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1. Sissejuhatus 
 
Halinga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on koostatud OÜ Alkranel 
poolt 2006. aastal. Vastavalt lepingule koostas OÜ Alkranel Halinga Vallavalitsusele Halinga 
valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2006 – 2018 Pärnu-Jaagupi 
alevi ning Libatse, Vahenurme ja Tõrdu külade kompaktse hoonestusega aladele lähtuvalt 
lepingu sõlmimise ajal kehtivast Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ning Eesti Vee-
ettevõtete Liidu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise juhendist.  
Vastavalt 10.02.1999. a. vastu võetud ja järgnevalt täiendatud (redaktsiooni jõustumise 
kuupäev 01.01.2010. a.) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 2 koostatakse 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava vähemalt 12 aastaks. Kava vaadatakse üle 
vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. Seejuures tuleb kava 
uuesti kinnitada. 
OÜ Vetepere ja Halinga Vallavalitsus sõlmisid Halinga valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava ülevaatamiseks 10. mai 2010. a tööettevõtulepingu nr 1005/2010. OÜ 
Vetepere korrigeerib Halinga valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava lähtuvalt 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse muudatustest. Iga nelja aasta tagant tuleb kava 
täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat, ning ülevaadatud 
kava uuesti kinnitada. 
Arengukava koostamisel ei peetud vajalikuks kohe asulate geodeetiliste alusmaterjalide ja 
suuremate uurimistööde teostamist. Nimetatud tööd teostatakse arengukava programmide 
elluviimisel.  
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel lähtuti Halinga valla poolt 
2008. aastal koostatud ja 25.09.2009. a uues redaktsioonis kinnitatud Halinga valla 
arengukavast aastani 2018, Halinga valla kehtivast ja koostatavast üldplaneeringust, Lääne-
Eesti vesikonna veemajanduskavast ja teistest töödest. Töö autor pidas väga oluliseks ka 
Halinga Vallavalitsuse ja kohaliku vee-ettevõtja AS Mako seisukohti ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni väljaarendamisel. 
Halinga valla olemasolevate ja perspektiivsete veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide 
kaardistamiseks on osaühingul Vetepere sõlmitud Maa-ametiga 25.10.2005. a litsentsileping 
EP-B1 nr 01138 Eesti põhikaardi osa kasutamise kohta käesoleva töö teostamisel. OÜ 
Vetepere vormistas saadud kaardimaterjalile käesoleva töö lisades paberkandjal ja digitaalselt 
toodud joonised. 
Halinga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostas OÜ Vetepere juhataja 
hüdrotehnikainsener Aare Kuusik ja joonised vormistas ehitusinsener Argo Kuusik. 
Arengukava koostamisel osutasid suurt abi Halinga Vallavalitsuse, Keskkonnaameti Hiiu-
Lääne-Saare regiooni ja kohaliku vee-ettevõtte töötajad. Sõlmprobleemide lahendamisel 
kasutati ka teiste Eestis tunnustatud veespetsialistide abi. 
 
Lühendid:   
EVEL - Eesti Vee-ettevõtete Liit 
ÜVK - ühisveevärk ja -kanalisatsioon 
ÜVK AK - ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 
ÜVKS - Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus 
BHT – biokeemiline hapnikutarve 
EELIS – Eesti Looduse Infosüsteem 
EL – Euroopa Liit 
HELCOM – Valitsustevaheline komisjon, mis on moodustatud Läänemere merekeskkonna 
kaitse konventsiooni rakendamiseks (Helsingi Komisjon või Läänemere merekeskkonna 
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kaitse komisjon) 
ITK – Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus 
N – lämmastik 
P – fosfor 
SA KIK – Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus 
VMK – veemajanduskava 
VPR – Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (veepoliitika raamdirektiiv) 
ÜF – Euroopa Liidu ühtekuuluvusfond 
ie -  inimekvivalent. 
 
2. Õiguslik baas 
 
11. mail 1994. aastal vastu võetud ja järgnevalt korduvalt täiendatud Veeseaduse ülesandeks 
on: 
- sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogude ökoloogilise tasakaalu tagamine; 
- reguleerida vee kasutamist ja kaitset ning maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid ning 
avalike veekogude ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogude kasutamist. 
 
14. juunil 1993. aastal vastu võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi on 
kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas veevarustust ja 
kanalisatsiooni. 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava (ÜVK AK) koostamist reguleerib praegu 10. 
veebruaril 1999. a vastu võetud Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus. 
«§ 4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine ja arendamine. 
(1) Ühisveevärk ja -kanalisatsioon rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühis-
veevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Kui kohalikul omavalitsusel puudub 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, võib ühisveevärki ja -kanalisatsiooni rajada 
detailplaneeringu alusel kuni selle arendamise kava valmimiseni tingimusel, et detail-
planeering sisaldab käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõudeid.  
(11) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist korraldab kohalik oma-
valitsus.  
(2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostatakse vähemalt 12 aastaks. Kava 
vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. 
Seejuures tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 
aastat, ning ülevaadatud kava uuesti kinnitada. Kava peab sisaldama vähemalt: 
1) ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte; 
2) dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas reoveekogumis-
alade sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee äravoolurajatiste põhiskeemi; 
3) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist maksu-
must.  
(21) Dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem peab sisaldama vähemalt: 
1) veeallikate ja veehaarete ning pumba- ja puhastusrajatiste asukohti, sanitaarkaitsealade 
ning rõhutsoonide ulatust ja kirjeldust; 
2) tulekustutusvee saamise lahendusi ja veevõtukohti; 
3) kanalisatsioonisüsteemide kirjeldust, ülevoolu-, pumba- ja puhastusrajatiste ning 
purgimissõlmede ja väljalaskude asukohti ja kujasid.  
(22) Reoveekogumisala on ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee 
kanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või suublasse juhtimiseks. 
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Reoveekogumisala piiritletakse veeseaduse alusel.  
(23) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava peab olema kooskõlas alamvesikonna 
veemajanduskavaga.  
(24) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava tuleb enne kinnitamist kooskõlastada 
Keskkonnaameti ja Terviseametiga.  
(3) Mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumi hõlmava ühisveevärgi ja-kanalisat-
siooniga kaetud ala ulatus ning sellise ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise tingimused 
määratakse omavalitsuste vahelise halduslepinguga.  
(4) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
omanik või valdaja seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate 
kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt reovee ärajuhtimine ühis-
kanalisatsiooni.  
(5) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise alus, kui arendamise kaasfinantseerimine toimub riigieelarvest või riigi tagatud 
laenust.».  
 
