põhjavee kaitstus 

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub 
Tõstamaa vald peamiselt suhteliselt kaitstud põhjaveega alade hulka. Joonisel 3 on toodud 
Tõstamaa valla põhjavee kaitstuse kaart.  

Tõstamaa alevik ning Tõhela küla ÜVK alad jäävad samuti suhteliselt kaitstud alale. Valla 
Põhjaosa jääb osaliselt keskmiselt kaitstud põhjaveega alale ning Pootsi küla ümbrus jääb 
kaitstud põhjaveega alale. 

Keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus) põhjaveega aladel on moreenist pinnakatte 
paksus 10-20 meetrit ning savi ja liivsavi paksus 2-5 meetrit. Suhteliselt kaitstud (madal 
reostusohtlikkus) põhjaveega aladel on moreenist pinnakatte paksus 20-50 meetrit ning savi 
paksus 5-10 meetrit. Kaitstud (väga madal reostusohtlikkus) põhjaveega aladel on moreenist 
pinnakatte paksus üle 50 meetri ning savi paksus üle 10 meetri. 

 

Põhjavee kaitstuse kaardi legend:  

Joonis 3.  Tõstamaa valla põhjavee kaitstuse kaart (Allikas: Eesti põhjavee kaitstuse kaart, 
M 1:400000, OÜ EGK).
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1.3.2.4 Põhjavee varud ja veekasutus 

Veeseaduse § 12 lg 6 alusel, Põhjaveekomisjoni 02. detsembri 2005. a ettepaneku põhjal 
(protokoll nr 79) ning vastavalt Keskkonnaregistri põhjaveehaarete nimistus hoitavale 
põhjaveevarude arvestusele maakondade kaupa pole vastavalt Keskkonnaministri 6. aprilli 
2006 a. käskkirjale nr 400 “Pärnu maakonna põhjaveevarude kinnitamine” Tõstamaa vallas 
põhjaveevarusid kinnitatud. 

Kehtivaid vee erikasutuslubasid, mis sätestavad veevõtu või heitvee ja teisi vett saastavate 
ainete suublasse juhtimise, samuti kalakasvatuse, on Tõstamaa vallas 16.12.2015 seisuga 
kaks (Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteemi andmed): 

- OÜ SuFe - Veevõtt siluri veekihist üle 5 m3 ööpäevas ja heitvee juhtimine suublasse. 
Vee-erikasutusluba nr L.VV/322815; 

- AS Saarte Liinid - Heitvee ja sademevee juhtimine merre. Vee-erikasutusluba nr 
L.VV/321677. 

Lisaks käsitlevad põhjaveevõttu ning heitvee suublasse juhtimist ka järgnevad 
keskkonnakompleksload: 

- OÜ Tõhela Agro – Veiste intensiivkasvatus käitises, mille ülesseatud tootmisvõimsus 
on: 500 pealine piimakari ja 70 pealine noorkari. Vett tegevuse tarbeks võetakse 
Tõhela farmi puurkaevust (katastri nr. 6185). Keskkonnakompleksluba nr 
KKL/318271. 

1.3.3 Ehitusgeoloogia 

Ehitusgeoloogiliselt jääb Tõstamaa vald valdavalt Ordoviitsiumi-Siluri platoo 
abrasioonitasandiku piirkonda. Reljeef on piirkonnas tasane, enamasti nõrgalt lainjas. Kohati 
esinevad 10...20 meetri kõrgused kitsad eesseljandikud. Aluspõhi koosneb Ordoviitsiumi-
Siluri lubjakividest, milles esineb karstiprotsesse. Pinnakate on üldiselt õhuke ning mitmel 
pool esineb alvareid – pinnakatteta alasid, kus lubjakividel esineb vaid õhuke mullakiht. 
Põhiliseks pinnakatte tüübiks on põhimoreen, mille paksus ulatub harva üle 2...3 meetri. 
Samuti on laialt levinud pinnasetüübiks fluvioglatsiaalsed liivad ja kruusad, mis esinevad kas 
tasandikel moreeni all või selle peal, või moodustavad eesseljandikke. Paljudes aluspõhja või 
moreenikatte nõgudes esineb viirsavisid, enamasti voolavaid, 1...2 m paksuses ja 
turbalasundeid umbes samasuguses paksuses. Lääne-Eestis ja Saaremaal esineb ka mereliivu 
ja –kruusasid. Pinnaveed lasuvad üldiselt maapinna lähedal, mistõttu madalamad kohad on 
tihtipeale soostunud. Piirkonda iseloomustavad üldiselt suure kandevõimega pinnased. 
Erandiks on ainult üksikud soised madalamad kohad voolavate viirsavide või turbaga. 
Ehitussüvendid ja tranšeed tuleb sageli rajada lubjakivisse, mis teeb nende rajamise kulukaks 
(Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965). 

Tõstamaa valla maapinna geoloogilist läbilõiget kirjeldavad ka järgnevad Tõstamaa valla 
puurkaevude arvestuskaartidelt saadud andmed läbilõigete kohta. Geoloogiline läbilõige 
näitab, millised kivimid piirkonnas levivad ja kui sügaval nad paiknevad. Valla erinevates 
piirkondades paiknevate puurkaevude geoloogilised läbilõiked annavad ülevaate piirkonnas 
levivatest kivimikompleksidest ning nende sügavustest. Tõstamaa valla geoloogia 
iseloomustamiseks on võetud järgmised puurkaevud: 

Tõstamaa aleviku KEK-i puurkaev (puurkaevu katastri nr. 6446) 

� 0-7,0 m – pisi-peeneteraline liiv kruusaga; 

� 7,0-8,5 m – liivsavi; 

� 8,5-48,0 m – liivsavi ja saviliiv kruusa ja munakatega; 
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� 48,0-90,0 m – dolomiidistunud lubjakivi mergli vahekihtidega. 

Tõhela küla keskuse puurkaev (puurkaevu katastri nr. 5207) 

� 0-33,0 m – savikas kruus munakatega; 

� 33,0-53,0 m – dolomiidistunud lubjakivi; 

� 53,0-58,0 m – lubjakivi mergli vahekihtidega; 

� 58,0-68,0 m – dolomiidistunud lubjakivi. 

Pootsi küla (elumajade) puurkaev (puurkaevu katastri nr. 6443) 

� 0-19,5 m – liiv kruusa ja munakatega; 

� 19,5-68,0 m – liivsavi kruusa ja veerisega; 

� 68,0-69,5 m – lubjakivi ja dolomiit; 

� 69,5-85,0 m – lubjakivi mergli vahekihtidega; 

� 85,0-105,0 m – lubjakivi ja mergel; 

� 105,0-145,0 m – dolomiidistunud lubjakivi mergli vahekihtidega. 

1.3.4 Pinnavesi 

Tõstamaa valla suuremateks ja tähtsamateks vooluveekogudeks on Tõstamaa jõgi, Paadrema 
jõgi, Männiku oja, Tõrvanõmme oja, Künnima oja ja Mustoja. Kõik suuremad jõed (>25 km2 
valgalaga) on tunnistatud avalikeks veekogudeks. 

Suurimad järved on Ermistu ja Tõhela. Ermistu ja Tõhela järvedel on palju ühist: neid 
ümbritsevad sood ja rabad, mis on toiteallikaks, ning mõlemad järved on mudased. 
Ligipääsetavad on idakaldad. 

Ermistu järv asub Tõstamaa alevikust ligi 2 km põhjapool. Järve pindala on 480 ha 
(maakonna suurim järv), suurim sügavus on 3 m , pikkus 4 km ja laius 1,5 km. Väljavool 
toimub läbi Tõstamaa aleviku voolava Tõstamaa jõe kaudu. Järvel on kala- ja  
puhkemajanduslik kasutus  ja suur tähtsus mudavaruna (järves on 296 ha-l 2,2-3,2 m paksune 
järvemudalasund, mis jaguneb kaheks kihiks). Muda on tunnistatud ravimudaks.  

Ermistu järv on enam-vähem tüüpiline rohketoiteline järv. Veereaktsioon aluseline (pH 8,6). 
Asub kõrgustike vahelises vagumuses. Põllumaid ümbruses ei asu. Läbivool nõrk. 
Looduslikult hea veekvaliteet. Ermistu järves on ülekaalus sega- ja põhjatoidulised kalad. 
Põhilised kalad on roosärg, ahven, särg, nurg, latikas, leidub ka linaskit, haugi, kokre, 
angerjat. 1950. aastatel oli järves esikohal latikas. Aastate jooksul on järve asustatud 
hõbekokre, siberi tuura, karpkalu, angerjat, haugi. 

Tõhela järv jääb 2 km Ermistu järvest põhja poole, suurus on 407 ha (suuruselt maakonna 
teine). Järv on kõigest 1,5 m sügavune (keskmine 1,3 m), 3 km pikk ja 2 km lai. Väljavool 
toimub loodeservast Paadrema jõe kaudu Väinamerre. Järv on tähtis mudavaruna ja 
maastikuelemendina. Tõhela järves leidub u 5 milj m3 järvemuda. Järv on läänekaldalt järsult 
süvenev ja mudane, idakallas madal ja liivase põhjaga, sobiv ujumiseks. Järve loodeosast 
saab alguse piirkonna üks kuulsamaid vähijõgesid – Paadrema jõgi. Selle jõe algusesse on 
järve veetaseme hoidmiseks ja kalade liikumistee parendamiseks rajatud 2001. aastal 
kalatrepp. Tõhela järve kalastikus domineerib tänapäeval neli kalaliiki: ahven, linask, särg, 
haug. 1960. aastatel domineerisid järves linask ja haug, järgnes ahven. Esinesid kiisk, särg, 
roosärg, luts, vingerjas, angerjas. 1933. a. olevat järves olnud palju latikat. 1962.a. lasti järve 
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hõbekokre. Järvede perspektiivseks kalaproduktiivsuseks on hinnatud 10-20 kg/ha. Tõhelas 
on see praegu hinnanguliselt alla 5 kg/ha.  

Tõstamaa valla piiri moodustab peaaegu 50 % ulatuses merepiir Liivi lahega, täpsemalt 
Kihnu väinaga. Rannikut liigestavad mitmed poolsaared, maaninad ning lahed. Valda kuulub 
ligi 50 väiksemat saart-laidu. Suuremad neist on valla ainuke asustatud saar Manilaid ja 
Sorgu, Heinlaid ja Kiveslaid. Looduskaitse all on kokku 12 saart-laidu. Meri on madal ja 
kivise põhjaga. Paljud rannaalad on kasvanud roostikku ja on inimestele ligipääsmatud. Liivi 
lahes on ca 50 kalaliiki, neist tööndusliku tähtsusega 20 ümber. Laht on suhteliselt kõrge 
kalaproduktiivsusega - 20-30 kg/ha aastas. Olulisemaks liigiks on räim, suuremaid ja 
stabiilsemaid saake annab kevadkuderäim (vähemalt 50% väljapüügist). Kihnu-Manija ja 
Tõstamaa ranniku vahelised 4-5 meetri sügavused alad on kevadkuderäimele eriti soodsad 
kudemisalad. Liivi lahe jaoks järgnevad olulisuselt kiviluts, tursk ja koha. Tõstamaa-Varbla 
ranniku madalamates vetes leidub haugi. Samas piirkonnas leidub veel siiga, angerjat, lesta ja 
vimba, meritinti, ogalikku (Andmed: Tõstamaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava). 

Vastavalt Lääne-Eesti veemajanduskavale (kinnitatud VV 7.01.2016.a. korraldusega) on 
Tõstamaa valla vooluveekogudest kesises seisundis Tõstamaa jõgi ja Lindi oja ning Punaoja. 
Ülejäänud vooluveekogud on heas seisundiklassis. Heas seisundiklassis on ka Ermistu ja 
Tõhela järved. 

Veekogumite seisundi 2014 a. seireandmete alusel on Tõstamaa jõe ja Lindi oja 
koondseisund paisutusest tulenevalt hinnatud kesiseks. Punaoja kesise seisundi põhjused on 
looduslikud. Ülejäänud uuritud veekogumid on heas seisundis.  

1.3.5 Muud loodusvarad 

Maavaradest leidub Tõstamaa valla territooriumil turvast, liiva, kruusa, savi ning sapropeeli. 

Suured turbavarud asuvad valla kolmes suuremas soos: Ermistu, Tõhela ja Lindi soos. 
Ermistu soo pindala on 480 ha, millest turbamaardla moodustab 296 ha. Tõhela soo pindala 
on 1799 ha, sellest turbamaardla 1253 ha. Lindi soo pindala on 669 ha, sellest 74 miljonit 
tonni turbavarusid on arvel passiivse reservvaruna (sookaitseala).  

Vallas on palju väikseid liiva ja kruusa leiukohti, enamus neist eramaadel. Suuremad varud 
asuvad Alul, kus on ka kaevandatud Alu-Murru ja Alu karjääridest. Praegu toimub 
kaevandamine Tõstamaa vallale kuuluvast Uue-Alu karjäärist. 

Savi leidub Tõhela-Ermistu nõo idaosas Ermistus, Lepaspää-Soomra tee ääres tasandikul, 
Laagitsa ümbruses, õhukese liivakorra all on savi Karuga ja Kõpu vahel, Lao külas ning 
Tõstamaa jõe ümbruses. 

Tõhela järves leidub u 5 milj m3 järvemuda. Ermistu järves on 296 ha-l 2,2-3,2 m paksune 
järvemudalasund, mis jaguneb kaheks kihiks. Ermistu järve muda on tunnistatud Eesti 
Ravimudade Ekspertkomisjoni poolt ravimudaks. Praegusel ajal kaevandab muda AS 
Sapropeel (Tõstamaa valla arengukava kuni aastani 2023).  

Valla territooriumile jääb ka keskkonnaregistri maardlate nimistus olev Siimu turbamaardla, 
mille turba aktiivne reservvaru on 640 tuh. t. 
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1.4 Vee-ettevõtte iseloomustus 

Tõstamaa vallas tegeleb käesoleval ajal vee-ettevõtlusega OÜ SuFe. 

OÜ SuFe on 1997. aastal asutatud Tõstamaa valla vee-ettevõte. Ettevõtte tegevusaladeks on: 

1) Soojusenergia tootmine 

2) Veepumbajaamade, veepuhastusjaamade, veetrassid korrashoid, ehitus, remont 

3) Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse osutamine 

4) Elamufondi korrashoid, ehitus remont 

5) Heakorratööde teostamine 

6) Prügimajanduslike teenuste vahendamine 

7) Kinnisvara haldamine 

Vee-ettevõtte eesmärgiks oma klientide elu- ja majandustegevuse tagamiseks vajalike 
soojusenergia, vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine keskkonnasäästlikult ja optimaalse 
hinnaga. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad Tõstamaa vallas kuuluvad samuti OÜ-le 
SuFe, v.a. Tõstamaa aleviku reoveepuhasti, mis kuulub vallale. 

ÜVK teenuse hinnad Tõstamaa vallas OÜ SuFe teeninduspiirkonnas on kooskõlastatud 
Tõstamaa Vallavalitsuse 19.06.2015. a. määrusega nr 4 „Veeteenuse hinnataotluse 
kooskõlastamine“. Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad kehtivad alates 
1.08.2015.a. 

Tabel 5 kirjeldab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinda OÜ SuFe tegevuspiirkonnas.  

Tabel 5. ÜVK teenuse hinnad Tõstamaa vallas (ilma käibemaksuta) 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse tarbija 1 m3 maksumus (eurot) 

Tõstamaa vald 
Tasu võetud vee eest 1,35 
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,45 

Andmed: OÜ SuFe 

Ülevaade vee-ettevõtte majandusnäitajatest aastatel 2012-2014 on toodud alljärgnevas tabelis. 
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Tabel 6. OÜ SuFe tulud ja kulud ÜVK teenuse osutamisel Tõstamaa vallas aastatel 2014. 

Näitaja 
2012. a 
(eurot)  

2013. a 
(eurot)  

2014. a 
(eurot)  

Müüdud veeteenus elanikkonnale ja juriidilistele isikutele  11805 13408 14826 
Müüdud kanalisatsiooniteenus elanikkonnale ja juriidilistele 
isikutele  14910 15976 14826 

Müügitulu kokku: 26715 29284 31211 

Elektrienergia kulu ÜVK objektide haldamisel  9994 11935 10960 

Vee-erikasutusõiguse tasu ÜVK objektide haldamisel  2287 2076 2507 

Saastetasud  1092 3755 2507 

Kemikaalikulud reovee puhastamiseks  382 782 1153 

Palgakulud  7668 8043 7182 

Administreerimiskulud (v.a palgakulud, elekter)  7028 9923 8198 

Amortisatsioonikulud ÜVK objektidelt  25434 25434 25434 

Intressikulud  1189 1020 668 

Materjal ja teenused ÜVK ehitiste remondiks ja hoolduseks  2761 3341 2181 
Analüüsid  909 1307 1088 

Kulud kokku: 58744 67631 61933 

Kasum/kahjum: -32029 -38247 -30722 

Andmed: OÜ SuFe 

1.5 Kohalik omavalitsus 

Tõstamaa valla eelarve maht oli 2014.a ligikaudu 1,76 miljonit eurot. 2013.a eelarve maht oli 
ligikaudu 1,63 miljonit eurot. Võrreldes 2013. aasta eelarvega on suurenemine ligikaudu 7,5 
%. Erinevus on peamiselt tingitud suurematest sihtotstarbelistest toetustest ning 
maksutuludest. 2015.a eelarve tuludeks on planeeritud ligikaudu 1,56 miljonit eurot. 
Tõstamaa valla eelarve ning võlakohustused ja laenureserv on toodud tabelis 7. 

Tabel 7. Tõstamaa valla eelarve, võlakohustused ning laenureserv aastatel 2011-
2015 (eurot). 

Aasta 
Puhastatud 

eelarve 
(eurot) 

Võlakohustused 
kokku (eurot) 
(aasta lõpul) 

Võlakoormus 
(%) 

Laenureserv 
(eurot) 

2011 1 157 608 666 724 58 72 235 

2012 1 429 297 665 472 47 232 434 

2013 1 394 998 629 092 45 149 330 

2014 1 338 359 514 926 38 173 760 

2015 1 510 973 440 026 29 74 900 
Andmed: Tõstamaa Vallavalitsus 

Alates 2010.a on üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta mõnevõrra suurenenud (vt 
tabel 8), mis näitab elanike sissetulekute mõningast suurenemist ning elanike sotsiaal-
majandusliku olukorra paranemist. Võrreldes 2013.a on 2014.a üksikisiku tulumaksu 
laekumine paranenud ligikaudu 10,2%. 
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Tabel 8. Üksikisiku tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta (eurodes). 
Aasta 2010 2011 2012 2013 2014 

Elanike arv  1490 1467 1452 1400 1387 
Laekunud tulumaks (eurot/in) 308,6 338,4 346,7 390,4 434,4 

Andmed: Eesti Statistikaamet 
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2. Olemasoleva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi olukorra kirjeldus  

2.1 Ühisveevärgi puurkaev-pumplad 

Tõstamaa vallas on ühisveevärk välja arendatud Tõstamaa alevikus ning Tõhela ja Pootsi 
külades. 

Tabelis 9 on toodud OÜ-le SuFe väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/322815) lubatud 
puurkaevude veevõtud Tõstamaa aleviku ning Tõhela küla ühisveevarustuse puurkaevudest.  

Tabel 9. Vee erikasutusloaga lubatud veevõtt Tõstamaa valla ühisveevarustuse 
puurkaevudest. 
Veehaare Puurkaev Periood Lubatud veevõtt 

katastri nr m3/a m3/kv m3/d 
Tõstamaa aleviku 
KEK-i puurkaev 

6446 
2013-2017 72000 18000 200 
2018-2018 18000 18000 200 

Tõstamaa aleviku 
uus puurkaev 

7758 
2013-2017 72000 18000 200 
2018-2018 18000 18000 200 

Tõstamaa aleviku 
vana puurkaev 

7763 
2013-2017 72000 18000 200 

2018-2018 18000 18000 200 
Tõhela puurkaev 

5207 
2013-2017 54000 13500 150 
2018-2018 13500 13500 150 

Andmed: OÜ SuFe vee erikasutusluba (nr L.VV/322815). 

Tõstamaa valla ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 
andmed on toodud tabelis 10. 
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Tabel 10. Tõstamaa valla ühisveevarustussüsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 
andmed. 

Puurkaevu 
nimetus/asukoht 

Tõstamaa 
aleviku 
KEK-i pk 

Tõstamaa 
uus PK 

Tõstamaa 
vana PK 

Tõhela 
PK 

Pootsi küla 
(elumajade) 
pk 

Pootsi küla 
(kooli) pk 

Katastri nr. 6446 7758 7763 5207 6443 6441 

Passi nr. 2044 5428 1344 1130 1423 
 
A-806-M 

 

Kasutatav 
põhjavee kiht S S S S S S 
Puurimise aasta 1967 1984 1965 1964 1965 1962 
Puurkaevu 
tootlikkus, m3/h 26,5 20 16,9 18,1 3,6 1,7 
Lubatud veevõtt, 
m3/d 

200 200 200 150 
- - 

Tegelik toodetud 
vee kogus, m3/d  79,2 1,6 0 4,4 ca 1,0 ca 3,2 
Tarbitud vee 
kogus m3/d 36 0 3,0 ca 1,0 ca 2,8 

Pumba mark 
Mootor 5,5 
kW 

Mootor 2,2 
kW - 

Mootor 
2,2 kW - - 

Pumba tootlikkus, 
m3/h - - - - - - 

Reguleerimisseade 

Tarbevee-
mahuti (54 

m3)  ja 
pumbad 

Mahuti (5 
m3)  ja 

pumbad - 
hüdrofoor 

0,1 m3 
hüdrofoor 

0,2 m3 
hüdrofoor 

0,3 m3 
Veetöötlusseade Jah Jah Puudub Jah Puudub Puudub 
Puurkaevu 
sügavus, m 90 90 100 68 145 120 
Staatiline veetase, 
m 7 5,4 6,2 5,5 10,6 4 
Deebit (l/s) 7,36 5,56 4,7 5,04 1,0 0,47 
Veemõõtja 
olemasolu Jah Jah Jah Jah Jah Jah 
Puurkaevu hoone 
seisukord Hea Hea Mitterahuldav Hea Puudub Puudub 
Omanik OÜ SuFe OÜ SuFe OÜ SuFe OÜ SuFe OÜ SuFe OÜ SuFe 
Haldaja OÜ SuFe OÜ SuFe OÜ SuFe OÜ SuFe OÜ SuFe OÜ SuFe 

Andmed: OÜ SuFe
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2.2 Tõstamaa alevik 

Tõstamaa alevikus elab 01.01.2015. aasta seisuga 506 elanikku. Tõstamaa alevik on 
ühtlasi valla keskuseks.  