3. Halinga valla arengukava 
 
Halinga valla arengukava uus redaktsioon aastani 2014 võeti vastu Halinga Vallavolikogu 22. 
septembri 2010. a  otsusega nr 10. Halinga valla arengukava  on dokument, mis sätestab 
Halinga valla edasise arengu põhisuunad. Arengukava koosneb kahest osast. Esimeses osas on 
ära toodud Halinga valla eelnevate perioodide tähtsamad statistilised näitajad, mis on aluseks 
valla sotsiaal-majandusliku olukorra iseloomustamiseks ja arenguvõimaluste selgitamiseks. 
Teises osas on arengueelduste koondhinnang 2010. aasta seisuga, arengulised eesmärgid, 
visioon aastaks 2018 ja tegevuskava aastani 2018. 
 
Vesi ja kanalisatsioon. 
Ühisveevärk ja –kanalisatsioon on Pärnu-Jaagupi alevis, Libatse ja Vahenurme külades. Kogu 
vee- ja kanalisatsioonimajandust haldab 100 % valla osalusega AS Mako. Suurim 
reoveepuhasti koos reoveesette komposteerimisplatsiga asub Pärnu-Jaagupi alevis. 
Hinnanguliselt tekib reoveepuhastis aastas ca 100 tonni reovee setet. Settesüsteeme 
puhastatakse üle aasta. 
Libatse ja Vahenurme külas on ühisveevärk ja -kanalisatsioon keskasulas, samas asuvad ka 
reoveepuhastid. Jäätmekäitluse seisukohast tuleks suurt tähelepanu pöörata puhastite 
settekäitlusele, mis võimaldaks tekkivat setet kasutada komposteerimiseks teiste jäätmetega. 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid vajaksid renoveerimist. Osaliselt alustati kunagi 
poolelijäänud torustike ehitamist Pärnu-Jaagupi alevis 2000. aasta lõpus KIK-i 
(Keskkonnainvesteeringute Keskuse) kaasrahastamisel. Järgneval kahel aastal rajati Pärnu 
maanteele sadeveetorustik ja tuletõrjehüdrandid ning 2003. aasta sügiseks oli kogu Pärnu mnt 
ulatuses vajalikud torustikud paigaldatud. Kuna 2001. aastal sai alguse 
ISPA/Ühtekuuluvusfondi “Pärnu jõe valgala väikeasulate veekaitse projekt”, mille kaudu pidi 
toimuma edaspidine Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine, siis ei aktsepteerinud KIK enam eraldi taotlusi Pärnu-Jaagupi alevi osas. 
Valla piirkonna sügavamates veekihtides esineb ülemäärasel hulgal fluori. 2004. aastal oli 
võimalik esitada taotlusi projektide rahastamiseks, mille eesmärk on tervisele ohutu joogivee 
tagamine. Vajalikud eeluuringud Libatse ja Vahenurme külade ümbruskonnas teostati 2005. 
aasta jooksul, mille alusel selgitati välja võimalused täiendavate veehaarete rajamiseks või 
olemasolevate puurkaevude vee töötlemiseks. Koostati vajalikud ehitusprojektid ja alustati 
töödega. 2006. aasta sügisel valmis Vahenurme uus joogiveepumpla ja osa Libatse veetrasse. 
Tööd jätkusid 2007. aastal Libatse joogiveetrasside ja joogiveepumpla ümberehitamisega. 
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2008. aasta kevadel alustati põhjaveeuuringutega Pärnu-Jaagupi alevi ümbruses eesmärgiga  
leida võimalus alevi varustamiseks vähese fluorisisaldusega põhjaveega. Uuringud jätkusid 
2009. a veevaesel perioodil, et kindlaks teha maksimaalne võimalik veeandvus. 
Vahenurme vee- ja kanalisatsioonitrasside uuendamise projekti I osaga alustati 2009. a suvel, 
mille käigus vahetati korrusmajade piirkonnas välja vee- ja kanalisatsioonitrassid.  
Libatse vee- ja kanalisatsioonitrasside uuendamine jääb ilmselt kaugemasse tulevikku. 
Lokaalsed heitveepuhastid on Pärnu-Jaagupi alevis SA PJV Hooldusravi kasutuses, Tõrdu 
külas, Langerma, Halinga suurfarmi, Ertsma suurfarmi ning Vahenurme suurfarmi juures. 
Tõrdu reoveepuhasti rekonstrueeriti 2009. a suvel. 
2006. aasta augustis valmis Halinga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 
aastateks 2006-2018, milles on käsitletud veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide olukorda 
ja vajalikke tegevusi järgnevatel aastatel Pärnu-Jaagupi alevis, Libatse, Vahenurme ja Tõrdu 
külades. 
 
SRATEEGILISED EESMÄRGID VALLA ARENGUKS. 
Keskkond 

1) kaunis elukeskkond; 
2) korraldatud ja keskkonnaohutu jäätmemajandus; 
3) kvaliteetne joogivesi ja nõuetele vastav reoveekäitlus; 
4) funktsionaalne maakasutus. 

 
4. Halinga valla üldplaneering 
 
Kehtiv üldplaneering kehtestati 19. septembril 1998. a. Üldplaneeringus on tehtud 
muudatused: Halinga Vallavolikogu 25. mai 2005. a otsusega nr 10 on kehtestatud 
detailplaneering aadressil Pärnu-Jaagupi alevis, Männi tee 1b, millega on ühtlasi muudetud 
üldplaneeringus oleva elamumaa suurust. 
Halinga Vallavolikogu 22. novembri 2007. a otsusega nr 22 algatati uus üldplaneering. 
Üldplaneeringu kehtestamine on planeeritud 2011. aasta algusesse. 
 