Tõstamaa alevikus on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi peamiselt 
suhteliselt kaitstud (madal reostusohtlikkus).  

Tõstamaa aleviku reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 
02. juuli 2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on aleviku reostuskoormus 601 
inimekvivalenti (ie). Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 17,7 
ie/ha. Vastavalt veeseadusele tuleb alla 2000 ie reostuskoormusega 
reoveekogumisaladel ühiskanalisatsioon ja reoveepuhasti hoida tehniliselt heas 
seisukorras, tagamaks reovee nõuetekohane käitlemine. Ühiskanalisatsiooni 
puudumisel peab reovee tekitaja reoveekogumisala piirkonnas reovee koguma 
lekkekindlasse kogumismahutisse ja korraldama selle äraveo. Lisaks võib 
ühiskanalisatsiooni puudumisel reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie 
nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett. 
Väljaspool reoveekogumisalasid võib kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt 
kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 vähemalt mehaaniliselt 
puhastatud heitvett või kuni 50 m3 bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas. 
Sealjuures tuleb arvestada, et heit- ja sademevee immutussügavus peab olema aasta 
ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale 
aluspõhja kivimitest.  

Tõstamaa alevikus kuuluvad ÜVK-ga seotud varad (v.a. Tõstamaa reoveepuhasti, mis 
kuulub vallale) OÜ-le SuFe, kes tegeleb ka ÜVK süsteemide haldamisega. 

2.2.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Tõstamaa alevikus on üks veevõrk, mis baseerub kahel puurkaevul: aleviku põhjaosas 
asuval KEK-i puurkaevul (katastri nr 6446) ning aleviku lõunaosas asuval Nooruse 
puurkaevul (katastri nr 7758). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 450 
Tõstamaa aleviku elanikku ehk ligikaudu 85% aleviku elanikest. Reoveekogumisalal 
on ühisveevärgiga liitumise võimalus tagatud suuremale osale tarbijatest.  

Tõstamaa aleviku ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 10740 meetrit, mis on 
suures osas rekonstrueeritud. Aastatel 2006-2009 rekonstrueeritud ja rajatud 
ühisveevärgi torustike kogupikkus on ligikaudu 6275 meetrit. Lisaks on ligikaudu 
2335 m ulatuses rajatud ning rekonstrueeritud veetorustike 1996. a. Vanemad 
ühisveevärgi ja kinnistusisesed torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi malm- 
ja terastorudest. Uuemate veetorustike rajamisel on kasutatud plasttorustikke 
läbimõõduga De32...De75 mm. Torustike seisukord on valdavalt hea. 

Käesoleval ajal tarbitakse Tõstamaa alevikus kahe puurkaevu vett, mis suunatakse 
veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmena on KEK-i 
puurkaev-pumplas kasutusel raua- ja ammooniumieraldusfiltrid tootlikkusega 12 
m3/h. Nooruse puurkaev-pumplas on veetöötluseks kasutusel aereeritavad 
rauaeraldusfiltrid tootlikkusega 10 m3/h. 

Tõstamaa aleviku olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 
1 (Tõstamaa aleviku ÜVK üldskeem).  
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Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Tõstamaa aleviku asutusi ja ettevõtteid. 
Asutustest on suuremad ühisveevärgi vee kasutajad Tõstamaa kool ning Tõstamaa 
lasteaed. Kokku oli 2014. a. ühisveevarustusega ühendatud asutuste ja ettevõtete 
veetarve 1944 m3/a ehk ligikaudu 5,3 m3/d. 

Tõstamaa aleviku ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaev pumplaid:  

• KEK-i puurkaev (katastri nr 6446); 

KEK-i puurkaev on puuritud 1967. aastal ja asub aleviku põhjaosas Ehitajate tee ääres 
(joonis 4). Puurkaevu sügavus on 90 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Siluri 
põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2011. aastal. Tööde käigus 
rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone, kuhu paigaldati toruarmatuur, veemõõtjad, 
elektri- ja automaatikaseadmed, 5 m3 suurune aeratsioonimahuti, II-astme pumbad, 
trassipumbad ning veetöötlusseadmed. Veetöötlusseadmetena on puurkaev-pumplas 
kasutusel aeratsioonisüsteem ning raua- ja ammooniumieraldusfiltrid tootlikkusega 12 
m3/h. Puurkaev-pumpla juures asub muldes 54 m3 suurune tarbeveemahuti, kust 
pumbatakse vesi võrku. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu 
sanitaarkaitseala ulatus 30 meetrit. Puurkaev-pumplal on tagatud 30 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga.  

  

  

Joonis 4.  Tõstamaa aleviku KEK-i puurkaev-pumpla (katastri nr 6446) ja 
veetöötlusjaam. Fotod: OÜ Alkranel 10.12.2015. 

• Nooruse puurkaev (katastri nr 7758); 
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Tõstamaa aleviku Nooruse puurkaev on puuritud 1984. aastal ja asub aleviku 
lõunaosas (joonis 5). Puurkaevu sügavus on 90 meetrit ning selle abil ammutatakse 
vett Siluri põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2002. aastal. Tööde 
käigus rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone, kuhu paigaldati uus toruarmatuur, 
veemõõtjad, elektri- ja automaatikaseadmed, 5 m3 suurune aeratsioonimahuti ning 
veetöötlusseadmed. Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel 
rauaeraldusfiltrid tootlikkusega 10 m3/h. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on 
puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 30 meetrit. Puurkaev-pumplal on tagatud 30 
meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga.  

  

Joonis 5.  Tõstamaa aleviku Nooruse puurkaev-pumpla (katastri nr 7758). Fotod: 
OÜ Alkranel 10.12.2015. 

Lisaks on aleviku lõunaosas ühisveevärki ühendatud, kuid kasutusest väljas (reservis) 
Tõstamaa vana puurkaev (katastri nr 7763). Puurkaev on puuritud 1965.a. Puurkaevu 
sügavus on 100 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. 
Puurkaev-pumpla toruarmatuur ning elektri- ja automaatikaseadmed on 
amortiseerunud ning halvas seisukorras. Pumplahoone on samuti mitterahuldavas 
seisukorras. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala 
ulatus 30 meetrit. Puurkaev-pumplal on tagatud ligikaudu 30 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. 

OÜ-le SuFe väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/322815) lubatud veevõtt 
Tõstamaa aleviku ühisveevarustuse puurkaevudest on toodud tabelis 9.  

Tõstamaa aleviku ühisveevarustus-süsteemis kasutatava puurkaev-pumplate tehnilised 
andmed on toodud tabelis 10. 

Alljärgnevalt on tabelis 11 toodud Tõstamaa ühisveevarustussüsteemiga ühendatud 
elanike poolt, asutustes ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2014. aastal.  
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Tabel 11. Tõstamaa aleviku ühisveevarustussüsteemi puurkaevudest 
väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2014. aastal Tõstamaa aleviku puurkaevudest 
väljapumbatud vesi 

m3/a 
29 496 

sh. KEK-i puurkaev  m3/a 28 911 
sh. Nooruse puurkaev m3/a 585 

2014. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a ca 13 122 
sh. elanike veetarve  m3/a ca 11 178 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 1 944 
Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 36,0 

Andmed: OÜ SuFe. 

Veekaod Tõstamaa alevikus on torustiku rekonstrueerimise tulemusena viimastel 
aastatel vähenenud. Kuna täpsem tarbitava vee koguse arvestus veehaarete kaupa vee-
ettevõttel puudub, siis pole teada ka täpset veekadude osakaalu. Hinnanguliselt 
moodustab veekadude ja arvestamata vee (sh vee-ettevõte omatarve) osakaal 
puurkaev-pumplatest väljapumbatud (toodetud) veest ligikaudu 55 % ehk ca 44,9 
m3/d. Tabeli 11 andmetes on näha, et Tõstamaa aleviku ühisveevärgiga varustatud 
tarbijate ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 36 m3. Arvestades, et 
ühisveevarustussüsteemiga ühendatud elanike arvuks 2014. aastal oli ligikaudu 450, 
on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 68 liitrit ööpäevas.   

2.2.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Tõstamaa alevikus on tuletõrje veevarustus lahendatud mahutite baasil. Kasutusel on 
kaks tuletõrje veevõtumahutit, mis asuvad Tõstamaa lasteaia ja KEK-i puurkaev-
pumpla juures. Lasteaia juures asuv veereservuaar on mahuga 200 m3 ning on 
tähistatud.  KEK-i pumpla juurde on rajatud veevõtukaev, mille kaudu on võimalik 
kasutada tarbeveemahutis olevat vett (ca 50 m3) tuletõrjevee saamiseks. Veevõtukoht 
on tähistatud ning heas seisukorras. 

2.2.3 Joogivee kvaliteet 

Tõstamaa aleviku veevarustussüsteemis kasutatakse käesoleval ajal KEK-i ning 
Nooruse puurkaevudest saadavat vett. Ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteeti 
iseloomustab tabel 12.  

Tabelis 12 on näha, et käesoleval ajal Tõstamaa aleviku ühisveevarustuses kasutatava 
KEK-i puurkaevu (katastri nr 6446) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (SM 
31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua ja ammooniumi sisaldused ning vee 
oksüdeeritavus. SM 02.01.2003. a. määruse nr 1 põhjal jääb KEK-i puurkaevu vesi 
üldraua sisalduse tõttu II kvaliteediklassi ning ammooniumi, värvuse, hägususe ja 
oksüdeeritavuse näitajad ületavad III kvaliteediklassi piirnorme. 

Nooruse puurkaevu (katastri nr 7758) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi 
(SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua ja fluoriidi sisaldused ning vee 
oksüdeeritavus. SM 02.01.2003. a. määruse nr 1 põhjal jääb Nooruse puurkaevu vesi 
üldraua sisalduse tõttu II kvaliteediklassi ning fluoriidi, värvuse, lõhna, hägususe ja 
oksüdeeritavuse näitajad ületavad III kvaliteediklassi piirnorme. 
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Tabelis 12 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Tõstamaa aleviku ühisveevõrgust. Viimaste joogivee proovi analüüsitulemuste 
põhjal on üle joogivee lubatud piirnormi (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud 
ammooniumi sisaldus. 

Amortiseerunud ühisveevärgi ja kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee 
kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. 

Tõstamaa aleviku veevarustussüsteemide probleemid: 

• Tõstamaa aleviku ühisveevärgist võetav vesi ei vasta joogivee kvaliteedi 
nõuetele üle piirnormi oleva ammooniumi sisalduse tõttu; 

• Olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud alevikus on amortiseerunud 
ning vajavad rekonstrueerimist. 
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Tabel 12. Tõstamaa aleviku puurkaevudest võetava põhjavee kvaliteet ning 
veevõrgust võetava joogivee kvaliteet. 

  

Lubatud 

piirnorm

*  Ühik 

Tõstamaa, 

KEK-i PK 

11.03.15 

Tõstamaa, 

Nooruse PK 

11.03.15 

Tõstamaa 

veevärgivesi, 

Tõstamaa 

lasteaed 

10.04.13 

Tõstamaa 

veevärgivesi, 

KEK-i 

pumplast 

väljuv 

11.03.15 

Puurkaevu katastri nr     6446 7758 - - 

Värvus   mg/l Pt 24 12 13 13 

Lõhn   palli 2 4 2 2 

Maitse -  palli -  -  -   - 

Hägusus   NHÜ 6,7 3,3 3,3 <1,0 

pH 6,5-9,5   7,5 8,2 7,7 7,7 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 607 896 769 587 

Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l 2,9 0,31 3,1 3,2 

Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l <0,003 <0,003 -   - 

Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l <0,45 <0,45 -   - 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 5,5 18,4 -   - 

Üldraud 200 µg/l 970 420 73 26 

Mangaan 50 µg/l 9 <5 -   - 

Kloriidid 250 mg/l 15 185 -   - 

Fluoriidid 1,5 mg/l 0,96 4 0,73  - 

Boor 1 mg/l -  -  -   - 

Sulfaadid 250 mg/l <3 38 -   - 

Naatrium 200 mg/l 64,4 183,5 -   - 

Üldkaredus   mg-ekv/l -  -  -   - 

Coli-laadsed bakterid  0 

PMÜ/100 

ml 0 0 0 0 

Escherichia coli 0 

PMÜ/100 

ml 0 0 0 0 

Enterokokid 0 

PMÜ/100 

ml 0 0 0  - 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml 0 0 -   - 

* SM 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: OÜ SuFe. 

2.2.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Tõstamaa aleviku ühiskanalisatsioonisüsteemiga on käesoleval ajal liitunud ligikaudu 
420 inimest ehk ligikaudu 80% aleviku elanikest. Tõstamaa alevikus on moodustatud 
reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitunud suurem 
enamus elanikest. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub ühiskanalisatsioon, 
toimub reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumismahutite seisukorra ja nende 
veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude tühjendamise kohta andmed puuduvad. 

Tõstamaa aleviku kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, kuid tulenevalt maapinna 
reljeefist on reovee suunamiseks puhastile mitmel pool kasutusel reoveepumplad. 
Tõstamaa alevikus on kokku ca 7970 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ning ca 
680 meetrit survekanalisatsiooni torustikke. Olemasoleva uuemad isevoolsed 



 

28 

kanalisatsioonitorustikud on rajatud 2007. aastal ning nende kogupikkus on ca 3605 
meetrit. Rekonstrueeritud uuema survekanalisatsiooni torustiku kogupikkus on ca 450 
meetrit ning torustiku rajamiseks on kasutatud plasttorusid läbimõõduga De110 mm. 
Lisaks on 1996. a. ligikaudu 1135 m ulatuses rajatud ning rekonstrueeritud 
isevoolseid ning ca 230 m ulatuses survelisi kanalisatsioonitorustikke.  

Vanemad ühiskanalisatsiooni ning kinnistusisesed kanalisatsioonitorustikud on 
rajatud enam kui 30 aastat tagasi keraamilistest ja asbotsment torudest ning on 
käesolevaks ajaks amortiseerunud. Tulenevalt vanemate torustike ja 
kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub 
sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine 
protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui 
pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust.  

Sademevee kanalisatsioon on rajatud ümber Tõstamaa kooli, mille eesvooluks on 
Tõstamaa jõgi. Mujal on sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavitusega. Lisaks 
kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 

Tõstamaa aleviku kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval 
joonisel 1 (Tõstamaa aleviku ÜVK üldskeem). 

Tõstamaa alevikus on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja 
eramajade elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Tõstamaa alevikus on suuremateks 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud asutusteks Tõstamaa kool ning Tõstamaa lasteaed. 
Kokku oli Tõstamaa alevikus ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud asutuste ja 
ettevõtete reoveeteke 2014. aastal ligikaudu 1944 m3. Ühiskanalisatsiooni suunatakse 
üksnes Tõstamaa aleviku elanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku 
päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Tabelis 13 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 
ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2014. 

Tabel 13. Tõstamaa aleviku ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, 
asutustes ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2014. aastal tarbitud veekogused (elanikkond, 
ettevõtted ja asutused) 

m3/a ca 11 170 

sh. elanike veetarve m3/a ca 9 226 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 1 944 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m3/d 30,6 
Andmed: OÜ SuFe. 

Tõstamaa alevikus tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine 
toimub tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil reovee koguseid ei mõõdeta. 
Suublasse juhitava heitvee kogus on arvestuslik. Sellest lähtuvalt moodustas 
infiltratsiooni ja sademetevee osakaal 2014. aastal  hinnanguliselt ca 100% 
reoveepuhastile suunatavast (müüdud) reoveest. Vanusest tingituna on vanemad 
ühiskanalisatsiooni ja kinnistutorustikud ning kanalisatsioonikaevud suures osas 
amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. 
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2.2.5 Tõstamaa aleviku reovee reostuskoormus 

Tõstamaa alevikus juhitakse ühiskanalisatsiooni elanike ning asutuste ja ettevõtete 
olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga oli 2014. aastal varustatud ligikaudu 420 elanikku. 
Kuna alevikus pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud 
reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 14). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja 
koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. 
A., 1995). Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt arvestuslikule ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanike veetarbe andmetele võetud 60,2 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. 
tabel 13). Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe Tõstamaa aleviku 
ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks 
reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g 
heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Tõstamaa aleviku elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvestuslik 
reovee vooluhulk on ööpäevas ca 30,6 m3 (vt tabel 14). Tõstamaa aleviku 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike ning asutuste ja ettevõtete ööpäevane 
reostuskoormus on ligikaudu 28,4 kg BHT7/d. Alljärgnevas tabelis toodud 
parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 14. Tõstamaa aleviku reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Tõstamaa 

alevikus 420 1 60,2 420 25,3 25,2 

Tõstamaa kool  0,3 30,0 16,4 1,6 1,0 

Tõstamaa lasteaed  0,3 30,0 13,2 1,3 0,8 

Päästeamet  0,3 30,0 3,3 0,3 0,2 

Tõstamaa hooldekodu  0,3 30,0 6,6 0,7 0,4 

Tõstamaa pood  0,3 30,0 4,9 0,5 0,3 

Tõstamaa rahvamaja  0,3 30,0 2,6 0,3 0,2 

Cotze Oü  0,3 30,0 3,3 0,3 0,2 

Sauli äri  0,3 30,0 1,3 0,1 0,1 

Tõstamaa vallamaja  0,3 30,0 1,6 0,2 0,1 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - 0,3 30,0 53,3 5,3 3,2 

Tõstamaa reovesi kokku 420 - - 473,3 30,6 28,4 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       473 30,6 28,4 

Infiltratsioon - - 100% - 30,6 - 

REOVESI KOKKU       473 61,2 28,4 

2.2.6 Tõstamaa aleviku reoveepumplad 

Suurem enamus Tõstamaa aleviku kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 
suunamiseks reoveepuhastile on Tõstamaa alevikus kasutusel kokku seitse 
reoveepumplat. Vanemad 1996.a. rajatud reoveepumplad on klaasplastist korpusega 
ning ühe pumbaga varustatud kompaktpumplad. Uuemad pumplad, mis on rajatud 
2008. ja 2011. a. on PE korpusega ning varustatud kahe pumbaga. 

Tõstamaa alevikus kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 15. 
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Tabel 15.  Tõstamaa aleviku reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 
tähis 

Objekti nimi 
Kasutatava pumba 
mark 

Tootlikkus 
m3/h 

Rajamise 
aasta 

Üldhinnang 

RPJ Kooli ABS - 1996 Rahuldav 

RPJ-1 Ehitajate tee Wilo - 2011 Hea 

RPJ-2 Kalli mnt ABS (1 pump) - 1996 Rahuldav 

RPJ-3 Nooruse ABS - 1996 Rahuldav 

RPJ-4 Metsa ABS - 2008 Hea 

RPJ-5 Kalda ABS - 2008  Hea 

RPJ-6 Jõe (Puhastil) ABS (1 pump) - 1996 Rahuldav 

Andmed: OÜ SuFe. 

2.2.7 Tõstamaa aleviku reoveepuhasti 

Tõstamaa aleviku reoveepuhasti asub aleviku kaguosas (joonis 6). Reovee 
puhastamine toimub 1998. aastal rekonstrueeritud Aerotank aktiivmudapuhastis. 
Järelpuhastuseks on kasutusel kolm biotiiki kogupindalaga 3000 m2. Reoveepuhasti 
projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 93 kg BHT7/d (1550 ie) ning 
hüdraulilise koormuse põhjal 300 m3/d.  

Reovesi suunatakse puhastusprotsessi reoveepuhasti territooriumil asuva 
reoveepumpla abil. Eelnevalt läbib reovesi käsivõre ning liivapüünise. Reoveepumpla 
abil pumbatakse mehaaniliselt puhastatud reovesi Aerotanki, kus toimub reovee 
bioloogiline puhastus. Puhastustehnoloogiaks on aktiivmudamenetlus koos 
lämmastikühendite redutseerimisega anox- ja oksüdatsiooniprotsessis ning 
fosforühendite simultaansadestamisega koagulantide abil.  Heitvee järelpuhastuseks 
on kasutusel kolm biotiiki kogupindalaga 3000 m2. Fosfori väljasadestamiseks 
bioloogiliselt puhastatud veest annustatakse spetsiaalset kemikaali (raudsulfaati). 
Jääkaktiivmuda eemaldatakse aerotankist ning tihendatakse mudatihendis. Tihenenud 
muda suunatakse puhasti territooriumil asuvale mudaväljakule tahenema. Tahenenud 
muda veetakse edasiseks käitlemiseks (kompostimiseks). 

Puhasti territooriumil paikneb tehnohoone, kus paiknevad õhupuhurid, elektri- ja 
automaatikakilp ja fosforiärastuse kemikaali dosaatorpump koos mahutiga. Hoone 
seisukord on rahuldav. 

Tõstamaa aleviku reoveepuhasti on rahuldavas seisukorras ning katab aleviku 
vajadused. Reoveepuhasti töötab alakoormusega ja on liialt suure energiatarbega. 

Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le SuFe väljastatud vee-erikasutusloale (nr 
L.VV/322815) on Tõstamaa jõgi (suubla kood 1121100). Vastavalt Eesti 
Veeseadusele on kõik Eesti veekogud (s.h. Tõstamaa jõgi) reostustundlikud 
heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/322815) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 
kogused ning Tõstamaa aleviku reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 
aastatel 2013-2015 on toodud tabelis 16. 
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Joonis 6.  Tõstamaa aleviku reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 10.12.2015. 
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Tabel 16. Tõstamaa aleviku reoveepuhastisse siseneva reovee ning väljavoolu heitvee analüüsitulemused aastatel 2013-2015. 

Vee-
erikasutusloaga 
lubatud suurim 
sisaldus mg/l 

Sisenev Väljuv  

Kuupäev 
2013 2013 aasta 2014 aasta 2015 aasta 
29.08. 20.03. 19.06. 29.08. 20.09. 19.03. 12.06. 15.09. 17.12. 23.03. 25.06. 30.09. 

Komponent 
konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

BHT7 25 100 4,6 5,0 7,8 6,2 - 13,0 5,0 3,2 16,0 4,6 3,4 
KHT 125 287 88,0 88,0 138,0 121,0 32,0 95,0 - 32,0 50,0 97,0 71,0 
Heljum 35 69 8,1 7,0 14,0 31,0 4,3 31,0 5,0 3,4 15,0 6,1 9,6 

Üldlämmastik 60 31 13,0 4,3 7,7 8,90 5,4 4,1 3,2 6,2 5,0 4,3 15,0 
Üldfosfor 2 4,0 1,10 1,40 4,20 2,70 0,28 1,20 2,30 0,66 0,90 1,10 4,60 
pH 6-9 7,00 7,31 6,99 7,43 6,85 6,97 7,5 7,3 7,2 7,2 6,9 7,4 

Andmed: OÜ SuFe
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Tabeli 16 andmetest selgub, et aastatel 2013-2015 võetud heitvee proovid vastavad 
üldiselt vee erikasutusloa nõuetele. Aeg-ajalt on üle piirnormi olnud üldfosfori 
sisaldus ning ühel juhul ka KHT. 

Tõstamaa aleviku kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

� Olemasolevad vanemad kanalisatsioonitorustikud ning –kaevud on 
amortiseerunud ning toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. Kuivemal perioodil võib toimuda ka reovee 
filtreerumine pinnasesse; 

� Tõstamaa aleviku reoveepuhasti on osaliselt amortiseerunud ning ei suuda 
tagada aegajalt heitvee vastavust kehtestatud vee-erikasutusloa nõuetele. 
Uuendamist vajab reovee mehaanilise puhastuse osa ning aeratsioonisüsteem. 
Samuti on mudastunud ning kinni kasvanud olemasolevad järelpuhastuseks 
kasutatavad biotiigid. 

2.3 Tõhela küla 

Tõhela külas elab 01.01.2015. aasta seisuga 44 elanikku ning Männikuste külas 96 
elanikku. 

Tõhela küla keskuses on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi valdavalt 
suhteliselt kaitstud (madal reostusohtlikkus). Reoveekogumisala Tõhela külas pole 
moodustatud. 

Tõhela külas kuuluvad ÜVK-ga seotud varad OÜ-le SuFe, kes tegeleb ka ÜVK 
süsteemide haldamisega. 

2.3.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Tõhela külas on kaks eraldiseisvat veevõrku ning veevarustus baseerub käesoleval 
ajal kahel puurkaevul: küla keskuses asuval Tõhela puurkaevul (katastri nr 5207) ning 
keskusest lõunapool asuval Tõhela sigala puurkaevul (katastri nr 6186). 
Ühisveevarustuse kaudu saavad vett käesoleval ajal ligikaudu 45 Tõhela ja 
Männikuste külade elanikku ehk ligikaudu 33% külade elanikest.  

Küla keskuse ühisveevarustuse torustike kogupikkus on ligikaudu 1170 meetrit, 
millest ligikaudu 125 meetrit moodustavad 2006. aastal rekonstrueeritud torustikud 
ning ca 655 meetrit varasemalt rekonstrueeritud ja rajatud plasttorustikud. Tõhela 
sigala puurkaevul baseeruva ühisveevärgi kogupikkus on ligikaudu 280 meetrit, 
millest ca 230 meetrit moodustavad 2015. aastal rajatud veetorustikud. Uuemate 
ühisveevarustuse torustike rajamisel on kasutatud plasttorustikke läbimõõduga 
De32...De50 mm. Vanemad ühisveevärgi ja kinnistusisesed torustikud on rajatud 
enam kui 30 aastat tagasi peamiselt malm- ja terastorudest. Käesolevaks ajaks on 
vanemad torustikud ja liitmikud halvas seisukorras ning aeg-ajalt esineb ka lekkeid. 

Tõhela küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 2 
(Tõhela küla ÜVK üldskeem).  

Tõhela küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaev pumplaid:  
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• Tõhela küla puurkaev (katastri nr. 5207); 

Tõhela küla keskuse puurkaev on rajatud 1964. aastal ja asub Tõhela-Alu-Murru tee 
ääres (joonis 7). Puurkaevu sügavus on 68 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 
Siluri põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2005. aastal. Tööde 
käigus rekonstrueeriti pumpla hoone, kuhu paigaldati uus toruarmatuur, veemõõtjad, 
0,1 m3 suurune membraanhüdrofoor, veetöötlusseadmed ning elektri- ja 
automaatikaseadmed. Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel 
aereeritavad rauaeraldusfiltrid tootlikkusega 3 m3/h. Vastavalt keskkonnaregistri 
andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 30 meetrit. Puurkaev-pumplal on 
tagatud ligikaudu 30 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. 

  

Joonis 7.  Tõhela küla puurkaev-pumpla (katastri number 5207) ja 
veetöötlusjaam. Fotod: OÜ Alkranel 10.12.2015. 

• Tõhela küla sigala puurkaev (katastri nr. 6186); 

Tõhela küla sigala puurkaev on puuritud 1981. aastal ja asub Männikuste külas 
Pumbamaja kinnistul (joonis 8). Puurkaevu sügavus on 65 meetrit ning selle abil 
ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla asub vanas hoones, mille 
seisukord on halb. Pumplahoones on rekonstrueeritud toruarmatuur ning paigaldatud 
uus 0,1 m3 suurune membraanhüdrofoor. Hoones asub ka vana 5 m3 suurune 
hüdrofoor, mis pole kasutusel. Veetöötlusseadmed puurkaev-pumplas puuduvad. 
Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 
meetrit. Puurkaev-pumplal pole tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon ning ala pole 
piiratud aiaga. Puurkaev-pumpla kuulub vallale. 
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Joonis 8.  Tõhela küla sigala puurkaev-pumpla (katastri number 6186). Fotod: 
OÜ Alkranel 10.12.2015. 

OÜ-le SuFe väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/322815) lubatud veevõtt 
Tõhela küla ühisveevarustuse puurkaevudest on toodud tabelis 9.  

Tõhela küla ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 
andmed on toodud tabelis 10. 

Alljärgnevalt on tabelis 17 toodud Tõhela küla elanike poolt ning asutustes ja 
ettevõtetes tarbitud veekogused ning puurkaevust pumbatud vee kogused 2014. aastal.  

Tabel 17. Tõhela küla ühisveevarustuse puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee 
kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2014. aastal Tõhela küla puurkaevudest 
väljapumbatud vesi 

m3/a 1 590 

sh. Tõhela puurkaev  m3/a 1 590 

sh. Sigala puurkaev m3/a - 

2014. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a ca 1 113 
sh. elanike veetarve  m3/a ca 1 113 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 0 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 3,0 

Andmed: OÜ SuFe. 

Veekaod on torustiku rekonstrueerimise tulemusena viimastel aastatel. Kuna täpsem 
tarbitava vee koguse arvestus veehaarete kaupa vee-ettevõttel puudub, siis pole teada 
ka veekadude osakaalu. Hinnanguliselt moodustab veekadude ja arvestamata vee 
osakaal puurkaev-pumplatest väljapumbatud (toodetud) veest ligikaudu 30 % ehk ca 
1,3 m3/d. Tabeli 17 andmetes on näha, et Tõhela küla ühisveevärgiga varustatud 
tarbijate ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 3,0 m3. Arvestades, et 
ühisveevarustussüsteemiga ühendatud elanike arvuks 2014. aastal oli ligikaudu 45, on 
reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 68 liitrit ööpäevas.   
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2.3.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Tõhela küla keskuses tuletõrje veevõtukohad puuduvad. 

2.3.3 Joogivee kvaliteet 

Tõhela küla keskuse veevarustuseks kasutatakse käesoleva ajal Tõhela puurkaevu 
(katastri nr 5207) põhjavett. Sigala puurkaevust võetav vesi on peamiselt kasutusel 
piirkonna kolmes majapidamises. Ühisveevarustuses kasutatavate Tõhela küla 
puurkaevude põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 18.  

Tabelis 18 on näha, et Tõhela küla keskuse ühisveevarustuses kasutatava Tõhela 
puurkaevu (katastri nr 5207) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (SM 
31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua sisaldus. SM 02.01.2003. a. määruse nr 1 
põhjal jääb Tõhela küla keskuse puurkaevu vesi üldraua sisalduse tõttu III 
kvaliteediklassi ning hägususe näitaja ületab III kvaliteediklassi piirnorme. 

Sigala puurkaevu (katastri nr 6186) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (SM 
31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud samuti üldraua sisaldus. SM 02.01.2003. a. 
määruse nr 1 põhjal jääb Tõhela küla Sigala puurkaevu vesi üldraua sisalduse osas III 
kvaliteediklassi. 

Tabelis 18 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüsi tulemused, mis on 
võetud Tõhela keskuse veevõrgust. Viimase joogivee proovi analüüsitulemuse põhjal 
on Tõhela küla keskuses veevõrgust võetavas joogivees üle lubatud piirnormi (SM 
31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua sisaldus. 

Tõhela küla veevarustussüsteemide probleemid: 

• Tõhela küla keskuse vanemad ühisveevarustuse torustikud on amortiseerunud. 
Torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi kasutades peamiselt malm- ja 
terastorusid; 

• Tõhela küla ühisveevõrgust võetav vesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele 
ülenormatiivse üldraua sisalduse tõttu. Vajalik on kontrollida keskuse 
puurkaev-pumpla veetöötlusseadmete tööd ning vajadusel täiustada 
olemasolevat lahendust; 

• Sigala puurkaev-pumpla hoone on käesolevaks ajaks amortiseerunud ning 
halvas seisukorras. 
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Tabel 18. Tõhela küla puurkaevudest võetava põhjavee ning veevõrgust võetava 
joogivee kvaliteet. 

 

Lubatud 

piirnorm* Ühik 

Tõhela PK 

4.09.13 

Tõhela 

sigala 

uus PK 

25.11.14 

Tõhela 

veevärgivesi, 

pumplast 

väljuv 4.09.13 

Puurkaevu katastri nr     5207 6186 - 

Värvus   mg/l Pt 5 -  6 

Lõhn   palli 1 2 1 

Maitse -  palli -  2 1 

Hägusus   NHÜ 4,2 -  2,4 

pH 6,5-9,5   7,5 -  7,5 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 572 -  558 

Ammooniumioon NH4-

N 0,5 mg/l 0,21 0,44 0,22 

Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l <0,003 -  -  

Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l <0,45 -  -  

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 1,4 -  -  

Üldraud 200 µg/l 1170 1800 950 

Mangaan 50 µg/l 10 <20 -  

Kloriidid 250 mg/l 12 15 -  

Fluoriidid 1,5 mg/l 0,91 1,1 -  

Boor 1 mg/l -  -  -  

Sulfaadid 250 mg/l 18 -  -  

Naatrium 200 mg/l 17,1 -  -  

Üldkaredus   mg-ekv/l -  -  -  

Coli-laadsed bakterid  0 

PMÜ/100 

ml 0 -  0 

Escherichia coli 0 

PMÜ/100 

ml 0 0 0 

Enterokokid 0 

PMÜ/100 

ml 0 0 -  

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml 0 -  -  

*SM 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: OÜ SuFe 

2.3.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Tõhela külas on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud peamiselt küla 
keskuse kortermajade ja eramajade elanikud. 

Tõhela küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne. Üksnes reovee suunamiseks 
reoveepuhastile on reoveepuhasti territooriumil kasutusel reoveepumpla. Tõhela külas 
on kokku ca 1365 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke, millest ligikaudu 525 
meetrit on rekonstrueeritud 2006. aastal. Uuemate isevoolsete kanalisatsioonitorustike 
rajamisel on kasutatud plasttorusid läbimõõduga De160 mm. Vanemad 
kanalisatsioonitorustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi peamiselt keraamilistest 
ning asbotsemendist torudest. Survekanalisatsiooni torustiku pikkus on ca 5 m. 

Tulenevalt vanemate ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste torustike ja 
kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub 
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sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine 
protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui 
pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust.  

Sademeveekanalisatsioon Tõhela küla keskuses puudub. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 
haljasaladel pinnasesse. 

Tõhela küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 
2 (Tõhela küla ÜVK üldskeem). 

2.3.5 Tõhela küla reovee vooluhulk ja reostuskoormus 

Tõhela küla tiheasustusalal on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud 
peamiselt 1 kortermaja ning eramajade elanikud ehk ligikaudu 45 Tõhela 
tiheasustuspiirkonnas elavat elanikku ehk ligikaudu 33% piirkonna (Tõhela ja 
Männikuste külade) elanikest. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes elanike ning 
asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni 
ei juhita. 

Tabelis 19 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 
ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2014. 

Tabel 19. Tõhela küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes 
ning ettevõtetes tarbitud vee arvestuslikud kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

Tarbitud veekogused (elanikkond, ettevõtted ja asutused) m3/a  ca 1 113 

sh. elanike veetarve m3/a ca 1 113 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a - 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m3/d 3,0 

Andmed: OÜ SuFe. 

Tõhela külas tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub 
tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil reovee vooluhulga mõõtja puudub, mistõttu 
andmed infiltratsiooni ja sademetevee osakaalu kohta reoveepuhastile suunatavas 
reovee vooluhulgas puuduvad. Suublasse juhitava heitvee kogus on arvestuslik. 
Hinnanguliselt moodustas infiltratsiooni ja sademetevee osakaal 2014. aastal ca 100% 
reoveepuhastile suunatavast (müüdud) reoveest. Tulenevalt vanemate torustike 
halvast seisukorrast on infiltratsiooni ja sademetevee osakaal tõenäoliselt 
märkimisväärne ning sajuperioodil suureneb reoveepuhastile suunatav reovee 
vooluhulk oluliselt, mistõttu puhastusprotsess on sajuperioodil oluliselt häiritud. See 
tuleneb eelkõige sellest, et vanemad ühiskanalisatsiooni ja kinnistusisesed torustikud 
ja kanalisatsioonikaevud on vanusest tingituna suures osas amortiseerunud, mistõttu 
toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

Tõhela külas juhitakse ühiskanalisatsiooni peamiselt elanike ning asutuste ja 
ettevõtete olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga oli 2014. aastal varustatud ligikaudu 45 
elanikku. Kuna külas pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud 
reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 20). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja 
koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. 
A., 1995). Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt ühiskanalisatsiooniga ühendatud 
elanike hinnangulise veetarbe andmetele võetud 67,8 liitrit elaniku kohta ööpäevas 
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(vt. tabel 19). Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe Tõhela küla 
ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks 
reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g 
heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Tõhela küla elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvestuslik reovee 
vooluhulk on ööpäevas ca 3,0 m3 (vt tabel 20). Alljärgnevas tabelis toodud 
parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 20. Tõhela küla reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Tõhela 

külas 45 1 67,8 45 3,0 2,7 

Asutused ja ettevõtted  0,3 30 0,0 0,00 0,0 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - - - 0,0 0,0 0,0 

Tõhela reovesi kokku 45 - - 45 3,0 2,7 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       45 3,0 2,7 

Infiltratsioon - - 100% - 3,0 - 

REOVESI KOKKU       45 6,1 2,7 

2.3.6 Tõhela küla reoveepumplad 

Tõhela küla ühiskanalisatsioon on rajatud valdavalt isevoolsena. Üksnes reovee 
suunamiseks puhastusprotsessi on reoveepuhasti territooriumile rajatud 
reoveepumpla. Reoveepumpla on 2005. aastal rekonstrueeritud. Tegemist on ühe 
pumbaga varustatud klaasplastist korpusega kompaktpumplaga.  

Tõhela külas kasutatava reoveepumpla andmed on toodud tabelis 21. 

Tabel 21.  Tõhela küla reoveepumpla ülevaade. 

Objekti 
tähis 

Objekti 
nimi 

Kasutatava pumba 
mark 

Tootlikkus 
m3/h 

Rajamise 
aasta 

Üldhinnang 

RPJ Tõhela ABS - 2005 Rahuldav 

Andmed: OÜ SuFe. 

2.3.7 Tõhela küla reoveepuhasti 

Tõhela küla reoveepuhasti asub küla keskuses Tõhela rahvamaja läheduses (joonis 9). 
Reovee puhastamine toimub 1985. aastal rajatud BIO-25 tüüpi aktiivmudapuhastis. 
Puhasti on osaliselt 2003.a. rekonstrueeritud. Tööde käigus korrastati tehnohoone 
ning puhasti seadmed. Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse 
põhjal on 8 kg BHT7/d ning hüdraulilise koormuse põhjal 25 m3/d.  

Reovesi suunatakse puhastile isevoolselt ning suunatakse puhastusprotsessi 
reoveepumpla abil. Reovee puhastamine toimub BIO-25 tüüpi aktiivmudapuhastis. 
Kompressorid reoveepuhasti tarbeks asuvad puhasti kõrval paiknevas eraldi hoones. 
Heitvesi juhitakse suublaks olevasse Tõhela kraavi. 
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Reoveepuhasti on tulenevalt vanusest amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist. 
Puhastusseadmete ehituskonstruktsioonide, ja tehnoloogiliste seadmete seisund on 
rahuldav. Talvel väga madalate temperatuuride korral on probleemiks puhasti 
külmumine. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeteveed, mis 
suurte saju- ja sulaperioodidel Tõhela puhastisse sisenevat reovee kogust 
suurendavad.  

Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le SuFe väljastatud vee-erikasutusloale (nr 
L.VV/322815) on Tõhela kraav (suubla kood 1119602). Vastavalt Eesti Veeseadusele 
on kõik Eesti veekogud (s.h. Tõhela kraav) reostustundlikud heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/322815) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 
kogused ning Tõhela küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 
aastatel 2013-2015 on toodud tabelis 22. Keskkonda viidavat üldlämmastiku ja -
fosfori kogust vastavalt vee-erikasutusloale ei limiteeritud. 

Tabel 22. Tõhela küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

Vee-
erikasutusloaga 
lubatud suurim 
sisaldus mg/l 

Sisenev Väljuv 

Kuupäev 

2013 2013 aasta 2014 aasta 2015 aasta 

29.08. 20.03. 29.08. 19.03. 15.09. 23.03. 30.09. 

Komponent 
konts. mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

konts. 
mg/l 

BHT7 40 120 8,4 4,2 3 5,2 5,2 6,2 
KHT 150 340 101 113,0 <30 42 42 71 
Heljum 35 104 18,0 3,8 10 19 19 18 
Üldlämmastik - 90 19,5 7,9 22 5,4 5,4 10 
Üldfosfor - 10 4,0 4,30 3,5 1,1 1,1 4,8 
pH 6-9 7,80 7,45 7,87 7,5 7,4 7,4 7,0 

Andmed: OÜ SuFe 

Tabeli 22 andmetest selgub, et aastatel 2013-2015 võetud heitvee proovid vastavad 
vee erikasutusloa nõuetele. 

  

Joonis 9.  Tõhela küla reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 10.12.2015. 
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Tõhela küla kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

� Tõhela külas on kokku ca 800 m vanemaid isevoolseid 
kanalisatsioonitorustikke, mis on amortiseerunud ning käesolevaks ajaks 
halvas seisukorras. Vanemate ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste torustike 
ning kaevude amortisatsiooni tõttu toimub sademetevee ja pinnasevee 
infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi; 

� Tõhela küla reoveepuhasti on käesolevaks ajaks amortiseerunud ning vajab 
rekonstrueerimist. 

2.4 Pootsi küla 

Pootsi külas elab 01.01.2015. aasta seisuga 72 elanikku. 

Pootsi külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi valdavalt kaitstud 
(väga madal reostusohtlikkus). Reoveekogumisala Pootsi külas pole moodustatud. 

Pootsi külas kuuluvad ÜVK-ga seotud varad OÜ-le SuFe, kes tegeleb ka ÜVK 
süsteemide haldamisega. 

2.4.1 Pootsi küla keskuse veevarustussüsteemi kirjeldus 

Pootsi külas on kaks eraldiseisvat veevõrku ning veevarustus baseerub käesoleval ajal 
kahel puurkaevul: küla keskuses asuval elumajade puurkaevul (katastri nr 6443) ning 
Hooldekodu ja mõisahoone veevarustuseks kasutataval kooli puurkaevul (katastri nr 
6441).  Ühisveevarustuse kaudu saavad vett käesoleval ajal ligikaudu 25 Pootsi küla 
keskuses kortermajades elavat elanikku ning Hooldekodu 32 hoolealust ja 7 töötajat.  

Ühisveevarustuse torustike kogupikkus on Pootsi küla keskuses ligikaudu 130 meetrit. 
Kortermajade piirkonnas oleva veetorustikud on rekonstrueeritud kasutades uuemaid 
plasttorusid. Vanemad torustikud on rajatud malm- ja terastorudest ning on 
käesolevaks ajaks amortiseerunud. 

Pootsi küla keskuse olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval 
joonisel 3 (Pootsi küla keskuse ÜVK üldskeem).  

Pootsi küla keskuse ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaev-pumplaid:  

• Pootsi küla elumajade puurkaev (katastri nr. 6443); 

Pootsi küla elumajade puurkaev on puuritud 1965. aastal ja asub Pootsi küla keskuses 
kortermajade juures (joonis 10). Puurkaevu sügavus on 145 meetrit ning selle abil 
ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla asub muldes. Puurkaev-
pumpla elektri- ja automaatikaseadmed, veemõõtja ning 0,2 m3 suurune 
membraanhüdrofoor asuvad kortermaja keldris. Veetöötlusseadmed puurkaev-
pumplas puuduvad. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu 
sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal pole tagatud 50 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon ning ala pole piiratud aiaga. 
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Joonis 10.  Pootsi küla elumajade puurkaev-pumpla (katastri number 6443). 
Fotod: OÜ Alkranel 10.12.2015. 

• Pootsi küla kooli puurkaev (katastri nr. 6441); 

Pootsi küla kooli puurkaev on puuritud 1962. aastal ja asub Pootsi küla keskuses 
mõisahoone juures (joonis 11). Puurkaevu sügavus on 120 meetrit ning selle abil 
ammutatakse vett Siluri põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla asub muldes. Puurkaev-
pumpla elektri- ja automaatikaseadmed, veemõõtja ning 0,3 m3 suurune 
membraanhüdrofoor asuvad Hooldekodu tehnoruumis. Veetöötlusseadmed puurkaev-
pumplas puuduvad. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu 
sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal on tagatud ca 50 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. 

 

 

Joonis 11.  Pootsi küla kooli puurkaev-pumpla (katastri number 6441). Fotod: OÜ 
Alkranel 10.12.2015. 

Pootsi küla ühisveevarustuse kasutatavate puurkaevude veevõtt jääb alla 5 m3 
ööpäevas, mistõttu pole vee-erikasutusluba veevõtuks seal tarvis.  

Pootsi küla keskuse ühisveevarustus-süsteemis kasutatava puurkaev-pumpla 
tehnilised andmed on toodud tabelis 10. 
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Alljärgnevalt on tabelis 23 toodud hinnangulised Pootsi küla keskuse elanike poolt 
ning asutustes ja ettevõtetes tarbitud veekogused ning puurkaevudest pumbatud vee 
kogused 2014. aastal.  

Tabel 23. Hinnangulised Pootsi küla keskuse ühisveevarustuse puurkaevudest 
väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2014. aastal Pootsi küla puurkaevudest 
väljapumbatud vesi 

m3/a ca 1 523 

sh. elumajade puurkaev  m3/a ca 360 

sh. kooli puurkaev m3/a ca 1 163 

2014. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a ca 1 371 
sh. elanike veetarve  m3/a ca 360 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a ca 1 011 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 3,8 

Andmed: OÜ SuFe. 