Üldplaneeringu koostamise ajal on Halinga valla uue üldplaneeringu eelnõu kättesaadav 
Koger & Partnerid AS koduleheküljelt - vt. www.koger.ee. Järgnevalt on toodud väljavõte 
Halinga valla uue üldplaneeringu eelnõust. 
 
Valla üldplaneering (edaspidi üldplaneering) on koostatud valla haldusterritooriumi kohta 
ning selle koostamise aluseks on Halinga valla arengukava aastateks 2010–2014 ja 
kehtestatud Pärnu maakonnaplaneering, teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonna tingimused“, teemaplaneering „Asutust suunavad keskkonnatingimused“, Pärnu 
maakonna planeeringut täpsustav teemaplaneering “Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – 
Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 170,0” 
Üldplaneeringu eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, 
aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute 
koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste 
seadmiseks. 
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Üldandmed seisuga 01.04.2010.a.       Tabel 1 
Asukoht: Edela-Eestis Põhja-Pärnumaal.  
 
Naaberomavalitsused: 

Piirneb lõunast Are, Sauga, Audru ja Lavassaare vallaga, läänest Koonga 
valla, idast Vändra valla ning põhjast Vigala ja Märjamaa vallaga. 

Valla keskus: Valla keskus Pärnu-Jaagupi alev 
Kaugus Pärnust 26 km,  kaugus Tallinnast 101 km 

Valla pindala: Pindala 365,45 km2 
Valla elanike arv: 3241 elanikku (01.04.2010 seisuga)  
Asustustihedus: ca 9 inimest/km2  
Asulate arv: Vallas on 43 küla ja üks alev. Halinga vallas on kolm tõmbekeskust ehk 

kanti – Pärnu-Jaagupi, Vahenurme, Libatse. 
Pinnamood: Halinga vald asub geograafiliselt Lääne-Eesti madaliku lainja reljeefiga 

moreentasandiku alal Kasari ja Pärnu jõe vahelisel veelahkmel, olles 
üleminekuala sootasandikelt (lõunaosas) karstialadele (põhjaosas). 

Taimkate: Valla põhjaosas vahelduvad põllud, metsad, karjamaad, valla lääne- ja 
keskosas põllumaastikud, metsad tukkadena, suuremad metsamassiivid 
on valla edela- ja lääneosas, kirdeosas Rogenese raba. Inimese kaudne 
mõju on tuntav peaaegu kõigis taimekooslustes. 

Valda veestavad: Valda veestavad Pärnu ja Kasari jõgikonna jõed.  
Valla vooluveekogud: Valla vooluveekogud kuuluvad Lääne-Eesti  

vesikonnas Pärnu jõe alamvesikonda. Valda läbivad Enge jõgi, Elbu oja, 
Naravere oja, Kõveroja oja, Avaste oja, Angoja oja 
Halinga peakraav, Põldetaguse peakraav, Haatsa peakraav,  
Langerma peakraav, Vakalepa peakraav, Pitsalu peakraav,  
Maima peakraav, Taidra peakraav, Anelema peakraav, Anne peakraav 

Põhilised 
põhjaveeressursid: 

Ühisveevarustuses on kasutusel siluri veekihi puurkaevud. 

Põhjavee reostuskaitstus: Valla põhja- ja kirdeosas on põhjavesi kaitsmata ja väga kõrge 
reostusohuga; valla keskosas on põhjavesi valdavalt nõrgalt kaitstud, 
lõuna- ja edelaosas on põhjavesi kaitstud. 

Kommunikatsioonid:  
 
 
 
Teed: 
 
 

Ühisveevarustus ja -kanalisatsioon on Pärnu-Jaagupis, Libatses, 
Vahenurmes, Tõrdu küla ühes osas.  
Küladest eraldi paiknevates majapidamistes saadakse joogivesi põhiliselt 
kohalike majavalduste juures olevatest kaevudest.  
Valda läbivad riigi põhimaantee: Tallinn – Pärnu – Ikla (4.); 
Tugimaanteed: Pärnu-Jaagupi – Kergu (19203),  Pärnu-Jaagupi – Kalli 
(19202). 

 
Veevarustus 
Halinga vallas kasutatakse elanikkonna ühisveevarustuses siluri veekompleksi põhjavett. 
Veekompleksis eristatakse Jaagarahu-Jaani ja Adavere-Raikküla veekihti. Suur osa 
veehaardeid võtab vett pindmise reostuse eest paremini kaitstud Adavere–Raikküla  veekihist, 
60–130 m sügavusel. Halinga vallas on veeprobleemid seotud põhjavee nõrga loodusliku 
reostuskaitstusega. Probleemiks on ülemäärane floori sisaldus. 
Halinga vallas on ühisveevärk Pärnu-Jaagupis alevis, Libatse, Vahenurme ja Tõrdu külades. 
Ühisveevärgi rajatisi haldab AS Mako.  
Valdav osa, ca 70% Pärnu-Jaagupi alevi elamutest ja hoonetest, on ühendatud ühisveevärgiga 
või on loodud nende ühisveevärgiga liitumise võimalused. Veetorustike kogupikkus Pärnu-
Jaagupis on ca 5,2 km, peamiselt 100 mm läbimõõduga malmtorustik. Aastatel 2001-2003 
rajati ca 2 km, 110 mm läbimõõduga polüetüleentorustikku. Idapoolsel asulaosal puudub 
ühine ühisveevärk, kasutatakse salv- ja puurkaevusid. 
Tallinn-Pärnu-Ikla maanteest lääne poole jäävat alevi osa varustavad joogiveega Ülase tn ja 
Kooli tn puurkaevud. Tulevikus rajatava uue veehaarde asukoht on selgitamisel. Uue 
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veehaarde asukohana on kaalumisel Pärnu mnt 63  puurkaev-pumpla lähipiirkonda. Uus 
veehaare ja veetöötlus peavad tagama nii normidele vastava veekvaliteedi kui ka veevajaduse 
piisava rahuldamise. 
Pärnu-Jaagupi alevis asuvat hooldushaiglat varustab veega Männi teel asuv puurkaev, mis ei 
ole ühisveevärgiga ühendatud. Pärnu-Jaagupi osasid elanikke (ca 20 inimest; Kergu mnt. 
majad 2, 6, 8, 10 ning Pärna tänava eramuid 2 ja 4) ja Clivia OÜ-d (ca 35 inimest) 
varustatakse joogiveega Meierei puurkaevust. 
 
Libatse küla ühisveevärk on välja ehitatud elamute piirkonda ja lasteaed-koolini, tagades ca 
90% küla elanikkonna veega varustamise. 
 
Vahenurme külas on ühisveevärk välja ehitatud korruselamute piirkonnas (sh. lasteaed-
algkool ja kauplus). Tagatud on ca 95% elanikkonna veega varustamine. Piirkond asub 
nõrgalt kaitstud põhjaveega alal (kõrge reostustundlikkus).  
Vahenurme ühisveevärki haldab AS Mako. Veetorustik on uuendatud 2009. aastal, 
kogupikkusega 1,5 km (plastiktoru). 
 
Tõrdu küla ühisveevärk on  välja ehitatud nii, et tagatud on 66% küla elanikkonna 
veevarustus,  sh  Halinga turvakodu (38 elanikku), 5 individuaalelamut (23 elanikuga) 
veevarustus. Ühisveevärgisüsteem on välja ehitatud Halinga turvakodu ja lähedalasuvate 
Tõrdu küla elamute juures. Veevarustussüsteemid ei kuulu täielikult Halinga vallale. 
Puurkaev-pumpla koos sisustusega kuulub osaühingule Welmet, mida ettevõte ka praegusel 
hetkel haldab. AS Mako haldab Tõrdu küla ühisveevarustuse torustikke.  Puurkaev on 101 
meetri sügavune S veehorisondi puurkaev ja see asub OÜ Welmeti tootmishoone läheduses 
(Tõrdu tee 1). 
  
Valla piirkonna sügavamates veekihtides esineb ülemäärasel hulgal fluori. 2004. aastal esitati 
taotlus tervisele ohutu joogivee tagamise rahastamiseks. Vajalikud eeluuringud Libatse ja 
Vahenurme külade ümbruskonnas teostati 2005. aastal ja selgitati välja võimalused 
täiendavate veehaarete rajamiseks või olemasolevate puurkaevude vee töötlemiseks. Koostati 
vajalikud ehitusprojektid ja alustati töödega. 2006. aasta sügisel valmis Vahenurme uus 
joogiveepumpla ja osa Libatse veetorustikke. Tööd jätkusid 2007. aastal Libatse veetorustike 
ja puurkaev-pumpla ümberehitamisega. 2008. aasta kevadel alustati põhjaveeuuringutega 
Pärnu-Jaagupi alevi ümbruses eesmärgiga leida võimalus alevi varustamiseks vähese 
fluorisisaldusega põhjaveega. Uuringud jätkusid 2009. a veevaesel perioodil, et kindlaks teha 
maksimaalne võimalik veeandvus.  
Joogivesi on piirkonniti erineva kvaliteediga. Pärnu-Jaagupi joogiveepumplad vajavad 
renoveerimist, et vähendada raua ja fluoriidisisaldust joogivees, veetorustikud on 
amortiseerunud ja üledimensioneeritud. 
 
Kanalisatsioon 
Ühiskanalisatsioon on Pärnu-Jaagupi alevis ning Libatse, Tõrdu ja Vahenurme külades. Kogu 
vee- ja kanalisatsioonimajandust haldab 100% valla osalusega AS Mako. Suurim 
reoveepuhasti koos reoveesette komposteerimisplatsiga asub Pärnu-Jaagupi alevis. 
Hinnanguliselt tekib reoveepuhastis aastas ca 100 tonni reovee setet. Settesüsteeme 
puhastatakse üle aasta.  
Libatse ja Vahenurme külas on ühiskanalisatsioon keskasulas, samas asuvad ka 
reoveepuhastid. Jäätmekäitluse seisukohast tuleks suurt tähelepanu pöörata puhastite 
settekäitlusele, mis võimaldaks tekkivat setet kasutada komposteerimiseks koos teiste 
biolagunevate jäätmetega. 
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Ühiskanalisatsiooni süsteemid kuuluvad renoveerimisele. Osaliselt on alustatud poolelijäänud 
torustike ehitamist Pärnu-Jaagupi alevis 2000. aasta lõpus SA KIK kaasrahastamisel. Aastatel 
2001-2003 rajati Pärnu maanteele sademevee torustik ja tuletõrjehüdrandid ning 2003. aasta 
sügiseks oli kogu Pärnu  mnt ulatuses vajalikud torustikud paigaldatud.  
Vahenurme kanalisatsioonitorustike uuendamise projekti I osaga alustati 2009. a suvel, mille 
käigus vahetati korrusmajade piirkonnas välja kanalisatsioonitorustikud. Libatse 
kanalisatsioonitorustike uuendamine jääb ilmselt kaugemasse tulevikku. 
 
Lokaalsed reoveepuhastid on kasutusel Pärnu-Jaagupi alevis SA PJV Hooldusravi, Langerma 
külas, Halinga suurfarmil, Ertsma suurfarmil ja Vahenurme suurfarmil. 
Tõrdu küla reoveepuhasti rekonstrueeriti 2009. a suvel. 
 
Tuletõrje veevõtukohad 
Pärnu-Jaagupis on tuletõrjevesi tagatud tuletõrjehüdrantidega. Halinga valla tuletõrje 
veevõtukohad on kantud üldplaneeringu teede ja tehnorajatiste skeemile. 
 