Kuna täpsem tarbitava vee koguse arvestus veehaarete kaupa vee-ettevõttel puudub, 
siis pole teada ka veekadude osakaalu. Kuna endise kooli piirkonna veevärgi 
torustikud on vanemad moodustab veekadude ja arvestamata vee osakaal puurkaev-
pumplatest väljapumbatud (toodetud) veest hinnanguliselt ca 10 % ehk 0,4 m3/d. 
Tabeli 23 andmetes on näha, et Pootsi küla ühisveevärgiga varustatud tarbijate 
ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 3,8 m3. Arvestades 
ühisveevarustussüsteemiga ühendatud elanike arvuks 2014. aastal oli ligikaudu 25, on 
reaalne elumajade piirkonna veetarve elaniku kohta ligikaudu 40 liitrit ööpäevas.   

2.4.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Pootsi külas on tuletõrje vett võimalik võtta küla keskusesse rajatud veevõtukohast. 
Veevõtukoha (tiigi) maht on ligikaudu 1500 m3. Kustutusvee kättesaamise 
hõlbustamiseks on rajatud tiigi juurde kuivhüdrant. Tuletõrje veevõtukoht on 
tähistatud ning heas seisukorras. 

2.4.3 Joogivee kvaliteet 

Pootsi küla keskuses kasutatakse ühisveevarustuse tarbeks elumajade puurkaevu 
(katastri nr 6443) vett. Hooldekodu ja mõisahoone veevarustuseks on kasutusel kooli 
puurkaev (katastri nr 6441). Ühisveevarustuses kasutatavate puurkaevude põhjavee 
kvaliteeti iseloomustab tabel 24.  

Tabelis 24 on näha, et Pootsi küla keskuse ühisveevarustuses kasutatava elumajade 
puurkaevu (katastri nr 6443) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (SM 
31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua ja fluoriidi sisaldused. SM 02.01.2003. a. 
määruse nr 1 põhjal jääb elumajade puurkaevu vesi üldraua sisalduse tõttu II 
kvaliteediklassi, fluoriidi sisalduse tõttu III kvaliteediklassi ning põhjavee värvuse 
näitaja ületab III kvaliteediklassi piirnormi. 

Endise kooli puurkaevu (katastri nr 6441) põhjavees on puurkaevu rajamise ajal 
tehtud veeproovi põhjal üle joogivee lubatud piirnormi (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 
82) olnud samuti üldraua sisaldus. SM 02.01.2003. a. määruse nr 1 põhjal jääb kooli 
puurkaevu vesi üldraua sisalduse osas III kvaliteediklassi. 
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Tabelis 24 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüsi tulemused, mis on 
võetud Pootsi küla elumajade piirkonna ja Hooldekodu veevõrkudest. Viimase 
joogivee proovi analüüsitulemuste põhjal on Elumajade piirkonnas üle joogiveele 
kehtestatud piirnormi (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua ja fluoriidide 
sisaldused. Hooldekodu veevõrgust võetud joogivee proovi analüüsitulemuste põhjal 
on üle joogiveele kehtestatud piirnormi olnud samuti fluoriidide sisaldus. 

Pootsi küla veevarustussüsteemide probleemid: 

• Pootsi küla elumajade ja endise kooli piirkonna ühisveevõrgust võetav vesi ei 
vasta kehtestatud kvaliteedinõuetele. Üle lubatud piirnormi on olnud joogivees 
üldraua ja fluoriidi sisaldused. 

Tabel 24. Pootsi küla keskuse elumajade ja kooli puurkaevudest võetava 
põhjavee ning veevõrgust võetava joogivee kvaliteet. 

 
Lubatud 
piirnorm* Ühik 

Pootsi, 
kooli PK 
08.05.62 

Pootsi, 
Elumajade 
PK 14.08.03 

Pootsi 
Elumajade 
veevärgivesi, 
12.01.16 

Pootsi 
hooldekodu 
veevärgivesi
, 12.01.16 

Puurkaevu katastri nr     6441 6443 - - 

Värvus   mg/l Pt - 13 10 5 
Lõhn   palli - 1 2 1 

Maitse -  palli - 0 2 1 
Hägusus   NHÜ - 1,5 2,4 2,4 

pH 6,5-9,5   7,8 7,85 7,9 7,6 
Elektrijuhtivus 2500 µS/cm - - 882 537 

Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l 0,1 - 0,2 0,17 

Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l 0,003 - <0,003 <0,003 
Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l - - <0,04 <0,04 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l - 2,9 - - 
Üldraud 200 µg/l 1000 440 410 150 

Mangaan 50 µg/l - - - - 
Kloriidid 250 mg/l 85 99 - - 

Fluoriidid 1,5 mg/l - 2,76 2,2 1,8 
Boor 1 mg/l - - - - 
Sulfaadid 250 mg/l 10 9 - - 

Naatrium 200 mg/l - - - - 
Üldkaredus   mg-ekv/l 2 - - - 

Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml - 0 0 0 

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml - 0 0 0 
Enterokokid 0 PMÜ/100 ml - 0 0 0 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml - - 0 0 

*SM 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: OÜ SuFe 

2.4.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Pootsi külas on kaks eraldi kanalisatsioonisüsteemi. Kortermajade piirkonnas on ühel 
kortermajal ühiskanalisatsioon ning reovee kogumismahuti ja teisel kortermajal 
kuivkäimla ning hallvee kogumismahuti. Hooldekodul ning endisel koolihoonel on 
ühine kanalisatsioonisüsteem, mille kaudu reovesi juhitakse septikusse ning seejärel 
kraavi. 



 

45 

Pootsi küla kanalisatsioon on isevoolne. Pootsi külas on kortermajade piirkonnas 
kokku ca 55 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke, mis on rajatud aastakümneid 
tagasi ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Hooldekodu ning endise kooli 
piirkonnas on isevoolsete kanalisatsioonitorustike kogupikkus ca 200 meetrit. 
Kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud on vanad ning amortiseerunud. 
Kanalisatsioonisüsteemi halva seisukorra tõttu ei jõua heitvesi suublaks olevasse 
kraavi. 

Tulenevalt vanemate ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste torustike ja 
kanalisatsioonikaevude vanusest on need osaliselt amortiseerunud, mistõttu toimub 
sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine 
protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui 
pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust.  

Sademeveekanalisatsioon Pootsi külas puudub. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 
haljasaladel pinnasesse. 

Pootsi küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 3 
(Pootsi küla ÜVK üldskeem). 

2.4.5 Pootsi küla reovee vooluhulk ja reostuskoormus 

Pootsi küla keskuses on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud üksnes 25 
kortermajade elanikku ning hooldekodu 32 hoolealust ja 7 töötajat. 
Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Pootsi küla elanike ja asutuste olmereovett. 
Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Tabelis 25 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tekkiva reovee 
arvestuslikud kogused aastal 2014. 

Tabel 25. Pootsi küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt ning asutustes ja 
ettevõtetes tarbitud vee arvestuslikud kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

Tarbitud veekogused (elanikkond, ettevõtted ja asutused) m3/a 1 371 

sh. elanike veetarve m3/a 360 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 1 011 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m3/d 3,8 

Andmed: OÜ SuFe. 

Pootsi külas tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub 
tarbitava vee hulga järgi. Sellest lähtuvalt andmed infiltratsiooni ja sademetevee 
osakaalu kohta puuduvad. Tulenevalt sellest, et ühiskanalisatsiooni ja kinnistusisesed 
torustikud ja kanalisatsioonikaevud on vanusest tingituna amortiseerunud, toimub 
sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Hinnanguliselt 
moodustab infiltratsioonivee osakaal ca 100% reoveepuhastile suunatavast reoveest. 

Pootsi külas juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike ning asutuste ja ettevõtete 
olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga oli 2014. aastal varustatud ligikaudu 25 elanikku. 
Kuna külas pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud 
reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 26). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja 
koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit päevas ning hooldekodu elanik 80 liitrit päevas 
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(Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. A., 1995). Arvutuslikuks veetarbeks on 
vastavalt reaalsele ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike veetarbe andmetele 
võetud 40 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. tabel 25). Reostuskoormuse arvutamisel 
on arvestatud, et ühe Pootsi küla ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt 
tekitatud ööpäevaseks reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 
ie on 60 g/BHT7, 60 g heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Pootsi küla elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvestuslik reovee 
vooluhulk on ööpäevas ca 3,8 m3 (vt tabel 26). Alljärgnevas tabelis toodud 
parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 26. Pootsi küla reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Pootsi 

külas 25 1 39,5 25 1,0 1,5 

Hooldekodu elanikud 32 1 80 32,0 2,56 1,9 

Hooldekodu töötajad 7 0,3 30 2,1 0,21 0,1 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - - - 34,1 2,8 2,0 

Pootsi küla reovesi kokku 25 - - 59 3,8 3,5 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       59 3,8 3,5 

Infiltratsioon - - 100% - 3,8 - 

REOVESI KOKKU      59 7,5 3,5 

2.4.6 Pootsi küla reoveepumplad 

Pootsi küla kanalisatsioonitorustikud on isevoolsed ning reoveepumplad 
ühiskanalisatsioonisüsteemis puuduvad.  

2.4.7 Pootsi küla reoveepuhasti 

Pootsi küla keskuses kortermajade piirkonnas on reovee kogumiseks kasutusel 
kogumismahutid. Mahutite seisukorra ning tühjendamise sageduse kohta andmed 
puuduvad. Vanusest tulenevalt on kogumismahutid käesolevaks ajaks amortiseerunud 
ning toimub sademete- ja pinnasevee infiltreerumine kanalisatsioonisüsteemi, 
kuivemal perioodil ka reovee infiltreerumine pinnasesse.  

Hooldekodu ja endises koolihoones moodustuva reovee puhastamiseks on Pootsi-
Mõisa kinnistule rajatud septik. Septiku väljavool on juhitud lähedalasuvasse kraavi. 
Kohapealse ülevaatuse ja saadud informatsiooni alusel selgus, et septik oli tühi ning 
pole aastaid töötanud. Samuti on septiku väljavoolutorustik amortiseerunud ja 
avariiline ning heitvesi suublaks olevasse kraavi ei jõua. Sellest lähtuvalt puuduvad ka 
andmed heitvee kvaliteedi kohta. 

Pootsi küla kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

� Pootsi küla keskuse kanalisatsioonitorustikud on rajatud enam kui 30 aastat 
tagasi ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud ning halvas seisukorras. 
Vanemate ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste torustike ning kaevude 
amortisatsiooni tõttu toimub sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi; 
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� Pootsi küla Hooldekodu ja endise koolihoone reovee puhastamiseks mõeldud 
septik on amortiseerunud ning käesoleval ajal ei toimi. Kortermajade 
piirkonnas olevad reovee kogumismahutid on samuti amortiseerunud. 
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3. Seadusandlik taust 
Tõstamaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on 
lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest ja normatiividest ning Euroopa Liidu 
direktiividest ja rahvusvahelistest kokkulepetest. Olulisemad nendest on: 

• Tõstamaa valla arengukava kuni aastani 2023 (vastu võetud Tõstamaa 
Vallavolikogu 27. veebruari 2015. a. määrusega nr. 13); 

• Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 7. 
jaanuari 2016. a. korraldusega nr. 8); 

• Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektid (EL-i veepoliitika raamdirektiivi 
2000/60/EÜ, joogiveedirektiivi 98/83/EÜ ning asulareovee direktiivi 
91/271/EMÜ nõuetest tuleneva vee kaitse ja kasutamise korraldamiseks);  

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus (muudetud ja täiendatud 16.12.2014. 
a. seadusega, RT I 23.12.2014, 14); 

• Veeseadus (muudetud ja täiendatud 29.10.2015. a. seadusega, RT I 
06.11.2015, 2); 

• Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (muudetud ja täiendatud 09.12.2015. 
a. seadusega, RT I 30.12.2015, 5); 

• Asjaõigusseadus (muudetud ja täiendatud 11.06.2015. a. seadusega, RT I 
30.06.2015, 4); 

• Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (muudetud ja 
täiendatud 11.06.2015. a. seadusega, RT I 30.06.2015, 4); 

• Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (vastu võetud 
sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr. 82, muudetud 18.11.2015. a. 
määrusega nr. 53, RT I 24.11.2015, 3); 

• Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded (vastu võetud sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. 
a. määrusega nr. 1, muudetud 14.12.2009. a. määrusega nr. 97, RTL 2009, 99, 
1482); 

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus (vastu võetud 
keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a. määrusega nr. 76, RTL 2005, 123, 
1949); 

• Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded (vastu võetud Vabariigi Valitsuse 16. 
mai 2001. a. määrusega nr. 171, muudetud 15.04.2010 a. määrusega nr. 51, 
RT I 2010, 16, 88); 

• Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning 
sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks (vastu 
võetud keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a. määrusega nr. 61, muudetud 
06.04.2011. a. määrusega nr. 23, RT I 12.04.2011, 6); 

• Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta 
esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende 
nõuete täitmise kontrollimise meetmed1 (vastu võetud Vabariigi Valitsuse 
29. novembri 2012. a määrusega nr. 99, muudetud 06.06.2013. a. määrusega 
nr. 87, RT I 13.06.2013, 1); 

• Tõstamaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (vastu 
võetud Tõstamaa Vallavolikogu 08. veebruari 2013. a. määrusega nr 35). 
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3.1 Tõstamaa valla arengukava kuni aastani 2023 

Tõstamaa valla arengukavas on toodud ülevaade Tõstamaa valla vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemidest. Peamiste probleemidena on toodud välja osade 
kanalisatsiooni- ja joogiveetrasside halb seisukord ning Tõstamaa aleviku lõpetamata 
kanalisatsioonivõrk mistõttu töötab Tõstamaa reoveepuhasti osaliselt alakoormusega. 
Samuti on probleemiks Tõhela reoveepuhasti ebaefektiivne töö. Lisaks puudub täpne 
ülevaade trasside asukoha ja olukorra kohta. 

Tõstamaa valla arengukava tegevuskavas on olulisemate eesmärkidena välja toodud 
järgnevad tegevused: 

• Joogivee kvaliteedi parandamine: 
- Aleviku joogiveetrasside uuendamine ja laiendamine parandamiseks ja 

uuendamiseks; 
- Tõhela joogiveetrasside uuendamine ja laiendamine; 
- Pootsi vee- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine; 
- Kasutute puurkaevude tamponeerimine. 

• Aleviku kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine: 
- Tõstamaa puhastusseadme, ülepumplate, veevarustus-süsteemi 

varustamine kaugvalveseadmetega; 
- Purgimissõlme väljaehitamine. 

• Kanalisatsioonitrasside ja heitveepuhastite rekonstrueerimine: 
- Tõhela asula puhasti rekonstrueerimine; 
- Tõhela asula kanalisatsioonitrassi rekonstrueerimine; 
- Pootsi puhasti rekonstrueerimine; 
- Pootsi asula kanalisatsioonitrassi ja puhasti rajamiseks 

projekteerimine; 
- Pootsi asula kanalisatsioonitrassi ja puhasti rajamine; 
- Kanalisatsioonitrasside kaardi koostamine. 

3.2 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 

Veeseadusest tulenevalt tuleb veemajanduskava alusel kavandada ja rakendada 
abinõusid keskkonnaeesmärkide, sealhulgas vee hea seisundi, saavutamiseks. 

Vee hea seisundi saavutamise kohustus hõlmab nii pinna- kui ka põhjavett. Vee hea 
seisundi saavutamisega ei tohi ohtu seada muude keskkonnaalaste eesmärkide täitmist 
või saavutamist. Pinnavee jaoks tähendab hea seisundi saavutamine nii hea 
ökoloogilise seisundi kui ka hea keemilise seisundi saavutamist. Põhjavee jaoks 
tähendab hea seisund saavutamine nii hea koguselise kui ka hea keemilise seisundi 
saavutamist. Osade veekogumite jaoks on keskkonnaeesmärgi saavutamist edasi 
lükatud. 

Ajakohastatud veemajanduskavas vaadatakse üle ja vajadusel ajakohastatakse  
keskkonnaeesmärke.  

Üldine eesmärk on veeseaduse kohaselt enamiku pinnaveekogude jaoks hea seisundi 
saavutamine või hea ökoloogilise potentsiaali saavutamine. Eesmärkide seadmisel on 
aluseks kaks põhimõtet: 
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• veekogude head seisundit tuleb säilitada; 

• mitteheas seisundis veekogud tuleb viia heasse seisundisse.  

Üldeesmärgi, hea seisundi, saavutamise eelduseks on täpsemate eesmärkide seadmine 
ehk hea seisundini jõudmise vahendite sõnastamine, mis on üks samm 
meetmeprogrammi koostamisel. Meetmeprogrammis kavandatud tegevused on 
suunatud mõlema eesmärgi täitmiseks, kuigi suurem tähelepanu ja jõupingutused on 
suunatud just veekogude seisundi parandamisele. 

Veeseadus sätestab eesmärkide saavutamisel ja täitmise tagamisel ka erandid. Erandid 
on seotud hea seisundi kui üldeesmärgi mittesaavutamisega järgmiste tingimuste 
korral: 

• pikendatud eesmärgi kehtestamine pinna- või põhjaveekogumile; 

• parima võimaliku seisundi määratlemine ja selle kehtestamine eesmärgina ehk 
leebema eesmärgi kehtestamine pinna- või põhjavee kogumile; 

• seisundi ajutise halvenemise lubamine, sest see on tingitud looduslikest 
muutustest; 

• seisundi halvenemise lubamine, sest see on tingitud olulisest uuest 
arendustegevusest. 
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4. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 
koostamise lähtealused 

4.1 ÜVK arendamise kava eesmärgid 

Tõstamaa valla ÜVK arendamise kava eesmärgid on: 
• ÜVK süsteemide arengu kiirendamine ja eelduste loomine ÜVK teenuse 

tarbijate paremaks teenindamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks Tõstamaa 
vallas; 

• kaasa aidata Tõstamaa valla vee-ettevõtluse jätkusuutliku majandamismudeli 
väljatöötamisele;  

• perspektiivsete ÜVK süsteemide üldskeemide koostamine;  
• ÜVK väljaehitamiseks hinnanguliste töömahtude ja investeerimisvajaduste 

kindlakstegemine; 
• ÜVK arendamise kava optimaalse lahendusvariandi väljatöötamine ja selle 

realiseerimisetappide koostamine. 

4.2 ÜVK arendamise kava koostamise põhimõtted 

Käesolev arendamise kava on valminud Tõstamaa Vallavalitsuse, OÜ SuFe ning töö 
täitjate ühistööna. Töö koostamisel on lähtutud alljärgnevatest põhimõtetest: 

• ÜVK arendamise kavaga antakse põhimõtteline lahendus ÜVK süsteemide 
kompleksseks arendamiseks Tõstamaa vallas;  

• Arendamise kavas on planeeritavad ÜVK süsteemide arendamise tegevused 
jaotatud etappideks, tulenevalt valla ja vee-ettevõtete majanduslikest 
võimalustest ja vajadustest. Projektide etappidesse jagamine ühtlustab valla 
eelarvele langevat finantskoormust ja vee-ettevõtte laenukoormust ning aitab 
ära hoida ÜVK teenuse hinna hüppelist kasvu. Seejuures tuleb tagada iga 
järgneva etapi sõltumatu kuid samas sidus väljaehitamine, rekonstrueerimine 
eelnevate etappidega; 

• ÜVK-ga varustatud piirkonnas on kaardistatud olemasolevad vee- ja 
kanalisatsioonirajatised ning koostatud perspektiivsed arenguskeemid (vt töö 
lisades esitatud jooniseid 1...3); 

• ÜVK-ga kaetavad alad on piirkonnad, kus on juba välja arendatud ÜVK 
süsteemid, mis toimivad (süsteemidele väljastatud kasutusluba) ning mille 
haldamisega tegeleb Tõstamaa Vallavalitsuse poolt kinnitatud vee-ettevõtja 
või kus ÜVK süsteemide rajamine on ette nähtud käesoleva ÜVK arendamise 
kavaga; 

• Väljaspool ÜVK süsteemiga kaetavaid alasid  (ÜVK-ga katmata alad) toimub 
ÜVK süsteemi väljaarendamine detailplaneeringu kohustusega aladel 
(määratud üldplaneeringus) Tõstamaa Vallavalitsuse poolt väljastatavate 
tehniliste tingimuste alusel. Detailplaneeringu tehniliste tingimuste 
määramisel arvestatakse ÜVK süsteemide arendamise kavas esitatud 
perspektiivskeeme; 

• Tõstamaa valla ÜVK arendamise kava koostamisel on arvestatud Lääne-Eesti 
vesikonna VMK-s püstitatud eesmärkide ja probleemidega; 
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• Tulenevalt Euroopa Liidu Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti 
veemajanduspoliitika strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik 
veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, kanalisatsioon ja pinnase- ja 
pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast (vesikondade veemajandus-
kavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise printsiibi kohaselt, mis 
tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide käsitlemist tulenevalt 
vee liikumisest veekogu valgala piirides; 

• Vastavalt Veeseaduse § 24
1
 lg 6 ei ole RKA-l reostuskoormusega alla 2000 ie 

ühiskanalisatsiooni väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja 
reoveepuhasti olemasolu korral tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et 
tagada reovee nõuetekohane käitlemine. Ühiskanalisatsiooni puudumisel peab 
reovee tekitaja reoveekogumisala piirkonnas reovee koguma lekkekindlasse 
kogumismahutisse ja korraldama selle äraveo. Lisaks võib ühiskanalisatsiooni 
puudumisel reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie nõuete-
kohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett; 

• Lähtuvalt joogivee direktiivi nõuetest, peab kõikides olemasolevates 
veevarustussüsteemides, millega varustatakse rohkem kui 50 elanikku, 
joogivesi vastama kvaliteedinõuetele; 

• Vastavalt SM 31. juuli 2001. aasta määruse nr 82 § 9 lg 1 peab joogivee 
käitleja koostama ja käitlemise asukohajärgse Terviseametiga kooskõlastama 
joogivee kontrolli kava vähemalt kolmeks aastaks; 

• KIK veeprogrammi rahastatavate investeeringute puhul arvestatakse, et (KOV 
või vee-ettevõtte) omafinantseering ÜVK süsteemide rajamise ja 
rekonstrueerimise korral moodustab 20%, sademeveekanalisatsiooni 
projektide puhul 50%;  

• KIK-ist saadava toetuse abil rajatakse ja rekonstrueeritakse Tõstamaa vallas 
Tõstamaa aleviku ning Tõhela ja Pootsi külade torustikud ja rajatised aastatel 
2016-2028, mille tulemusena on tagatud kvaliteedinõuetele vastav joogivesi 
ning nõuetekohane reoveepuhastus enamusele asulate elanikele (sh kõigile 
RKA elanikele);   

• ÜVK torustike rekonstrueerimisel tuleb süsteemid liita uute vee- ja 
kanalisatsioonitorustikega, kui see on majanduslikult ning keskkonna-
kaitseliselt põhjendatud; 

• Vastavalt ÜVVKS-le tagatakse liitumistasuga ÜVK arendamine vastavalt 
ÜVK arendamise kavale. Liitumistasu ei saa võtta vastavalt arendamise kavale 
piirkonnas, kus ÜVK-ga ühendatakse rohkem kui 50% elamuid, mille 
ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. Nendes piirkondades 
tuleb ÜVK süsteemide rekonstrueerimise ja rajamise kulud katta ÜVK teenuse 
hinnaga. 