Maa- ja veealade üldiste kasutus- ja ehitustingimuste määramine. Maa-alade üldised 
kasutamistingimused. 
Halinga valla territoorium on valdavalt hajaasustusala. Üldplaneering määrab Halinga vallas 
järgmised tiheasustusalad: Pärnu-Jaagupi, Libatse ja Vahenurme asulad. Maakasutuse 
juhtfunktsioonid on kantud Üldplaneeringu põhikaardile ja tiheasustusalade 
tsoneerimisskeemidele. Üldplaneeringu ellurakendamisel võib olemasolevaid katastriüksusi 
kasutada edasi nende senise kasutusotstarbe järgi. Planeeritud juhtfunktsiooni ja 
ehitustingimusi tuleb järgida juhul, kui katastriüksuse seniseid ehitustingimusi (k.a 
sihtotstarvet) soovitakse muuta. 
Tiheasustusega aladel on projekteerimise ja uute katastriüksuste moodustamise ning 
olemasolevate katastriüksuste piiride muutmise aluseks kehtestatud detailplaneering. 
Detailplaneeringu koostamine on kohustuslik Pärnu-Jaagupi alevis ja Libatse ning Vahenurme 
küladesse planeeritavatel kompaktse asustusega territooriumi osadel (tiheasustusaladel) 
järgmistel juhtudel: 

1) uue hoone, välja arvatud üksikelamu kõrvalhoone, suvila kõrvalhoone, aiamaja 
kõrvalhoone või kuni 20 m2 ehitusaluse pindalaga väikehoone, püstitamise korral ja on 
selle hoone püstitamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks;  
2) olemasoleva hoone, välja arvatud üksikelamu, suvila, aiamaja või nende kõrvalhooned, 
maapealse osa kubatuuri laiendamise korral üle 33% ja on selle hoone laiendamiseks 
koostatava ehitusprojekti aluseks;  
3) maa-ala kruntideks jaotamise korral. 

 
Hajaasustusalal on detailplaneeringu koostamine kohustuslik järgmistel juhtudel: 

1) muinsuskaitse ja looduskaitse alustel aladel ning üldplaneeringus määratud 
miljööväärtuslikel aladel; 
2) üle 300 m² suletud netopinna ja rohkem kui maapealse kahekorruseliste hoonete 
ehitamisel; 
3) tootmise- , äri- ja sotsiaalhoonete korral juhul,  kui soovitakse hoonestamata või ühe 
elamuga maatulundusmaale ette näha rohkem, kui ühe uue elamukrundi; 
4) muudel üldplaneeringu ja planeerimisseadusega sätestatud juhtudel; 
5) põhjendatud vajadusel Halinga Vallavolikogu otsuse alusel. 
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Reoveekogumisalade, põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukoha 
määramine. 
Üldplaneeringuga määratakse järgmised perspektiivsed reoveekogumisalad: Pärnu-Jaagupi, 
Libatse, Vahenurme, Tõrdu. 
 
 
5. Halinga valla veemajanduse üldkirjeldus 
 
Halinga Vallavalitsus ei doteeri ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni jooksvaid kulutusi. 
 
Vallavalitsus: 

- vaatab läbi Halinga vallas tegutseva vee-ettevõtte taotlused veevarustuse- ja 
kanalisatsiooniteenuste hindade kehtestamiseks ning lähtuvalt Kohaliku 
omavalitsuse korraldamise seaduse § 6 ja Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
seaduse § 14 ja Halinga vallavolikogu poolt kinnitatud teenuse hinna 
reguleerimise korrast kehtestab vallavalitsus määrusega veevarustuse- ja 
kanalisatsiooniteenuste hinnad. 

- korraldab Halinga valla territooriumil veemajanduslike projektide algatamist, 
nende prioritiseerimist ja läbiviimist. 

- valmistab ette Halinga valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise 
eeskirja ja sellega seonduvad seadusandlikud aktid. 

- korraldab Halinga valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 
koostamist. 

- korraldab Halinga vallas veemajandust. 
 
Vallavolikogu: 

- lähtuvalt Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 7 lõikest 3 kehtestab 
kohaliku vee-ettevõtja tegevuspiirkonnad. 

- määrab Konkurentsiseaduse § 14 lõike 7 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud 
korras vee-ettevõtja (ÜVKS § 7 lg 2). 

 
Halinga vallas toimub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine vastavalt 2006. aastal 
koostatud ÜVK arendamise kavale aastateks 2006 kuni 2018. 
 
Halinga vallas on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seonduv lisaks ülevabariigilistele 
õigusaktidele reguleeritud järgmiste Halinga valla territooriumil kehtivate õigusaktidega:  

- Halinga Vallavolikogu 20. oktoobri 2006. a määrus nr 23 „Halinga valla 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri”. 
- Halinga Vallavolikogu 20. oktoobri 2006. a otsus nr 19 „Vee-ettevõtja 
tegevuspiirkonna kehtestamine”. 
- Halinga Vallavolikogu 20. oktoobri 2006. aasta otsus nr 18 „Vee-ettevõtja 
määramine”. 
- Halinga Vallavalitsuse 17. aprilli 2008. a. määrus nr 3 „Veevarustuse ja heitvee 
ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine”. 

 
 
 
 
 
 



 11

 
6. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 
 
Lääne-Eesti veemajanduskava koostatakse vee kaitse ja kasutamise abinõude planeerimiseks 
Lääne-Eesti vesikonnas. Vesikonna veemajanduskava koostamisel lähtutakse nii veeseadusest 
kui ka EL-i veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ). 
 
Veepoliitika raamdirektiivi rakendamiseks tuleb liikmesriikide veemajanduse juhtimiseks 
koostada veemajanduskavad oluliste veeprobleemide lahendamiseks ning vee hea seisundi 
saavutamiseks. 
 
 

 
 
Joonis 1. Eesti alamvesikondade ja vesikondade paiknemine. 
 
 
Tabelis 2 on toodud väljavõte olulistest veemajandusprobleemidest ja surveteguritest Lääne-
Eesti vesikonnas. 
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Tabel 2 

 
 
Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava lähtematerjalideks on Harju, Matsalu, Läänesaarte, 
Pandivere põhjavee ja Pärnu alamvesikondade veemajanduskavad ja veemajanduskavade 
koostamise käigus valminud uuringud ja aruanded. 
Pärnu-Jaagupi alev ja Tõrdu küla asuvad Pärnu alamvesikonnas ning Libatse ja Vahenurme 
külad asuvad Matsalu alamvesikonnas. 
 
Punktallikate koormuse hinnang. 
Eestis merre juhitavast fosfori ja lämmastiku koormusest moodustab punktkoormuse fosfori 
osa arvutuslikult 190 t/a (21,8 %) ja lämmastiku osa 2100 t/a (6,8 %). Punktreostusallikate 
koormuse määramisel on arvesse võetud asulate ja tööstusreoveega ning põllumajanduslikest 
punktreostusallikatest keskkonda juhitav reostuskoormus (vt väljavõtet tabelis 4). 
Punktreostusallikatest loetakse oluliseks neid, mis vastavad alljärgnevas tabelis 3 toodud 
olulisuse kriteeriumitele. 
 
Olulisuse kriteeriumid punktkoormusallikatele (väljavõte tabelist).   Tabel 3 
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Tabelis 4 on toodud Lääne-Eesti vesikonna punktreostusallikate koormus aastatel 2005-2007 
põhireostusnäitajate osas (BHT, P ja N). 
 
Lääne-Eesti reovee puhastite koormus aastal 2005-2007 (ITK).  Tabel 4 

 
 
Olulised põhjavee survetegurid. 
 
Survetegurite hinnang Lääne-Eesti vesikonna põhjaveekogumitele.           Tabel 5 

 

 
 
Survetegurite olulisuse hinnang põhjaveele toetub põhjavee lokaalsete reostusjuhtude 
uuringutele ja seire andmetele reoainete sisalduse kasvutendentside kohta. Lääne-Eesti 
vesikonna territooriumil on veeloaga lubatud heitvee immutamine pinnasesse 9 juhul. 
Põhjaveekogumitele olulise mõjuga hajukoormuseks on Lääne-Eesti vesikonnas 
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põllumajandustegevus tervikuna ja linnastud. Lääne-Eesti vesikonnas ei ole ühtegi 
põhjaveekogumit, mis oleks tervikuna ohus hajukoormuse tõttu. Vesikonnas on reaalne oht 
maapinnalähedast põhjavett kasutatavate veehaarete reostumiseks nitraatidega ja risk 
pestitsiididega reostumiseks.  
Lääne-Eesti vesikonnas ei ole selliseid suuri punktreostusallikaid, mis oleksid üksi võimelised 
kogu põhjaveekogumi seisundit halvaks muutma. Potentsiaalne oht seisundi muutumiseks on 
vaid kõigi punktkoormusallikate koosmõju korral. 
Vanad suletud ja sulgemisjärgus olevad prügilad võivad hinnanguliselt osutuda 
potentsiaalseteks ohuallikateks põhjaveele. Samuti võivad põhjaveele potentsiaalseteks 
lokaalseteks ohuallikateks olla Lääne-Eesti vesikonna suurfarmid. 
 
Veeseadusest tulenevalt tuleb veemajanduskava alusel kavandata ja rakendada abinõusid vee 
hea seisundi saavutamiseks. Esimese etapis tuleb rakendada meetmed vee hea seisundi 
saavutamiseks 2015. aasta lõpuks. Sellele järgneb veel kaks veemajandustsüklit: 2015-2021 ja 
2021-2027. Kõigi veekogumite hea seisundi saavutamine aastaks 2027 on suur väljakutse, 
mille saavutamise sotsiaalmajanduslikud ja tehnoloogilised võimalused ei ole täna selged. 
Vee hea seisundi saavutamise kohustus hõlmab nii pinna- kui põhjavett. Vee hea seisundi 
saavutamisega ei tohi ohtu seada muude keskkonnaalaste eesmärkide täitmist või saavutamist. 
 
Ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni teenuste hind. 
ÜVK teenuse hind kujundatakse nii, et vee-ettevõtjal oleks tagatud tootmiskulude katmine, 
kvaliteedi ja ohutusnõuete täitmine, keskkonnakaitsetingimuste täitmine ja põhjendatud 
tulukus. Saastetasu määramisel vastavalt keskkonnatasude seadusele on lähtutud printsiibist, 
et ka normatiividele vastavalt puhastatud reovesi põhjustab keskkonnale lisakoormust, mis 
jääb reeglina keskkonna kanda. Selleks, et koguda vahendeid keskkonnale tekitatud kulude 
katteks kehtestati saastetasu lähtuvalt normeeritud reoainete nullsisaldusest. Ülenormatiivse 
reostuse eest on kehtestatud mitmekordne saastetasu. Kogutud ressursi- ja saastetasu 
kasutatakse vajalike veekaitsemeetmete juurutamiseks. 
 

 
Joonis 2.  Vee ja kanalisatsiooniteenuse hind ja selle muutus aastate lõikes. 
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ÜVK–ga liitumise hind peab reeglina katma süsteemi arendamisega seotud kulud väljaarvatud 
piirkondades, kus enam kui 50 % ehituslubadest on väljastatud enne aastat 1999. Seega ÜVK 
teenuse hind on kujundatud selliselt, et katab eelduslikult kõik ÜVK teenusega seotud kulud. 
ÜVK teenuste hinna muutus on toodud joonisel 2. 
 
Kokkuvõte meetmeprogrammist. 
Väljavõte Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava meetmetest on toodud tabelis 6.  
 
Väljavõte koondmeetmeplaanist Lääne-Eesti vesikonnas.   Tabel 6 

 

 

 
 
Meetmekava koosneb põhimeetmetest ja lisameetmetest. Lisameetmed rakendatakse siis, kui 
õigusaktidega nõutud keskkonnanõuete täitmisest ei piisa vee hea seisundi saavutamiseks ja 
kõigile elanikele ohutu veekeskkonna ning veest sõltuvale elustikule soodsa seisundi 
tagamiseks. 
Elanikele nõuetekohase joogiveevarustuse tagamine on veemajanduskava oluline komponent. 
Selle eesmärgi saavutamiseks on esmatähtis tagada joogiveeallikate (põhja- ja pinnavee) 
piisav kaitse. 
Veekogumite seisundit mõjutavate objektide korrastamise meetmed on samad nii põhjaveele 
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kui pinnaveele. Punktkoormusallikatest tuleneva mõju kõrvaldamiseks on suure osakaaluga 
reovee puhastusseadmete ja sõnniku- ning silohoidlate korrastamine. Hajukoormuse osas 
tuleb põhitähelepanu pöörata mürkkemikaalide, sõnniku ja väetiste kasutamise ning 
turbatootmise keskkonnanõuetest kinnipidamisele. 
Otseselt vooluveekogude seisundi parandamisele on suunatud veekogude reostumise 
ennetamine. 
Meetmekavas toodud kulutused, veekogumite hea seisundi tagamiseks on määratud eelnevate 
uuringute ja alamvesikondade veemajanduskavade alusel. Vajalike lisauuringute ja seni 
kavandatud meetmete elluviimisel saadud kogemuste alusel tuleb meetmekava täpsustada 
hiljemalt 2012. aastaks. 
Meetmekava lähtub alamvesikondade veemajanduskavades ette nähtud tegevustest ja nende 
maksumustest, mida on korrigeeritud lähtuvalt ehitushindade langusest ja vähendatud aastani 
2009 teostatud tööde ulatuses. Toodud maksumused on indikatiivsed. Meetmekava arvutuslik 
kogumaksumus on 11,6 miljardit krooni. Alamvesikondade tegevuste detailseid töötabelid 
omavalitsuste lõikes on alamvesikondade meetmekavades ja need langevad Halinga valla osas 
kokku Halinga valla ÜVK AK-s aastateks 2006-2018 tooduga. Üksikasjalikum informatsioon 
iga tegevuse kohta on kättesaadav Keskkonnaametis ja Halinga Vallavalitsuses. 
Ehitusmaksumuses on arvesse võetud oodatav ehitushindade tõus (nt 2010. aastal on  
keskmine ehitushindade kallinemine ca 25% suurem võrreldes 2007. aastaga). 
 