4.3 Investeerimisprojektide maksumuse hindamise põhimõtted 

Rajatavate vee- ja kanalisatsioonitorustike investeeringu arvutamisel on lähtutud 
tabelis 27 esitatud ühikhindadest.   
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Tabel 27. Vee-ja kanalisatsioonitorustike rajamismaksumuse arvutamise aluseks 
võetud torustike hinnad 

VEEVARUSTUS Ühik Läbimõõt Maksumus (eur) 

Veevõrgu rajamine/rekonstrueerimine     

veetorustiku rajamine m De32-De110 100 

majaühendus tk   900 

KANALISATSIOON       

Kanalisatsioonivõrgu rajamine/rekonstrueerimine      

isevoolne kanalisatsioonitoru rajamine  m De160-De315 150 

survekanalisatsioonitoru rajamine m De90-110 100 

majaühendus tk   900 

sademeveekanalisatsiooni torustiku rajamine m De160-De400 150 

vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine ühises kaevikus m  200 

vee- ja survekanalisatsiooni torustiku rajamine ühises kaevikus m  160 

4.4 Arendamise kava koostamise lähte- ja alusmaterjalid 

• Eesti Põhikaart M 1:20 000; 
• Tõstamaa valla arengukava kuni aastani 2023 (vastu võetud Tõstamaa 

Vallavolikogu 27. veebruari 2015. a. määrusega nr. 13); 
• Tõstamaa valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava (vastu võetud 

Tõstamaa Vallavolikogu 27. jaanuari 2015. a. määrusega nr 12); 
• Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 7. 

jaanuari 2016. a. korraldusega nr. 8); 
• Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965; 
• Eesti hüdrogeoloogiline kaart 1:400000, EKG 1998; 
• Tõstamaa aleviku Ehitajate tee vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusjoonis, OÜ 

Maamõõdukeskus, 2007; 
• Tõstamaa aleviku vee- ja kanalisatsioonitrassid, läänepoolne osa. Teostusjoonis, 

OÜ FoxGeo, 2007; 
• Tõstamaa aleviku vee- ja kanalisatsioonitrassid, põhjapoolne osa. Teostusjoonis, 

OÜ FoxGeo, 2008; 
• Tõstamaa aleviku vee- ja kanalisatsioonitrassid, Pärnu poolne osa. Teostusjoonis, 

OÜ FoxGeo, 2007; 
• Tõstamaa aleviku Nooruse piirkonna veetorustike mõõdistus, OÜ FoxGeo, 2007; 
• Tõstamaa aleviku Ehitajate tee 12 veevarustusega liitumise teostusjoonis, OÜ 

EOMAP Maamõõdukeskus, 2009; 
• Tõstamaa aleviku veetrassi rekonstrueerimise teostusjoonis, OÜ Tippgeo, 2011; 
• Tõstamaa aleviku Ringi ja Mere tänavate veetrassi ehitamise teostusjoonis, OÜ 

Tippgeo, 2011; 
• Tõstamaa aleviku Ehitajate tee vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusjoonis, OÜ 

Tippgeo, 2012; 
• Tõhela küla vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusjoonis, OÜ Maamõõdukeskus, 

2006; 
• Tõstamaa asula KEK`i pumpla joogivee töötluse tehnoloogia seletuskiri ja 

joonised, OÜ Aquatehnika, 2009; 
• OÜ SuFe veekasutuse aruanded; 
• OÜ SuFe vee erikasutusluba nr L.VV/322815. 
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5. Vee-ettevõtluse areng 
Tõstamaa vallas haldab ÜVK süsteeme OÜ SuFe. ÜVK-ga seotud varad (v.a. 
Tõstamaa aleviku reoveepuhasti) kuuluvad samuti OÜ-le SuFe.  

Käesolev arendamise kava jääb peale kinnitamist Tõstamaa Vallavolikogu poolt 
raamdokumendiks vee-ettevõtte ÜVK-alasele tegevusele, millega määratletakse ÜVK 
arendamise põhimõtted, vajalikud tööde mahud ja investeeringud eemärgiga ehitada 
kaasaja nõuetele vastavad vee- ja kanalisatsiooni ning pinnase- ja pinnavee käitlemise 
tehnovõrgud, pumplad ning puhastusseadmed. Uute ÜVK süsteemide rajamine ja 
olemasolevate rekonstrueerimine vähendab avariide sagedust, infiltratsiooni ja 
veekadusid, millega kaasneb kulutuste vähenemine elektrienergia osas, kuna 
kulutatakse energiat vaid tarbitava vee-/reoveekoguse pumpamiseks ja puhastamiseks. 
Samuti võimaldavad planeeritud investeeringud tagada elanikele parema joogivee 
kättesaadavuse ning kvaliteedi.   

Arvestades, et SA KIK finantseerimise korrast lähtuvalt peab veeprogrammi taotluste 
puhul olema taotlejaks KOV enamusosalusega vee-ettevõte, siis on kavas ette nähtud 
investeeringute tegemisel planeeritud taotlejaks, elluviijaks ning hilisemaks 
omanikuks ja operaatoriks OÜ SuFe. Tõstamaa vald osaleb vajadusel projektide 
rahastamises kaasfinantseerijana.  

Arvestades ÜVK teenuse suhteliselt väikest mahtu Tõstamaa vallas ning sellest 
tulenevalt madalat käivet, mis piirab ühest küljest suuremate investeeringute tegemise 
võimekust ja teisest küljest kuluefektiivse veeteenuse osutamise võimalusi, võib 
kaaluda ka erinevaid võimalusi vee-ettevõtluse reorganiseerimiseks. Võimalikud 
alternatiivsed vee-ettevõtluse arengustsenaariumid oleksid järgmised: 

1. OÜ SuFe tegevuse lõpetamine operaatorina ning Tõstamaa valla ÜVK 
süsteemide opereerimise andmine piirkondlikule vee-ettevõtjale (nt AS 
Matsalu Veevärk, AS Pärnu Vesi); 

2. OÜ SuFe ühinemine mõne väiksema vee-ettevõttega (nt AS Mako, OÜ Are 
Vesi), mille tulemusel moodustuks väiksem piirkondlik vee-ettevõte. 

Kõigi ülaltoodud alternatiivide puhul võib leida nii poolt- kui ka vastuargumente, 
kuid kuna praeguseks ajaks pole teostatud sisulist analüüsi ega teada teiste osapoolte 
(vee-ettevõtete) nägemust, siis enne edaspidiste otsuste tegemist on vajalik teostada 
erinevate stsenaariumide põhjalikum analüüs.  

Kuna OÜ SuFe tegevuspiirkond Tõstamaa vallas hõlmab üksnes alla 2000 ie 
reoveekogumisalasid või on väljaspool reoveekogumisalasid, siis liitumistasu ja ÜVK 
teenuse hinna kooskõlastamiseks tuleb vastavalt ÜVK seadusele esitada vastav taotlus 
koos ettepanekuga kooskõlastamiseks Tõstamaa Vallavalitsusele. Vallavalitsus 
kontrollib seejuures, kas liitumistasu ja teenuse hinna arvestamisel on lähtutud ÜVK 
seaduses kehtestatud põhimõtetest. 
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6. Tõstamaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava 

Tõstamaa vallas on tarbijad ÜVK-ga varustatud kolmes asumis: Tõstamaa alevikus 
ning Tõhela ja Pootsi külades. Reoveekogumisala on moodustatud Tõstamaa alevikus. 

Arendamise kava koostajate ning Tõstamaa Vallavalitsuse ja OÜ SuFe esindajate 
ühise arutelu tulemusena on leitud, et parimaks lahenduseks ÜVK süsteemide 
arendamisel on jagada ÜVK süsteemide rekonstrueerimine ja arendamine etappideks. 
See tagab tööde jätkusuutliku teostamise ja arvestab valla ning vee-ettevõtte 
majanduslike võimalustega. 

Alljärgnevalt on lähtuvalt ptk 4 esitatud põhimõtetest prioriteetide järjekorras üldiselt 
välja toodud planeeritavad veemajanduse arendustegevused Tõstamaa valla ÜVK-ga 
varustatud asulates aastatel 2016-2028: 

o 2016-2019 (lühiajaline perspektiiv) – Uuringu läbiviimine Tõstamaa aleviku 
veevarustuseks sobiliku puurkaevu ning veetöötluse lahenduse 
väljaselgitamiseks. ÜVK torustike rekonstrueerimine aleviku lõunaosas ning 
ühiskanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine ja laiendamine aleviku keskosas. 
Tõstamaa aleviku reoveepuhasti seadmete asendamine, automaatika uuendamine 
ning purgla rajamine reoveepuhasti juurde. Lisaks vajalik rekonstrueerida Kalli 
mnt reoveepumpla ning kanalisatsiooni survetorustik. Tõhela küla 
amortiseerunud ÜVK torustike rekonstrueerimine ning ühendustorustiku 
rajamine Sigala PK-l baseeruva veevõrguga. Olemasoleva amortiseerunud Tõhela 
küla reoveepuhasti rekonstrueerimine. Pootsi küla kanalisatsioonisüsteemi 
rekonstrueerimine (sh.  reoveepuhasti rajamine). Ühisveevärgi puurkaev-pumpla 
ning veevarustuse ühendustorustike rajamine Pootsi küla keskuses. 

o 2020-2028 (pikaajaline perspektiiv) – Tõstamaa aleviku reoveepuhasti 
biotiikide puhastamine settest. Vanemate ühisveevärgi torustike 
rekonstrueerimine Tõstamaa aleviku põhjaosas. Tuletõrje veevõtumahutite 
rajamine Tõhela küla keskusesse. 

Käesoleva arendamise kava realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevaid aspekte: 

• tehnilised – puudub ülevaatlik tehniline andmebaas enne 1995. aastat rajatud 
vee- ja kanalisatsioonivõrgu paiknemise ja seisukorra kohta (teostusjoonised 
jm.); 

• keskkonnamõjud – ÜVK rajatiste ehitamisel tuleb vältida planeeritavate 
ehitiste ja rajatiste negatiivseid mõjutegureid veestikule ja maastiku teistele 
osadele ning kinni pidada loodus- ja veekaitse nõuetest; 

• majanduslikud – puuduvad omavahendid sellises mahus, et lühikese 
ajaperioodi jooksul teostada ulatuslikke ÜVK süsteemide rekonstrueerimise- 
ja rajamistöid kogu valla territooriumil; 

• sotsiaal-majanduslikud – ÜVK süsteemide arendamisel tuleb arvestada 
elanikkonna huviga vee- ja kanalisatsiooniteenuste vastu, elanikkonna 
maksevõime, jätkusuutliku vee-ettevõtte loomise ja majandamisega. 



 

56 

6.1 Ülevaade möödunud perioodil valminud arendusprojektidest 

Möödunud perioodil (2011-2015) on Tõstamaa vallas tehtud ÜVK arendamiseks ja 
rekonstrueerimiseks järgnevad tööd: 

• Tõstamaa aleviku, Ehitajate tee, Kalli mnt, Varbla mnt ning Ringi ja Metsa tn 
piirkonnas ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike rajamine ning 
rekonstrueerimine, sh: 

- Veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 2056 m; 
- Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine – ca 132 m; 
- Survekanalisatsiooni torustiku rajamine – ca 175 m; 
- Reoveepumpla rajamine – 1 tk; 

• Tõstamaa aleviku KEK´i puurkaev-pumpla rekonstrueerimine. 
• Tõhela küla keskuse lõunaosas veetorustike rekonstrueerimine, sh: 

- Veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 230 m. 

6.2 Tõstamaa alevik 

6.2.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Tõstamaa aleviku 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 

• Tõstamaa aleviku ühisveevärgist võetav vesi ei vasta joogivee kvaliteedi 
nõuetele üle piirnormi oleva ammooniumi sisalduse tõttu; 

• Olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud alevikus on 
amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist. 

6.2.2 Perspektiivne veetarve Tõstamaa alevikus 

Tõstamaa aleviku ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 431 
Tõstamaa aleviku elanikku. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Tõstamaa aleviku 
ettevõtteid ja asutusi. 

2014. aastal tarbiti Tõstamaa aleviku ühisveevarustuse kaudu ligikaudu 13 122 m3 
vett, ehk ligikaudu 36 m3 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 28 on toodud Tõstamaa 
aleviku perspektiivne veetarve.  
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Tabel 28. Tõstamaa aleviku perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 

Elanike arv   498 486 476 469 465 463 463 

ÜV-ga ühendatud 

elanike arv   425 415 407 401 397 395 395 

Liitunute osakaal % 85 85 86 86 85 85 85 

Ühiktarbimine l/d*in 70 70 70 70 70 70 70 

Elanike veetarve m
3
/d 29,8 29,1 28,5 28,1 27,8 27,7 27,7 

Asutuste ja 

ettevõtete veetarve m
3
/d 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Veetarve kokku m
3
/d 35,1 34,4 33,8 33,4 33,1 33,0 33,0 

Veekaod m
3
/d 24,6 17,2 10,1 6,7 5,0 4,9 4,9 

Veetootmine kokku m
3
/d 59,6 51,6 44,0 40,1 38,1 37,9 37,9 

Elanike veetarve  m
3
/a 10 859 10 603 10 399 10 246 10 143 10 092 10 092 

Asutuste ja 

ettevõtete veetarve  m
3
/a 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 

Veetarve kokku  m
3
/a 12 803 12 547 12 343 12 190 12 087 12 036 12 036 

Veekaod  m
3
/a 8 962 6 274 3 703 2 438 1 813 1 805 1 805 

Veetootmine kokku  m
3
/a 21 765 18 821 16 046 14 627 13 900 13 842 13 842 

Perspektiivne veetarve Tõstamaa alevikus on aastal 2028 ligikaudu 33 m3 ööpäevas 
(tabel 28). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et elanike veetarve ei suurene 
ning keskmiselt tarbivad elanikud ööpäevas 70 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul 
on arvestatud, et ühisveevärgiga on liitunud enamus Tõstamaa aleviku elanikke ning 
täiendavaid liitujaid ei lisandu. Asutuste puhul on arvestatud, et tarbijate arv tulevikus 
ei suurene ning veetarve seetõttu ei suurene. Ettevõtete veetarve on võetud 2014. 
aasta seisuga, sest ei ole teada, kui palju ettevõtteid tekib juurde ning kui paljud 
likvideeritakse. Veekadude ja arvestamata vee osakaaluna on arvestatud 15 % tarbitud 
vee kogusest. 

6.2.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Ühisveevärk on Tõstamaa alevikus suures osas rekonstrueeritud ning valdavalt heas 
seisukorras. Käesoleval ajal on Tõstamaa alevikus üks veevõrk ning vett 
ühisveevarustuse tarbeks võetakse eelkõige KEK-i puurkaev-pumplast. Tulenevalt 
sellest, et ühisveevärgist võetav vesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele (SM 
31.07.2001. a. määrus nr. 82) ammooniumi ülenormatiivse  sisalduse tõttu, on 
lühiajalises perspektiivis vajalik leida lahendus kvaliteetse joogivee saamiseks. Kuna 
olemasoleva KEK-i puurkaevu vees leiduva ammooniumi ning sügavamatse 
veekihtides sisalduva fluoriidi eraldamine on küllaltki kulukas, on otstarbekas esmalt 
viia läbi uuring veetootmiseks sobiva puurkaevu ning veekihi väljaselgitamiseks. 
Sealjuures tuleks põhjaveekihtide veeandvuse ning –kvaliteedi hindamiseks rajada 
uuringupuurkaev. Uuringu tulemuste selgumisel tuleb kaaluda vajalike 
veetöötluslahenduste maksumust (sh ekspluatatsioonikulu) ning leida sobivaim 
lahendus kvaliteetse joogivee saamiseks. Samuti on vajalik uurida KEK-i 
joogiveetöötlusjaama täiustamise võimalusi ja veetöötluseks sobilike lahenduste (nt 
hüperkoloreerimise) maksumusi. Sealjuures tuleb arvestada, et veetöötluse 
täiustamisel on tõenäoliselt vajalik laiendada ka pumpla hoonet. 
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6.2.4 Veevarustuse edasine areng 

Käesoleval ajal on Tõstamaa alevikus ühisveevärgiga varustatud suurem enamus 
aleviku elanikest ning ühisveevärgi torustike rekonstrueerimise tulemusel täiendavaid 
liitujaid ei lisandu. Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2016-2019) on vajalik 
leida lahendus kvaliteedinõuetele vastava joogivee saamiseks. Selleks on otstarbekas 
esmalt viia läbi uuring veetootmiseks sobiva puurkaevu ja veekihi väljaselgitamiseks. 
Seejärel on võimalik hinnata sobilike veetöötluslahenduste ning alternatiivsete 
võimaluste maksumusi. Lisaks on arendamise kava lühiajalises perspektiivis vajalik 
rekonstrueerida olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud aleviku keskuses. 
Arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2020-2028) on planeeritud 
rekonstrueerida olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud aleviku põhjaosas. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Tõstamaa alevikus. 

Tõstamaa aleviku olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud 
käesoleva töö lisades esitataval joonisel 1. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2016-2019 

Tulenevalt sellest, et Tõstamaa aleviku ühisveevärgist võetavas joogivees on üle 
piirnormi ammooniumi sisaldus, on arendamise kava lühiajalises perspektiivis vajalik 
leida lahendus kvaliteetinõuetele  vastava joogivee saamiseks. Selleks on esmalt 
otstarbekas viia läbi uuring veetootmiseks sobiva puurkaevu ning veekihi 
väljaselgitamiseks. Sealjuures tuleks põhjaveekihtide veeandvuse ning –kvaliteedi 
hindamiseks rajada uuringupuurkaev. Uuringu tulemuste selgumisel tuleb kaaluda 
vajalike veetöötluslahenduste maksumust (sh ekspluatatsioonikulu) ning leida 
sobivaim lahendus kvaliteetse joogivee saamiseks. Samuti on vajalik uurida KEK-i 
joogiveetöötlusjaama täiustamise võimalusi ja veetöötluseks sobilike lahenduste (nt 
hüperkloreerimise) maksumusi. Sealjuures tuleb arvestada, et veetöötluse täiustamisel 
on tõenäoliselt vajalik laiendada ka pumpla hoonet.  

Samuti on vajalik rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud ühisveevärgi 
torustikud aleviku keskuses ja lõunaosas. Vanemad ühisveevärgi ja kinnistusisesed 
torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi ning on vanusest tingituna käesolevaks 
ajaks amortiseerunud ning halvas seisukorras. Veetorustike rekonstrueerimine toimub 
samaaegselt kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisega, kuna sellisel juhul on 
võimalik osa torustikke paigaldada ühisesse kaevikusse. Kuna mitmel pool on 
veevarustuse torustikud rajatud erakinnistutele on raskendatud torustike hooldustööd, 
mistõttu tuleb need rekonstrueerimise käigus paigaldada teede ja tänavate äärde. 

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2020-2028 

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on planeeritud rekonstrueerida 
olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud aleviku põhjaosas. Vanemad 
ühisveevärgi ja kinnistusisesed torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi ning on 
vanusest tingituna käesolevaks ajaks amortiseerunud ning halvas seisukorras. Kuna 
mitmel pool on veevarustuse torustikud rajatud erakinnistutele on raskendatud 
torustike hooldustööd, mistõttu tuleb need rekonstrueerimise käigus paigaldada teede 
ja tänavate äärde. 

Ühisveevärgi arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Tõstamaa alevikus 
ning ühisveevärgiga kaetaval alal on toodud tabelis 29. 
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Tabel 29. Tõstamaa aleviku ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 

Omaosalus 

(eurot) 

Tõstamaa aleviku ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2016-2019 

Uuringu läbiviimine ühisveevarustuseks sobiva 

põhjaveehaarde ning veehorisondi leidmiseks (sh 

uuringupuurkaevu rajamine) kompl 1 31 800   6 360 

sh puurkaevu rajamine m 90 19 800   3 960 

sh uuring kompl 1 12 000   2 400 

Uuringu teostamine KEK-i puurkaevu vee 

puhastamiseks sobiliku lahenduse leidmiseks ning 

veetöötluse täiustamine ja veetöötlusjaama seadmete 

uuendamine (vajadusel ka hoone laiendamine) kompl 1 50 000   10 000 

Veetorustike rekonstrueerimine aleviku keskuses m 965 113 600   22 720 

sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 25 2 500   500 

sh veetorustike rajamine ühises kaevikus isevoolse 

kanalisatsioonitoruga m 940 94 000   18 800 

sh majaühenduste rajamine tk 19 17 100   3 420 

     

Tõstamaa aleviku ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2020-2028 

Veetorustike rekonstrueerimine aleviku põhjaosas m 260 27 800   5 560 

sh veetorustike rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 260 26 000   5 200 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 2 1 800   360 

     

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     224 710   44 942 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     31 970   6 394 

Veevarustus KOKKU     256 680   51 336 

6.2.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Tõstamaa aleviku 
ühiskanalisatsiooni toimimisel käesoleval ajal: 

• Tõstamaa aleviku vanemad kanalisatsioonitorustikud on amortiseerunud 
ning käesolevaks ajaks halvas seisukorras. Vanemate ühiskanalisatsiooni ja 
kinnistusiseste torustike ning kaevude amortisatsiooni tõttu toimub 
sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi; 

• Tõstamaa aleviku reoveepuhasti on osaliselt amortiseerunud ning vajab 
rekonstrueerimist. Uuendamist vajab reovee mehaanilise puhastuse osa ning 
aeratsioonisüsteem. Samuti on mudastunud ning kinni kasvanud olemasolevad 
järelpuhastuseks kasutatavad biotiigid. 

6.2.6 Tõstamaa aleviku perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Tõstamaa aleviku reostuskoormus on ligikaudu 433 ie. Perspektiivis on 
arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga on liitunud suurem enamus reoveekogumisala 
elanikest ning ühiskanalisatsiooni laiendamise tulemusena aleviku keskuses 
eramajade piirkonnas lisandub täiendavalt ligikaudu 13 elanikku. Tõstamaa aleviku 
perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis 
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(tabel 30). Reovee vooluhulga prognoosimisel on arvestatud, et olemasolevate 
asutuste ja ettevõtete reovee kogus perspektiivis ei suurene ning jääb samaks. 
Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 30 % tarbijatele pumbatud vee kogusest.  

Tabel 30. Tõstamaa aleviku perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus. 
Parameeter Ühik 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 

ÜK-ga ühendatud elanike 

arv  397 396 392 386 382 380 380 

Liitunute osakaal % 80 81 82 82 82 82 82 

Ühiktarbimine l/d*in 70 70 70 70 70 70 70 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 27,8 27,7 27,4 27,0 26,7 26,6 26,6 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 33,1 33,0 32,8 32,3 32,1 31,9 31,9 

Infiltratsioon m
3
/d 33,1 23,1 13,1 9,7 9,6 9,6 9,6 

Reovesi kokku m
3
/d 66,2 56,2 45,9 42,0 41,7 41,5 41,5 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 10 143 10 118 10 016 9 862 9 760 9 709 9 709 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 12 087 12 062 11 960 11 806 11 704 11 653 11 653 

Infiltratsioon m
3
/a 12 087 8 443 4 784 3 542 3 511 3 496 3 496 

Reovesi kokku m
3
/a 24 175 20 505 16 743 15 348 15 215 15 149 15 149 

Tõstamaa aleviku elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvutuslik 
perspektiivne reovee vooluhulk on ööpäevas ca 31,9 m3 (vt tabel 30). 
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tekib arvutuslikult ööpäevas ligikaudu 
26,6 m3 reovett, mis moodustab ligikaudu 83 % kogu tekkivast reovee vooluhulgast. 
Antud parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest 
olukorrast. 

6.2.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Tõstamaa aleviku ühiskanalisatsioon on suures osas rekonstrueeritud ning on heas 
seisukorras. 

Olemasoleva Tõstamaa aleviku reoveepuhasti mehaanilise  puhastuse osa (käsivõre ja 
liivapüünis) on käesolevaks ajaks amortiseerunud ning vajab uuendamist. Samuti 
vajab rekonstrueerimist vananenud ja osaliselt amortiseerunud aeratsioonisüsteem 
ning puhasti elektri- ja automaatikaseadmed. Pikemas perspektiivis vajavad settest 
puhastamist ka järelpuhastuseks kasutatavad biotiigid. Sellest lähtuvalt reovee 
puhastamise alternatiivid puuduvad.  

6.2.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2028) on 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem enamus Tõstamaa aleviku elanikest ning 
ühiskanalisatsiooni laiendamise tulemusel aleviku keskuses lisandub perspektiivis 
täiendavalt ca 13 elanikku. Lisaks elanikele on arvestatud ka ettevõtete ja asutuste 
reoveega.  
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ÜVK arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2016-2019) on vajalik 
rekonstrueerida olemasolev Tõstamaa aleviku reoveepuhasti. Samuti on vajalik 
rekonstrueerida aleviku keskuse ja lõunaosa ühiskanalisatsioonisüsteemid. 
Pikaajalises perspektiivis (2020-2028) on planeeritud puhastada settest olemasolevad 
Tõstamaa aleviku reoveepuhasti biotiigid. 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Tõstamaa alevikus. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2016-2019.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida olemasolev 
Tõstamaa aleviku reoveepuhasti. Tööde käigus paigaldatakse uued elektri- ja 
automaatikaseadmed, fosforiärastuse kemikaali doseerimise seadmed, 
aeratsioonisüsteem ja puhurid. Lisaks on planeeritud reoveepuhasti territooriumile 
rajada võrega varustatud purgla-pumpla (mahuga 20 m3).  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida olemasolevad 
amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud Tõstamaa aleviku keskuses ning lõuna- 
ja kaguosas. Amortiseerunud ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste 
kanalisatsioonitorustike ja -kaevude tõttu toimub sademete ja pinnasevee 
infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi, mis põhjustab häireid reoveepuhasti töös. 
Rekonstrueeritava isevoolse kanalisatsioonitorustiku kogupikkus Kalli mnt, Varbla 
mnt, Sadama tee ning Jõe, Ringi, Mere ja Nooruse tn piirkonnas on ligikaudu 2290 
meetrit.  
Lisaks on planeeritud ühiskanalisatsiooni laiendada Ringi ja Metsa tn piirkonnas, 
kuhu rajatava isevoolse kanalisatsioonitorustiku kogupikkus on ca 350 m ning 
survekanalisatsiooni torustiku pikkus ca 80 m. Reovee suunamiseks olemasolevasse 
kanalisatsioonisüsteemi on vajalik ka 1 täiendava reoveepumpla rajamine.  
Samuti on vajalik rekonstrueerida olemasolev Kalli mnt reoveepumpla ning 
survekanalisatsiooni torustik pikkusega ca 215 meetrit. 

Lisaks on arendamise kava lühiajalises perspektiivis planeeritud paigaldada Tõstamaa 
aleviku reoveepumplatele avariide ja häirete edastamiseks GSM-häireedastuse 
seadmed.  

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2020-2028.  

Kuna Tõstamaa aleviku reoveepuhasti biotiigid on heitvee järelpuhastuseks olnud 
kasutusel enam kui 15 aastat, on need käesolevaks ajaks osaliselt mudastunud ning 
kinni kasvanud. Sellest lähtuvalt on arendamise kava pikaajalises perspektiivis nähtud 
ette biotiikide korrastamine ning settest puhastamine. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Tõstamaa 
alevikus on toodud tabelis 31 
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Tabel 31. Tõstamaa aleviku ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud 
investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 

Omaosalus 

(eurot) 

Tõstamaa aleviku ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2016-2019  

Tõstamaa aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine kompl 1 97 400   19 480 

sh käsivõrega varustatud purgla-pumpla (20 m
3
) 

rajamine kmpl 1 53 600   10 720 

sh reoveepuhasti seadmete uuendamine (sh 

aeratsioonisüsteem, puhurid, kemikaali doseerimise 

seadmed ning automaatika) kompl 1 43 800   8 760 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 

Kalli mnt, Varbla mnt, Sadama tee ning Jõe, Ringi, Mere 

ja Nooruse tn piirkonnas m 2085 306 250   61 250 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine eraldi 

kaevikus m 1145 171 750   34 350 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine 

ühises kaevikus veetorustikega m 940 94 000   18 800 

sh majaühenduste rajamine tk 45 40 500   8 100 

Kanalisatsioonitorustiku rajamine Ringi tn ja Metsa tn 

piirkonda m 330 54 500   10 900 

sh isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine eraldi 

kaevikus m 250 37 500   7 500 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine eraldi 

kaevikus m 80 8 000   1 600 

sh majaühenduste rajamine tk 10 9 000   1 800 

Reoveepumpla rajamine kmpl 1 31 000   6 200 

Survekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine Kalli 

mnt piirkonnas m 215 21 500   4 300 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine eraldi 

kaevikus m 215 21 500   4 300 

Kalli mnt reoveepumpla rekonstrueerimine kmpl 1 31 000   6 200 

Häireedastuse paigaldamine reoveepumplatele kmpl 5 10 000   2 000 

     

Tõstamaa aleviku ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2020-2028 

Biotiikide puhastamine ning korrastamine m² 3000 45 000   9 000 

          

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     634 398   126 880 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     51 750   10 350 

Kanalisatsioon KOKKU     686 148   137 230 

6.2.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Tõstamaa alevikus on sademevee kanalisatsioon on rajatud ümber Tõstamaa kooli, 
mille eesvooluks on Tõstamaa jõgi. Mujal on sademevee ärajuhtimine on lahendatud 
kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel 
pinnasesse.  

Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks 
vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 
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6.3 Tõhela küla 

6.3.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Tõhela küla 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal. 

• Tõhela küla keskuse ühisveevõrgust võetav vesi ei vasta joogivee 
kvaliteedi nõuetele ülenormatiivse üldraua sisalduse tõttu; 

• Tõhela küla keskuse vanemad ühisveevarustuse torustikud on 
amortiseerunud. Torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi kasutades 
peamiselt malm- ja terastorusid; 

• Sigala puurkaev-pumpla hoone on käesolevaks ajaks amortiseerunud 
ning halvas seisukorras. Puurkaevust veevõrku antav vesi ei vasta joogivee 
kvaliteedi nõuetele üldraua sisalduse tõttu. 

6.3.2 Perspektiivne veetarve Tõhela külas 

Tõhela küla keskuse ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 49 
elanikku. 

2014. aastal tarbiti Tõhela küla ühisveevarustuse puurkaevudest ligikaudu 1113 m3 
vett, ehk ligikaudu 3 m3 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 32 on toodud Tõhela küla 
perspektiivne veetarve. Kuna valdav osa veetarbijatest asub Männikuste külas on 
elanike arv summeeritud. 

Tabel 32. Tõhela ja Männikuste külade perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 

Elanike arv   138 134 132 130 129 128 128 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   48 53 51 50 50 50 50 

Liitunute osakaal % 35 40 39 38 39 39 39 

Ühiktarbimine l/d*in 70 70 70 70 70 70 70 

Elanike veetarve m
3
/d 3,4 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 

Asutuste ja Ettevõtete 

veetarve m
3
/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Veetarve kokku m
3
/d 3,4 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 

Veekaod m
3
/d 1,3 1,1 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 

Veetootmine kokku m
3
/d 4,7 4,8 4,3 4,0 3,9 3,9 3,9 

Elanike veetarve  m
3
/a 1 226 1 354 1 303 1 278 1 278 1 278 1 278 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m
3
/a 0 0 0 0 0 0 0 

Veetarve kokku  m
3
/a 1 226 1 354 1 303 1 278 1 278 1 278 1 278 

Veekaod  m
3
/a 491 406 261 192 128 128 128 

Veetootmine kokku  m
3
/a 1 717 1 760 1 564 1 469 1 405 1 405 1 405 

Perspektiivne veetarve Tõhela küla keskuses on aastal 2028 ligikaudu 3,5 m3 
ööpäevas (tabel 32). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et elanike veetarve ei 
suurene ning keskmiselt tarbivad elanikud ööpäevas 70 liitrit vett. Veetarbe prognoosi 
puhul on arvestatud, et küla keskuse ja sigala veevärgi ühendamise tulemusena 
lisandub ühisveevärki täiendavalt 3 majapidamist ehk ca 6 elanikku. Asutuste puhul 
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on arvestatud, et tarbijate arv tulevikus ei suurene ning veetarve seetõttu ei suurene. 
Ettevõtete veetarve on võetud 2014. aasta seisuga, sest ei ole teada, kui palju 
ettevõtteid tekib juurde ning kui paljud likvideeritakse. Veekadude osakaaluna on 
arvestatud 10 % tarbitud vee kogusest. 

6.3.3 Veevarustuse edasine areng 

Tõhela küla keskuse ühisveevärgi torustikud on suures osas rekonstrueeritud ning 
heas seisukorras. Olemasolev Sigala puurkaev-pumpla on amortiseerunud ning 
puurkaevust võetav vesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele. Perspektiivis on asula 
ühisveevarustuse jaoks otstarbekas jätta kasutusele üksnes Tõhela keskuse puurkaev-
pumpla. Arendamise kava lühiajalises  perspektiivis (2016-2019) on vajalik esmalt 
tagada keskuse veetöötlusjaama toimimine. Samuti on plaanis rekonstrueerida 
eramajade piirkonnas kasutusel olev vanem ühisveevärgi torustik ning rajada 
ühendustorustik Sigala puurkaevul põhineva veevõrguga. Pikaajalises perspektiivis 
(2020-2028) on planeeritud tuletõrje veevarustuse tarbeks rajada kaks 
veevõtumahutit.  

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Tõhela külas. 

Tõhela küla olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva 
töö lisades esitataval joonisel 2. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2016-2019 

Tulenevalt sellest, et Tõhela küla keskuse ühisveevärgist võetavas joogivees on üle 
piirnormi olnud üldraua sisaldus, on arendamise kava lühiajalises perspektiivis vajalik 
kontrollida ja seadistada olemasoleva veetöötlusjaama tööd. Vajadusel ette näha ka 
veetöötlusseadmete (rauaeraldusfiltrite) täiustamine ning filtermaterjali vahetus.  

Samuti on vajalik rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud ühisveevärgi 
torustikud eramajade piirkonnas. Vanemad ühisveevärgi ja kinnistusisesed torustikud 
on rajatud enam kui 30 aastat tagasi ning on vanusest tingituna käesolevaks ajaks 
amortiseerunud ning halvas seisukorras. Veetorustike rekonstrueerimine toimub 
samaaegselt kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisega, kuna sellisel juhul on 
võimalik osa torustikke paigaldada ühisesse kaevikusse. Kuna mitmel pool on 
veevarustuse torustikud rajatud erakinnistutele on raskendatud torustike hooldustööd, 
mistõttu tuleb need rekonstrueerimise käigus paigaldada teede ja tänavate äärde. 
Samuti on otstarbekas kvaliteetse joogivee tagamiseks asula keskuse ja Sigala 
puurkaevul põhineva veevõrgu ühendamine. Kokku on rekonstrueeritavate ja 
rajatavate veetorustike pikkus ligikaudu 380 meetrit. 

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2020-2028 

Kuna Tõhela küla keskuses elamute piirkonnas pole tagatud piisav kustutusvee 
kättesaadavus standardi EVS 812-6:2012 tähenduses on arendamise kava pikaajalises 
perspektiivis planeeritud rajada küla keskusesse ja eramajade piirkonda 
nõuetekohased tuletõrje veevõtumahutid (2 tk). Veevõtumahutid peavad olema 
mahuga ligikaudu 108 m3 ning peavad võimaldama aastaringset veevõttu. Lisaks on 
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vajalik veevõtukohad nõuetekohaselt tähistada. Veemahutite täitmine toimub 
ühisveevärgist ning selleks otstarbeks on planeeritud rajada ca 90 m veetorustikke. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Tõhela külas on toodud tabelis 33. 

Tabel 33. Tõhela küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 

Omaosalus 

(eurot) 

Tõhela küla keskuse ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2016-2019 

Tõhela küla keskuse veetöötlusjaama 

rauaeraldusfiltrite töökorda seadmine ning vajadusel 

täiustamine ja filtermaterjali vahetus kompl 1 2 000   400 

Veetorustike rekonstrueerimine eramajade piirkonnas 

ning ühendustorustiku rajamine Sigala puurkaevul 

põhineva veevõrguga m 380 39 400   7 880 

sh veetorustike rekonstrueerimine ja rajamine eraldi 

kaevikus m 180 14 400   2 880 

sh veetorustike rekonstrueerimine ja rajamine ühises 

kaevikus isevoolse kanalisatsioonitorustikuga m 200 16 000   3 200 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 10 9 000   1 800 

     

Tõhela küla ühisveevärgi arendamine 2020-2028 

Veetorustike rajamine tuletõrje veevõtumahutite 

tarbeks m 90 7 200   1 440 

sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 90 7 200   1 440 

Tuletõrje veevõtumahutite rajamine m³ 2*108 88 400   17 680 

     

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     47 610   9 522 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     109 940   21 988 

Veevarustus KOKKU     157 550   31 510 

 

6.3.4 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Tõhela küla keskuses 
ühiskanalisatsiooni toimimisel käesoleval ajal: 

• Tõhela küla vanemad kanalisatsioonitorustikud on amortiseerunud ning 
käesolevaks ajaks halvas seisukorras. Vanemate ühiskanalisatsiooni ja 
kinnistusiseste torustike ning kaevude amortisatsiooni tõttu toimub 
sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi; 

• Tõhela küla reoveepuhasti on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Talvel 
väga madalate temperatuuride korral on probleemiks puhasti külmumine. 

6.3.5 Tõhela küla keskuse perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Tõhela küla keskuse reostuskoormus on ligikaudu 47 ie. Perspektiivis 
on arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga on liitunud suurem enamus Tõhela küla 
keskuse elanikest ning täiendavaid liitujaid ei lisandu. Tõhela küla perspektiivne 
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reovee vooluhulk ja reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 34). Reovee 
vooluhulga prognoosimisel on arvestatud, et olemasolevate asutuste ja ettevõtete 
reovee kogus perspektiivis ei suurene ning jääb samaks. Infiltratsioonivee osakaal 
moodustab ca 30 % tarbijatele pumbatud vee kogusest. 

Tabel 34. Tõhela küla keskuse perspektiivne reovee vooluhulk. 
Parameeter Ühik 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 

ÜK-ga ühendatud elanike arv 48 47 47 47 47 47 47 

Liitunute osakaal % 35 35 36 36 36 37 37 

Ühiktarbimine l/d*in 70 70 70 70 70 70 70 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Infiltratsioon m
3
/d 3,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Reovesi kokku m
3
/d 6,7 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 1 226 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 0 0 0 0 0 0 0 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 1 226 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 1 201 

Infiltratsioon m
3
/a 1 226 360 360 360 360 360 360 

Reovesi kokku m
3
/a 2 453 1 561 1 561 1 561 1 561 1 561 1 561 

Tõhela küla keskuse elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvutuslik 
perspektiivne reovee vooluhulk on ööpäevas ca 3,3 m3 (vt tabel 34). Tõhela küla 
reoveepuhasti ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 2,8 kg BHT7/d. Antud 
parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest olukorrast. 

6.3.6 Reovee puhastamise alternatiivid 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis tuleb rekonstrueerida olemasolev 
reoveepuhasti. Töö koostajad kaalusid erinevaid reoveepuhastuse alternatiive, 
selgitamaks välja tehnilisest aspektist, keskkonnamõjude seisukohalt ning 
majanduslikult kõige parem lahendus Tõhela küla reovee puhastamiseks. 

Reoveepuhasti perspektiivse reostuskoormuse arvestamisel on võetud arvesse üksnes 
ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes moodustuva 
olmereoveega. Alternatiivide hulka ei kuulu individuaalsete reovee 
kogumissüsteemide rajamine, kuna küla keskuses on olemas ühiskanalisatsioon ning 
kogumiskaevude rajamine ning tühjendamine kujuneks pikemas perspektiivis 
kulukamaks lahenduseks. Samuti ei kaaluta pikemalt reovee survetorustiku ehitamine 
ja reovee juhtimine lähedalasuvale suuremale reoveepuhastile, kuna selle maksumus 
ületaks mitmekordselt kohapealse reoveepuhasti rajamise maksumust.  

Kuna piirkonna põhjavesi on suhteliselt kaitstud võib vastavalt VV määrusele nr 99 
„Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad 
nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise 
kontrollimise meetmed1“ pinnasesse immutada kuni 5 m3 mehaaniliselt puhastatud 
reovett. Tõhela küla keskuses moodustuva reovee perspektiivne vooluhulk on ca 3,3 
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m3 ööpäevas, mistõttu on sobilikuks lahenduseks reovee puhastamiseks ka septikust ja 
imbsüsteemist koosneva reoveepuhasti rajamine. 

Seega on Tõhela külas tekkiva reovee puhastamiseks kaalutud järgnevaid alternatiive:  

Alternatiiv A – Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine aktiivmuda ja/või 
biokile tehnoloogial põhineva kompaktpuhastina; 

Alternatiiv B – Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine septikust ja 
imbväljakust koosneva reoveepuhastina; 

Alternatiivide korral on arvestatud, et võimalusel kasutatakse ära olemasolevat 
reoveepumplat ning vajadusel ka tehnohoonet. 

Reoveepuhasti alternatiivide ekspluatatsioonikulud hõlmavad elektri-, kemikaali- ja 
tööjõukulu ning saastetasusid, proovide analüüsi ja liigmuda äraveo maksumust. 
Hinnanguliselt on kompaktpuhasti ja imbsüsteemi ekspluatatsioonikulud vastavalt 
2900 ja 1475 eurot aastas.   

6.3.6.1 Sobivaima alternatiivi valik ja põhjendamine 

Alljärgnevas tabelis (tabel 35) on võrdlevalt toodud alternatiivsete lahenduste 
maksumuste ja ekspluatatsioonikulude hinnang pikema ajaperioodi lõikes. 
Alternatiivsete lahenduste korral on arvestatud 30 aastase kasutusaja jooksul 
tehtavates investeeringutes seadmete ühekordse väljavahetamise vajadusega (eluiga 
15 aastat). Alternatiiv B korral on arvestatud ühekordse imbsüsteemi asendamise 
vajadusega 30 aastase kasutusaja jooksul. Samuti on arvestatud, et puhasti 
konstruktsioonide ja rajatiste eluiga on 40 aastat ning seetõttu omavad puhastid peale 
30 aasta kasutusaja möödumist teatavat jääkväärtust. Ekspluatatsioonikulud on 
arvutatud pikema ajaperioodi (30 aastat) kohta. Tabeli viimases veerus on toodud 30 
aasta investeeringute ja ekspluatatsioonikulude summaarne maksumus. 

Tabel 35. Alternatiivide maksumuste ja ekspluatatsioonikulude võrdlev hinnang 
pikema ajaperioodi lõikes (ilma käibemaksuta) 

Alternatiiv 

Maksumus (eurot)* 

Ehitus-
maksumus 

Seadmete 
asendamiskulutus 

Investeeringu  
jääkväärtus 

Investeering 
30 a 

Ekspluatatsioon 
30 a 

Kokku 

Alternatiiv A – 
Kompaktpuhasti 
rajamine 

70 443  14 089  14 089  70 443  87 313  157 755  

Alternatiiv B – 
Septiku ja 
imbväljaku 
rajamine 

50 475  12 500  9 494  53 481  44 190  97 671  

*Investeeringu hetkeväärtus 

Vastavalt alternatiivide analüüsile on rajamismaksumuse põhjal odavaimaks 
lahenduseks võrekaevust, septikust ja imbväljakust koosneva reoveepuhasti rajamine 
(Alternatiiv B). Samuti on imbsüsteemi opereerimine lihtsam ning odavam.  
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Seetõttu on sobilikuks ning opereerimise seisukohalt eelistatumaks alternatiiviks 
Tõhela külas tekkivate reovete puhastamiseks võrekaevust, septikust ning 
imbväljakust koosneva reoveepuhasti rajamine. 

ÜVK arendamise kavas on Tõhela küla reoveepuhasti maksumuse korral arvestatud 
võrekaevust, septikus ja imbsüsteemist koosneva rajamise maksumusega, kuid lõplik 
reoveepuhasti valik tehakse hilisema projekteerimise käigus.  Juhul kui sobiva maa-
ala puudumise tõttu või muul põhjusel osutub imbsüsteemi rajamine keerukaks, tuleb 
kaaluda täpsemalt kompaktpuhasti rajamise võimalusi olemasoleva Tõhela 
reoveepuhasti asemele.  

6.3.7 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2028) on 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem osa Tõhela küla keskuses elavatest elanikest 
ning täiendavaid liitujaid ei lisandu.  

ÜVK arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2016-2019) on vajalik 
rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud ning 
Tõhela reoveepuhasti.  

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Tõhela küla keskuses. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2016-2019.  