 
7. Keskkonna ja sotsiaal-majanduslike näitajate üldkirjeldus ning piirkonna muud 
iseärasused. 
 
7.1. Pinnakate 
 
Halinga valla pinnakattes domineerivad moreen ja soosetted. Mullatüüpidest esinevad Pärnu-
Jaagupi ümbruses peamiselt leostunud ja leetjaid gleimullad ning madalsoomullad. Samuti 
esineb leostunud ja leetjaid muldasid Vahenurme küla ümbruses. Libatse küla ümbruses on 
peamiselt tegemist rähk- ja klibumuldadega. 
Valla põhjaosas on pinnakate õhuke (kohati < 1 m). Pinnakatte all asuvad siluri dolo- ja 
lubjakivid. Valla keskkosas on pinnakatte paksus ligikaudu 2,5 m (Pärnu-Jaagupi ümbrus). 
Vahenurme küla ümbruses on pinnakatte paksus ligikaudu 1-8 m. Valla põhja- ja lõunaosas 
esineb ka limnoglatsiaalseid setteid (domineerivamad savisetted). 
 
Põhjavee ülemise kihi (glQIII) tase on valla territoorimil kõikuv, sõltudes 
ilmastikutingimustest ning põhjustades tihti salvkaevude kuivamist (salvkaevude 
veekvaliteedi kohta puuduvad detailsemad andmed). 
Halinga valla territooriumi hüdrogeoloogilises läbilõikes saab eristada järgmisi põhjaveekihte 
ja –komplekse: 

1. kvaternaari veekompleks; 
2. Pärnu veekiht; 
3. siluri veekompleks; 
4. ordoviitsiumi-kambriumi veekompleks; 
5. kambriumi-vendi veekompleks; 
6. kristalse aluskorra veekompleks. 

 
Aluspõhja ehitus ja hüdrogeoloogia. 
Halinga valla aluspõhja ehituses on domineerivamad järgnevad lademed (vt. ka joonis 3): 

• Jaagarahu lademe dolokivid; 
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• Jaani lademe dolokivid; 
• Adavere lademe dolokivid ja merglid; 
• Raikküla lademe dolo- ja lubjakivid. 

 
Pärnumaal kvaternaari veekompleksis eristatakse vettandvate kivimite geneetilise 
päritolu järgi järgmisi veekihte (* - Halinga vallas esinevad): 

– soosetete veekiht – bQIV (*); 
– Balti basseini erinevate arengustaadiumite setete veekiht – m, l, lgl, QIV–III; 
– liustikujõesetete veekiht – fglQIII (*); 
– Valdai jäätumise aegse moreeni liiva- ja liivsavilasumis sporaadiliselt leviv 
vesi – glQIII (*). 

 

 
Joonis 3. Halinga valla aluspõhjakivimite avamusalad (allikas: OÜ EGK). 
 