Tõhela küla reoveepuhasti rajatud enam kui 30 aastat tagasi, mistõttu on BIO-25 tüüpi 
aktiivmudapuhasti konstruktsioonid käesolevaks ajaks suures osas amortiseerunud. 
Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeteveed, mis suurte saju- ja 
sulaperioodidel Tõhela puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. Sellest 
lähtuvalt on vajalik Tõhela küla reoveepuhasti rekonstrueerida. Vastavalt 
alternatiivide analüüsile on otstarbekas Tõhela küla reoveepuhasti rekonstrueerida 
võrekaevust, septikust ja imbväljakust koosneva reoveepuhastina. Reoveepuhasti 
rekonstrueerimisel kasutatakse võimalusel ära olemasolevat puhasti territooriumil 
asuvat reoveepumplat. 

Tulenevalt vanusest on amortiseerunud ka olemasolevad Tõhela küla keskuse 
lõunaosa isevoolsed kanalisatsioonitorustikud. Amortiseerunud ühiskanalisatsiooni ja 
kinnistusiseste kanalisatsioonitorustike ja -kaevude tõttu toimub sademete ja 
pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi, mis põhjustab häireid reoveepuhasti 
töös. Rekonstrueeritava isevoolse kanalisatsioonitorustiku kogupikkus on ligikaudu 
690 meetrit. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Tõhela küla 
keskuses on toodud tabelis 36. 
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Tabel 36. Tõhela küla keskuse ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud 
investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 

Omaosalus 

(eurot) 

Tõhela küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2016-2019  

Tõhela küla reoveepuhasti rekonstrueerimine tk 1 43 875   8 775 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine m 690 85 600   17 120 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 490 58 800   11 760 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine ühises kaevikus veetorustikega m 200 16 000   3 200 

sh majaühenduste rajamine tk 12 10 800   2 160 

     

Tõhela küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2020-2028 

          

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     148 896   29 779 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   0 

Kanalisatsioon KOKKU     148 896   29 779 

6.3.8 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveekanalisatsioon Tõhela küla keskuses puudub. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 
haljasaladel pinnasesse. Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja 
kraave hooldada vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse 
piirkondadesse. 

6.4 Pootsi küla 

6.4.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Pootsi küla 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal. 

• Pootsi küla elumajade ja endise kooli piirkonna ühisveevõrgust võetav 
vesi ei vasta kehtestatud kvaliteedinõuetele. Üle lubatud piirnormi on olnud 
joogivees üldraua ja fluoriidi sisaldused.  

6.4.2 Perspektiivne veetarve Pootsi külas 

Pootsi külas saavad ühisveevarustuse kaudu vett käesoleval ajal ligikaudu 25 Pootsi 
küla keskuses kortermajades elavat elanikku ning Hooldekodu 32 hoolealust ja 7 
töötajat. Küla keskuses on kaks eraldiseisvad veevärki, mis baseeruvad elumajade 
puurkaevul (katastri nr 6443) ning endise kooli puurkaevul (katastri nr 6441). 

2014. aastal tarbiti Pootsi küla keskuse ühisveevarustuse puurkaevudest kokku ca 
1371 m3 vett, ehk ligikaudu 3,8 m3 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 37 on toodud 
Pootsi küla perspektiivne veetarve. 
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Tabel 37. Pootsi küla perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 

Elanike arv   71 69 67 66 66 66 66 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   24 24 24 24 24 24 24 

Liitunute osakaal % 34 35 36 36 36 36 36 

Ühiktarbimine l/d*in 40 42 44 46 48 50 50 

Elanike veetarve m
3
/d 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve m
3
/d 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Veetarve kokku m
3
/d 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 

Veekaod m
3
/d 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Veetootmine kokku m
3
/d 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 

Elanike veetarve  m
3
/a 350 368 385 403 420 438 438 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m
3
/a 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 

Veetarve kokku  m
3
/a 1 361 1 379 1 396 1 414 1 432 1 449 1 449 

Veekaod  m
3
/a 136 138 140 141 143 145 145 

Veetootmine kokku  m
3
/a 1 498 1 517 1 536 1 555 1 575 1 594 1 594 

Perspektiivne veetarve Pootsi külas on aastal 2028 ligikaudu 4 m3 ööpäevas (tabel 
37). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbivad elanikud 
ööpäevas 50 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et ühisveevärgiga on 
liitunud enamus Pootsi küla keskuse elanikke ning täiendavaid liitujaid ei lisandu. 
Asutuste puhul on arvestatud, et tarbijate arv tulevikus ei suurene ning veetarve 
seetõttu ei suurene. Ettevõtete veetarve on võetud 2014. aasta seisuga, sest ei ole 
teada, kui palju ettevõtteid tekib juurde ning kui paljud likvideeritakse. Veekadude 
osakaaluna on arvestatud 10 % tarbitud vee kogusest. 

6.4.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Tulenevalt sellest, et Pootsi küla keskuse elumajade ühisveevärgist võetavas vees on 
üle lubatud piirnormi (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua ja fluoriidi 
sisaldus ning hooldekodu piirkonna veevõrgus samuti fluoriidi sisaldus on vajalik 
leida lahendus kvaliteedinõuetele vastava joogivee saamiseks. Selleks on võimalik 
rajada mõlema piirkonna joogivee puhastamiseks veetöötlusjaamad (Alternatiiv A). 
Tulenevalt ülenormatiivse fluoriidi sisaldusest on vajalik veetöötlusjaamadesse 
paigaldada ka veepehmendusseadmed, pöördosmoosi seadmed, puhta vee mahutid ja 
II astme veevõrgupumbad. Lisaks on elumajade piirkonna veetöötluseks vajalik 
paigaldada rauaeraldusfiltrid. Investeeringu maksumus on hinnanguliselt 116630 
eurot.  

Alternatiivne lahendus Pootsi küla ühisveevarustuse tagamiseks on ühendustorustiku 
rajamine elumajade piirkonna ja hooldekodu piirkonna veevärkide liitmiseks 
(Alternatiiv B). Selleks tuleb rajada ca 320 meetrit veetorustikke. Tulenevalt 
puurkaevude põhjavee kvaliteedist on otstarbekas rajada puurkaev-pumpla hoone 
ning veetöötlusjaam hooldekodu juurde. Veetöötlusjaama on vajalik paigaldada 
veepehmendusseade, pöördosmoosi seade, puhta vee mahuti (ca 1 m3) ning II astme 
veevõrgupumbad. Investeeringu maksumus on hinnanguliselt 86425 eurot.  
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Tulenevalt sellest, et nii elumajade kui ka endise kooli puurkaevu abil ammutatakse 
vett sügavamatest Siluri põhjaveekihtidest, on põhjavee fluoriidi sisaldus üle 
joogiveele kehtestatud piirnormi. Lähipiirkonnas asuvate madalamate puurkaevude 
põhjaveest võetud veeproovide alalüüsitulemuste põhjal vastab madalamate 
puurkaevude põhjavesi fluoriidi osas joogivee kvaliteedi nõuetele. Kuigi nende 
kaevude põhjavees on enamasti üle piirnormi olnud üldraua sisaldus, on 
rauaeraldusfiltrite paigaldamine ja ekspluatatsioon oluliselt soodsam võrreldes 
fluoriidide eraldamiseks kasutatavate pöördosmoosi seadmete kuludega. Sellest 
lähtuvalt on alternatiivseks lahenduseks Pootsi küla veevarustuse tagamiseks ka uue 
madalama puurkaevu (ca 60 m) rajamine (Alternatiiv C). Lisaks on vajalik rajada uus 
pumplahoone ning paigaldada vajalik toruarmatuur, veetöötlusseadmed 
(rauaeraldusfiltrid) ning elektri- ja automaatikaseadmed. Antud alternatiivi korral on 
arvestatud ka ühendustorustiku rajamise maksumusega elumajade piirkonna ja 
hooldekodu piirkonna veevärkide liitmiseks. Rajatava veetorustiku kogupikkus on ca 
365 meetrit. Investeeringu maksumus on hinnanguliselt 103405 eurot. 

Investeeringu maksumuse poolest on odavaimaks lahenduseks Pootsi hooldekodu 
juurde veetöötlusjaama rajamine ning ühendustorustiku rajamine veevõrkude 
liitmiseks (Alternatiiv B). Samuti on ühe puurkaev-pumpla rajamise korral väiksemad 
ka ekspluatatsioonikulud. Peamised ekspluatatsioonikulud, mis kaasnevad puurkaev-
pumpla ja veetöötlusjaama rajamisel on elektrienergiakulu, veetöötlusseadmete 
hoolduskulu (sh veepehmendussoola kulu) ning tööjõukulu. Ekspluatatsioonikulude 
osas on soodsaimaks lahenduseks aga alternatiiv C, kuna võrreldes teiste 
alternatiividega pole tarvis puhastada joogivett fluoriidiühenditest ning seetõttu on 
veetöötlusjaama elektrikulu oluliselt väikse ja ei kaasne ka veepehmendusest 
tulenevaid kulusid. 

Tabelis 38 on võrdlevalt toodud kolme alternatiivse lahenduse maksumuste ja 
ekspluatatsioonikulude hinnang pikema ajaperioodi lõikes. Alternatiivsete lahenduste 
korral on arvestatud 30 aastase kasutusaja jooksul tehtavates investeeringutes 
puurkaev-pumplasse paigaldatavate seadmete ühekordse väljavahetamise vajadusega 
(eluiga 15 aastat). Samuti on arvestatud, et veetorustike eluiga on 40 aastat ning 
seetõttu omavad need peale 30 aasta kasutusaja möödumist teatavat jääkväärtust. 
Ekspluatatsioonikulud on arvutatud pikema ajaperioodi (30 aastat) kohta. Tabeli 
viimases veerus on toodud 30 aasta investeeringute ja ekspluatatsioonikulude 
summaarne maksumus. 
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Tabel 38. Alternatiivide maksumuste ja ekspluatatsioonikulude võrdlev hinnang 
pikema ajaperioodi lõikes (ilma käibemaksuta) 

Alternatiiv 

Maksumus (eurot)* 

Ehitus-
maksumus 

Seadmete 
asendamiskulutus 

Investeeringu  
jääkväärtus 

Investeering 
30 a 

Ekspluatatsioon 
30 a 

Kokku 

Alternatiiv A – 
Pootsi elumajade ja 

hooldekodu 
piirkonna pumplate 

ja 

veetöötlusjaamade 

rajamine 
116 630  43 549  18 270  141 908  92 673  234 581  

Alternatiiv B – 
Pootsi hooldekodu 

piirkonna pumpla, 

veetöötlusjaama ja 
ühendustorustiku 

rajamine 
86 425  22 554  15 968  93 011  73 472  166 484  

Alternatiiv C – Uue 

madalama 
puurkaevu, 

veetöötlusjaama 

ning 

ühendustorustiku 
rajamine 

103 405  20 214  20 798  102 821  38 086  140 908  

*Investeeringu hetkeväärtus 

Alternatiivide võrdlusest (tabel 38) on näha, et 30 aasta investeeringu ja 
ekspluatatsioonikulude summaarse maksumuse poolest on soodsaimaks lahenduseks 
uue madalama puurkaev rajamine Pootsi küla keskuse veevarustuse tagamiseks 
(Alternatiiv C).  

Seetõttu on sobilikuks alternatiiviks Pootsi küla veevarustuse tagamiseks 
ühendustorustiku rajamine elumajade piirkonna ja hooldekodu veevõrkude 
vahel ning uue madalama puurkaevu, puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama 
rajamine. 

6.4.4 Veevarustuse edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2028) on 
ühisveevärgiga ühendatud kõik olemasolevad veevärgiga varustatud tarbijad ning 
täiendavaid liitujaid ei lisandu.  

Pootsi küla keskuse elamute ning hooldekodu veevärgist võetav vesi ei vasta joogivee 
kvaliteedi nõuetele. Vastavalt alternatiivide analüüsile on otstarbekas ning pikemas 
perspektiivis ka soodsaim lahendus elumajade piirkonna ning hooldekodu veevärgid 
ühendada ning rajada uus madalam puurkaev veevarustuse tagamiseks. 

Seega on arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2016-2019) planeeritud rajada 
Pootsi küla keskusesse uus madalam puurkaev, puurkaev-pumpla hoone ja 
veetöötlusjaam ning ühendustorustik kahe olemasoleva veevõrgu liitmiseks.  

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Pootsi külas. 
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Pootsi küla olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva 
töö lisades esitataval joonisel 3. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2016-2019 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on planeeritud rajada ca 320 meetri 
pikkune ühendustorustik kahe olemasoleva Pootsi küla keskuse veevõrgu liitmiseks. 
Veetorustike rajamine toimub samaaegselt kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimisega, kuna sellisel juhul on võimalik osa torustikke paigaldada 
ühisesse kaevikusse. Lisaks on vajalik kvaliteetse joogivee saamiseks rajada küla 
keskusesse uus madalam (ca 60 m sügavune) puurkaev, uus puurkaev-pumpla hoone 
ning paigaldada hoonesse vajalik toruarmatuur, veetöötlusseadmed ning elektri- ja 
automaatikaseadmed. Veetöötlusseadmetena on vajalik paigaldada rauaeraldusfiltrid. 
Joogivee suunamiseks planeeritavasse veevõrku on vajalik rajada ka täiendavalt ca 45 
m pikkune veetorustik. 

Ühisveevärgi arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Pootsi küla keskuses 
on toodud tabelis 39. 

Tabel 39. Pootsi küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 

Omaosalus 

(eurot) 

Pootsi küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2016-2019 

Pootsi ühisveevarustuse puurkaev-pumpla rajamine kmpl 1 60 705   12 141 

sh puurkaevu rajamine m 60 13 200   2 640 

sh pumplahoone rajamine ning juurdepääsutee 

rajamine ja heakorratööd m² 15 24 025   4 805 

sh veetöötlusseadmete (sh rauaeraldusfiltrite) 

paigaldamine kmpl 2 4 400   880 

sh puurkaev-pumpla elektri- ja automaatikaseadmete 

paigaldamine ning toruarmatuuri rajamine kmpl 1 19 080   3 816 

Ühendustorustiku rajamine Pootsi küla kortermajade 

piirkonna ning hooldekodu piirkonna vahel m 365 29 200   5 840 

sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 65 5 200   1 040 

sh veetorustike rajamine ühises kaevikus isevoolse 

kanalisatsioonitorustikuga m 300 24 000   4 800 

     

Pootsi küla ühisveevärgi arendamine 2020-2028 

       

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     103 391   20 678 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   0 

Veevarustus KOKKU     103 391   20 678 

6.4.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Pootsi küla 
ühiskanalisatsiooni toimimisel käesoleval ajal: 

• Pootsi küla keskuse kanalisatsioonitorustikud on rajatud enam kui 30 
aastat tagasi ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud ning halvas 
seisukorras. Vanemate ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste torustike ning 
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kaevude amortisatsiooni tõttu toimub sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi; 

• Pootsi küla Hooldekodu ja endise koolihoone reovee puhastamiseks 
mõeldud septik on amortiseerunud ning käesoleval ajal ei toimi. 
Kortermajade piirkonnas olevad reovee kogumismahutid on samuti 
amortiseerunud. 

6.4.6 Pootsi küla perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Pootsi küla keskuse reostuskoormus on ligikaudu 58 ie. Perspektiivis on 
arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga on liitunud suurem enamus Pootsi küla keskuse 
elanikest ning täiendavaid liitujaid ei lisandu. Pootsi küla perspektiivne reovee 
vooluhulk ja reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 40). Reovee 
vooluhulga prognoosimisel on arvestatud, et olemasolevate asutuste ja ettevõtete 
reovee kogus perspektiivis ei suurene ning jääb samaks. Infiltratsioonivee osakaal 
moodustab ca 20 % tarbijatele pumbatud vee kogusest. 

Tabel 40. Pootsi küla perspektiivne reovee vooluhulk. 
Parameeter Ühik 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 

ÜK-ga ühendatud elanike arv  24 24 24 24 24 24 24 

Liitunute osakaal % 34 35 36 36 36 36 36 

Ühiktarbimine l/d*in 40 42 44 46 48 50 50 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 

Infiltratsioon m
3
/d 3,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Reovesi kokku m
3
/d 7,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,8 4,8 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 350 368 385 403 420 438 438 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 1 361 1 379 1 396 1 414 1 432 1 449 1 449 

Infiltratsioon m
3
/a 1 361 276 279 283 286 290 290 

Reovesi kokku m
3
/a 2 723 1 655 1 676 1 697 1 718 1 739 1 739 

Pootsi küla elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvutuslik 
perspektiivne reovee vooluhulk on ööpäevas ca 4 m3 (vt tabel 40). Pootsi küla 
keskuses moodustuva reovee ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 3,4 kg BHT7/d. 
Antud parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest 
olukorrast. 

6.4.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis tuleb leida lahendus hooldekodu ja 
kortermajade piirkonna reovee käitlemiseks. Töö koostajad kaalusid erinevaid 
reoveepuhastuse alternatiive, selgitamaks välja tehnilisest aspektist, 
keskkonnamõjude seisukohalt ning majanduslikult kõige parem lahendus Pootsi küla 
reovee puhastamiseks. 

Reoveepuhasti perspektiivse reostuskoormuse arvestamisel on võetud arvesse üksnes 
ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes moodustuva 
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olmereoveega. Alternatiivide hulka ei kuulu reovee survetorustiku ehitamine ja 
reovee juhtimine lähedalasuvale suuremale reoveepuhastile, kuna selle maksumus 
ületaks mitmekordselt kohapealse reoveepuhasti rajamise maksumust.  

Kuna piirkonna põhjavesi on hästi kaitstud võib vastavalt VV määrusele nr 99 
„Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad 
nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise 
kontrollimise meetmed1“ pinnasesse immutada kuni 5 m3 mehaaniliselt puhastatud 
reovett. Pootsi küla keskuses moodustuva reovee perspektiivne vooluhulk on kokku 
ca 4 m3 ööpäevas, mistõttu on sobilikuks lahenduseks reovee puhastamiseks ka 
septikust ja imbsüsteemist koosneva reoveepuhasti rajamine. 

Sellest lähtuvalt ei kaaluta pikemalt ka kompaktpuhasti rajamist Pootsi küla keskuse 
reovee puhastamiseks, kuna nii ehitusmaksumus kui ka ekspluatatsioonikulud on 
oluliselt lihtsama imbsüsteemiga võrreldes suuremad.  

Seega on Pootsi külas tekkiva reovee puhastamiseks kaalutud järgnevaid alternatiive:  

Alternatiiv A – Reovee kogumismahutite rajamine ning reovee äravedu; 

Alternatiiv B – Septikust ja imbväljakust koosneva reoveepuhasti rajamine Pootsi 
küla reovee puhastamiseks; 

Alternatiiv C – Kahe eraldiseisva imbsüsteemi rajamine Pootsi küla kortermajade 
piirkonna ja hooldekodu piirkonna reovee puhastamiseks. 

Alternatiiv B korral on vajalik ligikaudu 190 m pikkuse kanalisatsiooni 
ühendustorustiku rajamine kahe kanalisatsioonisüsteemi liitmiseks. Alternatiiv C 
korral on arvestatud ligikaudu 50 m pikkuse kanalisatsioonitorustiku rajamise 
vajadusega kortermajade piirkonna reovee suunamiseks imbsüsteemi. 
Kogumismahutite rajamise korral on arvesse võetud seda, et rekonstrueerimist 
vajavaid kanalisatsioonitorustike on teiste alternatiividega võrreldes vähem. 

Imbsüsteemide (alternatiiv B ja C) korral moodustavad ekspluatatsioonikulud 
eelkõige septiku tühjendamise maksumusest ning puhasti hoolduskulust (võreprahi 
eemaldamine ja äravedu). Kogumismahutite korral on arvestatud mahutite 
tühjendamise ning reovee äraveo ja purgimise maksumusega.   

6.4.7.1 Sobivaima alternatiivi valik ja põhjendamine 

Alljärgnevas tabelis (tabel 41) on võrdlevalt toodud alternatiivsete lahenduste 
maksumuste ja ekspluatatsioonikulude hinnang pikema ajaperioodi lõikes. Alternatiiv 
B ja C korral on arvestatud ühekordse imbsüsteemi asendamise vajadusega 30 aastase 
kasutusaja jooksul. Samuti on arvestatud, et puhasti konstruktsioonide ja rajatiste 
eluiga on 40 aastat ning seetõttu omavad puhastid peale 30 aasta kasutusaja 
möödumist teatavat jääkväärtust. Ekspluatatsioonikulud on arvutatud pikema 
ajaperioodi (30 aastat) kohta. Tabeli viimases veerus on toodud 30 aasta 
investeeringute ja ekspluatatsioonikulude summaarne maksumus. 
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Tabel 41. Alternatiivide maksumuste ja ekspluatatsioonikulude võrdlev hinnang 
pikema ajaperioodi lõikes (ilma käibemaksuta) 

Alternatiiv 

Maksumus (eurot)* 

Ehitus-

maksumus 

Seadmete 

asendamiskulutus 

Investeeringu  

jääkväärtus 

Investeering 

30 a 

Ekspluatatsioon 

30 a 
Kokku 

Alternatiiv A – 

Reovee 

kogumismahutite 

rajamine 25 610  0  6 403  19 208  798 201  817 409  

Alternatiiv B – 

Septiku ja 

imbväljaku 

rajamine 64 275  15 000  12 319  66 956  43 278  110 234  

Alternatiiv C – Kahe 

eraldiseisva 

imbsüsteemi 

rajamine 59 125  15 000  11 031  63 094  49 278  112 372  

*Investeeringu hetkeväärtus 

Vastavalt alternatiivide analüüsile on rajamismaksumuse põhjal odavaimaks 
lahenduseks kogumismahutite rajamine (Alternatiiv A). Samas on reovee 
kogumismahutite tühjendamise ekspluatatsioonikulu oluliselt suurem teiste 
alternatiividega võrreldes.  

Alternatiiv B ja C korral tuleneb ehitusmaksumuse erinevus peamiselt kanalisatsiooni 
ühendustorustiku maksumusest küla keskuse kortermajade ja hooldekodu piirkonna 
kanalisatsiooni ühendamiseks. Samas on ühe imbsüsteemi hooldus ning opereerimine 
mõnevõrra odavam ja lihtsam. Võttes arvesse ka vajadust kvaliteetse joogivee 
tagamiseks kõigile küla keskuse olemasolevatele veetarbijatele on otstarbekas kahe 
piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid ühendada.  

Seetõttu on sobilikuks ning opereerimise seisukohalt eelistatumaks alternatiiviks 
Pootsi küla keskuses kanalisatsioonisüsteemide ühendamine ning tekkiva reovee 
puhastamiseks võrekaevust, septikust ning imbväljakust koosneva reoveepuhasti 
rajamine. 

ÜVK arendamise kavas on Pootsi küla reoveepuhasti maksumuse korral arvestatud 
võrekaevust, septikus ja imbsüsteemist koosneva reoveepuhasti rajamise 
maksumusega, kuid lõplik reoveepuhasti valik tehakse hilisema projekteerimise 
käigus.  

6.4.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2028) on 
kanalisatsiooniga varustatud suurem osa Pootsi küla keskuses elavatest elanikest ning 
täiendavaid liitujaid ei lisandu.  

ÜVK arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2016-2019) on vajalik 
rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud ning 
rajada sobilik reoveepuhasti.  
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Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Pootsi küla keskuses. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2016-2019.  

Pootsi küla Hooldekodu ja endise koolihoone reovee puhastamiseks mõeldud septik 
on amortiseerunud ning käesoleval ajal ei toimi. Samuti on amortiseerunud 
kortermajade piirkonnas olevad reovee kogumismahutid. Sellest lähtuvalt on vajalik 
leida lahendus Pootsi küla keskuse reovee puhastamiseks. Vastavalt alternatiivide 
analüüsile on otstarbekas Pootsi küla kanalisatsioonisüsteemid ühendada ning rajada 
reovee puhastamiseks võrekaevust, septikust ning imbväljakust koosnev 
reoveepuhasti. 

Tulenevalt vanusest on amortiseerunud ka olemasolevad Pootsi küla keskuse 
isevoolsed kanalisatsioonitorustikud. Kanalisatsioonisüsteemi halva seisukorra tõttu ei 
jõua heitvesi suublaks olevasse kraavi. Rekonstrueeritava ja rajatava isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku kogupikkus on ligikaudu 400 meetrit. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Pootsi küla 
keskuses on toodud tabelis 42. 

Tabel 42. Pootsi küla keskuse ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud 
investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 

Omaosalus 

(eurot) 

Pootsi küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2016-2019  

Pootsi küla keskusesse võrekaevust, septikust ning 

imbväljakust koosneva reoveepuhasti rajamine kmpl 1 40 275   8 055 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 

ja rajamine Pootsi küla keskuses m 400 40 200   8 040 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine eraldi 

kaevikus m 115 13 800   2 760 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ühises 

kaevikus veetorustikega m 285 22 800   4 560 

sh majaühenduste rajamine tk 4 3 600   720 

     

Pootsi küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2020-2028 

          

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     92 546   18 509 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   0 

Kanalisatsioon KOKKU     92 546   18 509 

6.4.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveekanalisatsioon Pootsi külas puudub. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 
haljasaladel pinnasesse. Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja 
kraave hooldada vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse 
piirkondadesse. 
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7. Finantsanalüüs 

7.1 Arendustegevuse finantseerimisvajadused, prioriteedid ning 
võimalused 

Tabelis 43 on kokkuvõtlikult välja toodud investeeringute maht, mis on vajalik 
Tõstamaa valla ÜVK süsteemide kaasajastamiseks ning rajamiseks arendamise kava 
perioodi jooksul. Investeeringu kogusumma, mis on vajalik ÜVK süsteemide (sh 
sademeveesüsteemide) arendamiseks ja rekonstrueerimiseks on suurusjärgus 1,45 
miljonit eurot (ilma käibemaksuta). Tuleb arvestada, et investeeringu suurus on välja 
arvutatud vastavalt tabelis 27 toodud hindadele, mis võivad käesoleval ajal kuni 20% 
vahemikus erineda reaalsetest ehitushindadest. 

Investeeringute tegemisel tuleb arvestada ka rahaliste finantseerimisvõimalustega 
ning EL poolt kehtestatud direktiividega, millele peavad ÜVK süsteemid vastama, et 
vähendada elanikkonna terviseriske ning keskkonna reostumist. Tabelis on jaotatud 
investeeringud eelkõige EL direktiividest tulenevate kohustuste tähtaegasid ja 
elanikkonna maksevõimet arvestades. ÜVK torustike ehitamine üksnes valla (või vee-
ettevõtte) omavahenditest ei ole piisavate finantseerimisvahendite puudumise tõttu 
võimalik. Arenguetappide elluviimiseks tuleb taotleda abi erinevatest finantsallikatest. 

Töös on arvestatud, et finantsabi taotletakse planeeritavate tegevuste tarbeks 
siseriiklikest allikatest (KIK). KIK toetus ÜVK rajatiste rekonstrueerimisel ja 
rajamisel on kuni 85% projekti maksumusest. KIK veeprogrammi rahastatavate 
investeeringute puhul eeldatakse, et KOV ja vee-ettevõtte omafinantseering ÜVK 
süsteemide rajamise ja rekonstrueerimise korral moodustab minimaalselt 15%. 
Omafinantseering võib olla kaetud ka laenuga.  

Tabelis 43 on välja toodud ka Tõstamaa vallas arendatavate projektide planeeritavad 
teostamise ajad ning eeldatav valla (või vee-ettevõtte) omafinantseeringu suurus. 
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Tabel 43. Tõstamaa valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja rajamiseks vajalikud investeeringud. 
Asula Lühiajaline ja 

pikaajaline 

programm KOKKU* 

Lühiajaline investeeringuprogramm 2016 - 2019 Lühiajaline 

investeeringuprogramm 

2016 -2019 kokku 

Pikaajaline 

investeeringuprogramm 

2020 -2028 kokku 
2016.a 2017.a 2018.a 2019.a 

Tõstamaa alevik 942 828 214 777 214 777 214 777 214 777 859 108 83 720 

veevarustus 256 680 56 178 56 178 56 178 56 178 224 710 31 970 

kanalisatsioon 686 148 158 599 158 599 158 599 158 599 634 398 51 750 

Tõhela küla 306 446 49 127 49 127 49 127 49 127 196 506 109 940 

veevarustus 157 550 11 903 11 903 11 903 11 903 47 610 109 940 

kanalisatsioon 148 896 37 224 37 224 37 224 37 224 148 896 0 

Pootsi küla 195 937 48 984 48 984 48 984 48 984 195 937 0 

veevarustus 103 391 25 848 25 848 25 848 25 848 103 391 0 

kanalisatsioon 92 546 23 137 23 137 23 137 23 137 92 546 0 

KOKKU 1 445 211 312 888 312 888 312 888 312 888 1 251 551 193 660 

KOKKU OMAOSALUS** 289 042 62 578 62 578 62 578 62 578 250 310 38 732 

* Hinnad sisaldavad projekteerimise, projektijuhtimise, järelvalve ning uuringute kulusid, mis moodustavad koos ettenägematute kuludega projekti maksumusest kuni 15% 

** Arvestatud, et süsteemide väljaarendamiseks taotletakse kohaliku omavalitsuse (või vee-ettevõtte) poolt raha KIK-ist. Omaosaluseks ÜVK süsteemide rekonstrueerimisel ning 
arendamisel on KIK-ist taotlemisel arvestatud 20%. 
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Tabelis 43 toodud projektide maksumustes ei ole kajastatud käibemaksu ning 
maksumused on arvestatud praegustes (2015. a.) hindades. 

Konkreetse finantsskeemi väljatöötamine on küllaltki aeganõudev ja keerukas 
protseduur, mistõttu seda käesoleva arendamise kava raames ei teostata. 

Töö järgmises peatükis (vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid) on ÜVK teenuse hinna 
kujundamisel arvestatud alginvesteeringule lisaks ehitushindade tõusu. Keskmiselt on 
prognoositud ehitushinna tõusuks aastatel 2016-2028 ligikaudu 2,5-4,3 % aastas. 
Seejuures täpne projekti maksumus määratakse konkreetsete ehitajate poolsete 
hinnapakkumistega ning seetõttu ei pruugi pikaajaline investeeringute planeerimine 
kirjeldatud finantsskeemi alusel ühtida reaalse turusituatsiooniga igal järgneval aastal. 

7.2 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariif 

Käesoleva arendamise kava raames hinnatakse üldiselt, milline peaks olema 
arendamise kava elluviimise järgselt rakendatav veetariifipoliitika ÜVK-ga liitumise 
tasu. Lõplikud tariifid töötab välja vee-ettevõte ning kooskõlastab Tõstamaa 
Vallavalitsus.  

7.2.1 Tariifide kehtestamise põhimõtted 

Käesoleval ajal kehtivad Tõstamaa valla asulates ühtsed vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hinnad elanikele, asutustele ning ettevõtetele. 

Kõige tähtsamaks teguriks veetariifide väljatöötamisel on alaliselt elavate elanike arv 
vallas või veelgi täpsemalt inimeste arv, kes on ühendatud ÜVK süsteemi ning kes 
hakkavad tasuma teenuse eest. Otstarbekas on määrata tariifid tarbitava vee hulga 
järgi.  

Väga oluline on ÜVK tariifide kujundamisel arvestada elanike maksevõimega. 
Tariifid peaksid jääma vahemikku 2-3% leibkonna netosissetulekutest. Keskmiseks 
leibkonnaliikme kuu netosissetulekuks on võetud ca 408,9 eurot (2013. aasta 
Statistikaameti andmed Pärnumaa kohta).  

ÜVK tariifide kujundamisel lähtutakse teostatavate investeeringute omaosalusest 
(20%) ja ekspluatatsioonikuludest, mis on arvutatud praegustes hindades. Lisaks tuleb 
arvestada nii ehitushindade kui ka tarbijahindade tõusuga arendamise kava perioodi 
vältel. Töö tabelis 44 on välja toodud koondtabel ÜVK tariifide kujunemisest. Tabelis 
toodud ÜVK tariifide korral on arvestatud olemasolevate ÜVK objektide 
amortisatsioonikulusid üksnes omafinantseeringu osas, mis näiteks 2011.a. Tõstamaa 
alevikus Ringi ja Metsa tn joogivee ning Ehitajate tee joogivee- ja 
kanalisatsioonitorustike paigaldamise korral oli ca 20,6% projekti abikõlbulikest 
kuludest. 

Arvestades palgatõusuks KIK-i ametlikud prognoosandmed 
(http://www.struktuurifondid.ee/file.php?10149926), võiks 2028. aastal Pärnumaa 
leibkonnaliikme netosissetulek olla ligikaudu 934 eurot. Maksimaalseks ÜVK tariifi 
suurusjärguks peetakse 2-3 % netosissetulekust kuus. Seega on sobiv suurusjärk 18,7-
28,0 eurot inimese kohta kuus. Kui arvestada keskmiseks veetarbeks 70 l inimese 
kohta ööpäevas, siis annab see tarbimiseks ligikaudu 2,1 m3 vett inimese kohta kuus.  

Selle arvestuse järgi kujuneks 1 m3 tarbitava vee optimaalseks maksumuseks aastaks 
2028 ilma käibemaksuta 8,9-13,3 eurot. Tegemist on arvutuslike numbritega ning 
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tegelik situatsioon võib erineda analüüsitavast. Seetõttu on oluline Tõstamaa valla 
ÜVK arendamise kava korraline ülevaatamine iga nelja aasta tagant, mis võimaldab 
analüüse korrigeerida. Põhjendatud ÜVK teenuse hinna kalkulatsiooni skeem on 
esitatud järgnevalt. 

Tariifide määramise eesmärgid (ÜVVKS): 

– tootmiskulude katmine; 

– investeeringud olemasolevate ÜVK süsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks; 

– kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; 

– keskkonnakaitse tingimuste täitmine; 

– põhjendatud tulukus; 

– ÜVK arendamine vastavalt ÜVK arendamise kavale piirkonnas, kus ÜVK-ga 
ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud 
enne 1999. aasta 22. märtsi. 

ÜVK teenuse hind koosneb veetootmise/puhastamise omahinnast ja sellele 
lisanduvast plaanilisest kasumist, millest osa suunatakse investeeringuteks. ÜVK 
teenuse hinna kujundamise tabelis on arvestatud KIK-i kaudu rahastatavate projektide 
amortisatsioonikulusid tehtavatelt investeeringutelt 20%-liselt. 

I Veetootmise omahind : 

1. elektrienergia maksumus. 

2. amortisatsioonikulud 2,5% a. puurkaev-pumplate, torustike ja mahutite 
rekonstrueerimis-/rajamismaksumusest, arvestades, et nende 
amortisatsiooniaeg on 40 aastat. 

3. ressursimaks, mis Siluri põhjaveekihi veele on 2016. aastast 8,47 senti/m3. 
Ressursimaksu tuleb arvestada väljapumbatud vee hulga, mitte tarbitava vee 
hulga alusel.  

4. töötasud inimestele, kes haldavad veevarustussüsteeme (arendamise kava 
perioodil on palkade tõusuks arvestatud 4,8-6,2% aastas); 

5. administreerimiskulud on arvestatud 2014. aasta tegelike kulude põhjal. Lisaks 
on arvestatud kulude suurenemist THI prognoosi põhjal; 

6. remondi- ja hoolduskulusid on arvestatud 2014. aasta tegelike kulude põhjal. 
Lisaks on arvestatud remondikulude suurenemist THI prognoosi põhjal. 

II Reovee puhastamise omahind kujuneb : 

1. Reovee puhastamise ja pumpamise elektrikulud.  

2. amortisatsioonikulud 2,5% a. reoveepumplate, torustike ja reoveepuhastite 
rekonstrueerimis-/rajamismaksumusest, arvestades, et nende 
amortisatsiooniaeg on 40 aastat. 

3. töötasud inimestele, kes haldavad kanalisatsioonisüsteeme (arendamise kava 
perioodil on palkade tõusuks arvestatud 4,8-6,2% aastas); 

4. Saastetasud on arvestatud 2014. aasta tegelike kulude põhjal reovee 
puhastamise omahinna sisse, tingimusel, et vett puhastatakse vastavalt vee-
erikasutusloas väljastatud tingimustele. Lisaks on arvestatud kulude 
suurenemist THI prognoosi põhjal; 
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5. administreerimiskulud on arvestatud 2014. aasta tegelike kulude põhjal. Lisaks 
on arvestatud kulude suurenemist THI prognoosi põhjal; 

6. reovee puhastamisel kasutatava kemikaali kulu on arvestatud 2014. aasta 
tegelike kulude põhjal. Lisaks on arvestatud kulude suurenemist THI 
prognoosi põhjal; 

7. remondi- ja hoolduskulusid on arvestatud 2014. aasta tegelike kulude põhjal. 
Lisaks on arvestatud remondikulude suurenemist THI prognoosi põhjal. 

Vee-ettevõtte kasuminormiks on arvestatud 5% käibest. 

Seega võiks Tõstamaa vallas arenguperioodi jooksul kujuneda vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hinnaks kokku ligikaudu 6,03 eur/m3. 

Välja kujunenud hind on praegusest hinnast küll kõrgem, kuid elanikkonna heaolu ja 
maksevõime kasvades siiski aktsepteeritav (kuni 1,7% leibkonnaliikme kuu 
sissetulekust). ÜVK kasutamise hinda on võimalik minimeerida vastavalt vee-
ettevõtte laienemise ning sellest tuleneva ÜVK väljaehitamisulatuse optimeerimisega 
pikemale ajaperioodile (ÜVK täielik väljaehitamise võimalikkus ning 
hinnakujunemine sõltub suuresti ka finantseerimisallikate poolt pakutavatest 
tingimustest). ÜVK teenuse kujunev hind on näidatud tabelis 44, kus on muuhulgas 
arvestatud elanikkonna prognoositava palgatõusuga.  

Oluline on arvesse võtta, et allpool toodud tabelit ei saa ega tohi kasutada ÜVK hinna 
kehtestamiseks Tõstamaa vallas, kuid kindlasti tuleb tariifide kujundamisel arvestada 
finantsanalüüsi peatükis kirjeldatud põhimõtteid, mille alusel kujuneb veetootmise ja 
reovee puhastamise omahind. ÜVK teenuse hind Tõstamaa valla ÜVK süsteemide 
aladel peaks ka edaspidi olema sama nii eraõiguslikel isikutel kui ka juriidilistel 
isikutel. Erinev reoveeteenuse hind juriidilistel isikutel on põhjendatud nt siis, kui 
ettevõtte tegevuse tulemusena tekib reovett, mille reoainete sisaldus on kõrgem 
olmereovee parameetritest. 

Käesolevas arendamise kavas toodud ÜVK teenuse prognoositavad tariifid (tabel 44) 
iseloomustavad üksnes Tõstamaa valla veetootmise ja reovee puhastamise omahinda 
ning sellele lisanduvat plaanilist kasumit. ÜVK teenuse tariifi prognoos on koostatud 
kogu Tõstamaa valla kohta lähtuvalt perspektiivsetest ÜVK teenuse mahtudest ning 
veetootmise ja reovee puhastamise kuludest. Perspektiivne ÜVK teenuse tariif 
Tõstamaa vallas kehtestatakse vee-ettevõtte tegevuspiirkonna põhiselt ning selle 
kooskõlastab Tõstamaa Vallavalitsus. 

Alljärgnevas tabelis kajastatud ÜVK teenuste hind sisaldab käibemaksu. Tabelist on 
näha, et ÜVK hindu tuleb järk-järgult tõsta, kuna vee ja reovee hind peab sisaldama 
nii ekspluatatsioonikulusid kui ka teostatud investeeringute amortisatsioonikulusid. 
Kuigi perspektiivse ÜVK tariifi prognoosimisel on arvestatud amortisatsioonikulusid 
üksnes teostatavate investeeringute omaosaluse põhjal, on vee-ettevõtluse 
jätkusuutlikkuse tagamiseks Tõstamaa vallas vajalik pikemas perspektiivis jõuda 
etalontariifiga tähistatud ÜVK tariifini, mis arvestab teostatavate investeeringute 
amortisatsioonikulu 100 %-lisena (vt. tabelis 44 esitatud etalontariif). 

Arendamise kava koostajad on seisukohal, et nii pika perioodi vältel, nagu seda on 
arendamise kavas kajastatud, ei ole võimalik väga täpselt prognoosida palkade tõusu 
ja inflatsiooninäitajate muutust, mistõttu on soovitatav kindlasti iga nelja aasta tagant 
arendamise kava ülevaatus. Arendamise kava ülevaatusega on otstarbekas kontrollida 
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vajalike investeeringute mahtusid ning vaadata üle ja vajadusel korrigeerida ÜVK 
teenuse hinna prognoosi. 
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Tabel 43. Tõstamaa valla vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna prognoos (käibemaksuga) 
Aasta Ühik 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Ühisveevärgiga  liitunute arv - 504 497 493 492 487 482 477 475 473 471 469 469 469 469 

Ühiskanalisatsiooniga liitunute arv - 476 469 466 467 467 463 459 457 455 453 451 451 451 451 

Veeteenuse maht m
3
/a 15 219 15 391 15 306 15 280 15 170 15 042 14 932 14 881 14 847 14 796 14 763 14 763 14 763 14 763 

Kanalisatsiooniteenuse maht m
3
/a 14 524 14 675 14 616 14 642 14 659 14 557 14 472 14 421 14 388 14 336 14 303 14 303 14 303 14 303 

Veeteenuse hind eur/m
3
 1,34* 1,62* 1,71 1,80 1,90 1,97 2,03 2,11 2,17 2,25 2,32 2,40 2,48 2,55 

Kanalisatsiooniteenuse hind eur/m
3
 1,57* 1,74* 2,24 2,43 2,63 2,73 2,82 2,91 3,00 3,10 3,20 3,29 3,39 3,48 

Komplekshind** eur/m
3
 2,91 3,36 3,94 4,23 4,53 4,70 4,86 5,02 5,17 5,35 5,52 5,69 5,86 6,03 

Hinnatõus % - - 17,3 7,3 7,2 3,6 3,4 3,3 3,1 3,4 3,2 3,1 3,1 2,7 

Etalontariif (kogukulu, kasum, 

KM) eur/m
3
 5,21 5,82 6,65 7,67 8,76 9,01 9,26 9,50 9,74 9,99 10,25 10,49 10,74 10,90 

Leibkonnaliikme netosissetulek eur/kuu 452,4 472,5 498,0 528,1 559,3 593,7 629,6 667,4 707,1 748,7 792,2 837,6 884,7 934 

Leibkonnaliikme kulutus VK 

teenusele eur/kuu 5,81 6,91 8,11 8,71 9,35 9,68 10,02 10,35 10,69 11,05 11,42 11,77 12,14 12,47 

VK teenuse kulu osakaal 

sissetulekust % 1,3 1,5 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 

*Käesoleval ajal Tõstamaa vallas OÜ SuFe teeninduspiirkonnas kehtivad vee- ja kanalisatsioonitariifid. Tulenevalt vee- ja kanalisatsiooni teenuse hinna muutusest alates 
1.08.2015 on 2015.a. kohta arvutatud kaalutud keskmised vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad. 

**Komplekshinna prognoosimisel on võetud arvesse vee-ettevõtluse kulusid 2014. aastal ning olemasolevate varade ning planeeritavate investeeringute 
amortisatsioonikulusid üksnes omaosaluse põhjal. 
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7.2.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tasu 

Liitumistasu on tasu, mida kinnistu omanik või valdaja tasub vee-ettevõttele 
liitumislepingu kohaselt osaliselt ÜVK rajamise eest. Liitumistasu suurus kinnistu 
omanikule või valdajale sõltub investeeringuprogrammi suurusest, teiste 
finantseerimisallikate osakaalust kogu programmi maksumuses ja liituvate abonentide 
arvust. Liitujate arv on otseses sõltuvuses kinnistu omanike ja valdajate soovist 
kasutada ÜVK teenuseid ning osaleda vastavate süsteemide rajamisel. 

Liitumistasu on ühekordne, seda võib maksta kas ühekorraga või osadena vastavalt 
kinnistu valdaja võimalustele. 

Järgnevalt on näitena esitatud üks võimalik metoodika liitumistasu arvutamiseks: 

M = K/G  

kus M on liitumistasu, G on uutele elamualadele asuvate elanike arv ja K on 
liitumisteks tehtavate investeeringute suurus. Investeeringute suurus kujuneb reaalselt 
ÜVK süsteemiga ühendamiseks tehtud kulutustest. 

7.2.3 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnast välja jäävate majapidamiste 
reoveekäitlus 

Piirkondades, mis paiknevad reoveekogumisaladel, kuid kus puudub 
ühiskanalisatsioonisüsteem, peavad reovee kogumiseks olema veetihedad 
kogumiskaevud. Kogumiskaevude tühjendamist teostatakse äravedamisteenust 
pakkuva paakautoga. Kaevude tühjendamist tellivad kohalikud elanikud ise. 

Tõstamaa valla üksikmajapidamistes (sh. hajaasustusega külad), mis jäävad välja 
reoveekogumisaladest, võib kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud 
põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 vähemalt mehaaniliselt puhastatud 
heitvett või kuni 50 m3 bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas. Heitvee 
pinnasesse juhtimisel on oluline silmas pidada, et heitvee immutussügavus peab 
olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m 
kõrgemale aluspõhja kivimitest. 

Kogumiskaevude ja –mahutite tühjendamise ning samuti septiku sette ja kuivkäimlate 
sisu purgimise võimalus on olemas Pärnu linna reoveepuhasti juures. 