Soosetete veekiht (bQIV). Kuna suur osa Halinga valla territooriumist on sood, siis on 
soodel oluline tähtsus aluspõhjakivimite põhjavee moodustumisel. Turbakihi maksimaalseks 
paksuseks on naabervallas Lavassaare rabas mõõdetud 9,8 m, keskmine paksus 3,5–4,5 m. 
Soosetete vesi on vabapinnaline ja veetase 0,2–0,5 m sügavusel maapinnast. 
Filtratsioonikoefitsient K = 0,3–1,2 m/ööp. Keemiliselt koostiselt on soosetete vesi SO4-
HCO3-Na- või -Ca-Na tüüpi, mineraalsusega 0,1–0,2 g/l, pH 4,0–5,1 ja kõrgendatud 
ammooniumisisaldusega (NH4 ulatub 10 mg/l), mis on orgaanilise aine lagunemise tunnuseks. 
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Liustikujõesetete veekiht (fglQIII). Levib mõhnastikes ja oosides või siis moreenisiseste 
kihtide ja läätsedena. Vettandvate kivimite keskmine paksus on 2–6 m. Vesi on valdavalt 
surveta, veetase lasub 0,2–4,0 m sügavusel maapinnast, filtratsioonikoefitsient muutub 0,6–12 
m/ööp. Keemiliselt koostiselt on liustikujõesetete vesi HCO3-Mg-Ca-tüüpi, mineraalsusega 
0,2–0,4 g/l. 
Moreeni liiv- ja liivsaviläätsedes sporaadiliselt leviv vesi (glQIII).  Kogu valla alal laialt 
levinud. Vettandvate kivimite paksus on valdavalt 1–5 m, mattunud orgudes üle 50 m. 
Veetase lasub 0–6 m sügavusel maapinnast, filtratsioonikoefitsient on 0,16–5,6 m/ööp. Vee 
mineraalsus muutub 0,36–1,2 g/l. Keemiliselt koostiselt on vesi Cl-HCO3-Mg-Catüüpi. 
Siluri veehorisont. Pinnakatte all 20-40 m sügavusel lasuvad siluri ülemise veehorisondi 
kivimid. Geoloogilisest läbilõikest ning veetaseme ja vee keemilise koostise erinevusest 
lähtudes võib veekompleksi tinglikult jagada kaheks: Jaagarahu–Jaani ja Adavere–Raikküla 
veekihiks. Neid veekihte eraldavad teineteisest Alam-Siluri Jaani ja Adavere lademe vett vähe 
läbilaskvad domeriit ning savikad dolomiit, lubjakivi ja mergel, mida läbivad tektoonilised 
rikked ja lõhed. Seetõttu ei ole veepidavus absoluutne ja pidev. Vettkandvad on põhiliselt 
alam-siluri veekompleksi kuuluvad Jaagarahu (S1jg) ja Jaani (S1jn) lademe kavernoossed ja 
lõhestunud dolomiidid ning lubjakivid, mis on Siluri veekompleksi veerikkamaid lademeid 
ning ühtlasi ka piirkonna peamiseks veeallikaks. Enam kui poole siluri veekompleksi puuritud 
puurkaevudesse tungivast veest annab selle veekompleksi ülemine 15 m paksune kiht. 
Jaagarahu–Jaani veekiht (S1jg–jn) levib kõikjal Halinga vallas. Vettandvaks kivimiks on 
dolomiit, mis on tihti kavernoosne ja muutub sügavuse suunas savikaks. Veekihi paksus 
suureneb edelasse. Põhjavesi on surveline, survetugevus suureneb lõuna suunas. Põhjaveevool 
suundub Pärnu lahe poole. Filtratsioonikoefitsient oleneb kivimite lõhelisusest ja 
kavernoossusest, kõige sagedamini 4–8 m/ööpäevas. Keemiliselt koostiselt on põhjavesi 
valdavalt HCO3-Ca-Mg-tüüpi, mineraalsusega 0,3–0,6 g/l. Kõrgendatud mineraalsus kloriid- 
ja naatriumioonide arvelt on tingitud merevee mõjust. 
Adavere-Raikküla veekiht (S 1 ad-rk) levib kogu Halinga valla alal ja paikneb Adavere 
lademe dolomiidis ja merglis ning Raikküla lademe lubjakivis. Adavere veekiht on veerikas 
ainult valla kirdeosas, olles mujal nõrga veeandvusega. Veekihi vettpidavaks lasumiks on 
Jaani ja Adavere lademe domeriit ja savikas dolomiit. Põhjavesi on surveline. Suuremal osal 
vaadeldavast alast on põhjaveetase ülemise, Jaagarahu–Jaani veekihi veetasemest 3–8 m 
sügavamal. Vettandvate kivimite filtratsioonikoefitsient muutub kümnendikust murdosast 
kuni 8 m/ööpäevas. Mikrokomponentidest on põhjavees suur fluoriidide sisaldus (1,7–5,5 
mg/l), olles seotud geoloogilise läbilõike geokeemiliste tingimustega ehk Jaani ja Adavere 
lademe merglitest ja savikatest kivimitest fluori leostumisega. 
Ordoviitsiumi–kambriumi veekompleks levib kogu alal ja asub alam-ordoviitsiumi Pakerordi 
lademes ja kesk-kambriumi Tiskre kihistus, mis litoloogiliselt koosnevad harvade aleuroliidi 
vahekihtidega keskmiselt ja nõrgalt tsementeerunud peen- ja pisiteralisest liivakivist. 
Ülemiseks veepidemeks on ordoviitsiumi ja siluri savikad karbonaatkivimid paksusega kuni 
200 m. Põhjavesi on tugevalt surveline. Veetase ulatub üle maapinna ja Halinga valla 
põhjaosas maapinnani. Puurkaevude deebit muutub 2–14 l/s, veetaseme alandusel 11–29 m. 
Keemiliselt koostiselt on põhjavesi Cl-Na-Ca, ala põhjaosas Cl-HCO3-Na-Ca-tüüpi, 
mineraalsusega 0,4–1,6 g/l. Suure kloriidide sisalduse tõttu ei vasta põhjavesi joogivee 
kvaliteedinõuetele. 
Ptk. kirjeldatu allikas: Tervisele ohutu joogivee valik Pärnu maakonna Are, Audru, Halinga, 
Kaisma, Koonga, Lavassaare, Tori ja Tõstamaa valla asulates, OÜ EGK, 2003. 
 
Radioloogilised näitajad on probleemiks Põhja-Eesti Kambrium-Vendi põhjavee kihi vees. 
Halinga vallas Terviseameti andmetel nende indikaatornäitajate osas probleeme ei ole.  
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Ehitusgeoloogiliselt jääb Halinga vald B3 ehk siluri-ordoviitsiumi nõrgalt lainja reljeefiga 
platootasandikuga regiooni (Madal-Eesti). Pinnaseid iseloomustab küllaldane kandevõime, 
kuid harilikult kõrge põhjavee ülemise kihi tase teeb ehitusgeoloogilised tingimused paiguti 
keeruliseks. Pärnu-Jaagupi alevisse rajatud puurkaevude passide järgi (katastri nr 6537 ja 
6327) on maapinna geoloogiline läbilõige järgmine: 

• 24 m sügavuseni liivsavi kruusa, veerise ja munakatega; 
• 24-155 m sügavuseni dolomiidid ja lubjakivid mergli vahekihtidega. 

Samuti esineb soostunuid ja ajutise pinnaseveega alasid. Pinnasevesi toitub sademetest ega 
ole ehitusmaterjalide suhtes agressiivne (ENSV Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, 1965). 
Valla edela ja lääneosas asuvate sooalade ehitusgeoloogilised tingimused on rahuldavad 
(ENSV Ehitusgeoloogiline ülevaade, I köide, 1962). 
 
 
7.2. Põhjavesi ja põhjaveevarud  
 
Pärnu ja Matsalu alamvesikondade põhjaveekogumid on toodud järgneval tabelis 7. 
Kasutatakse ka kvaternaari veekihi vett salvkaevude ja üksikute puurkaevudega, kuid 
põhjaveekogumit pole eraldatud kuna liivpinnaste levik on mosaiikne ja tegemist on väikese 
veevõtuga. Vaid ürgorgude levikualal võib kvaternaari setetes leviv põhjavesi olla tulevikus 
mainimisväärses mahus kasutusperspektiiviga. Kvaternaarisetete paksus on 1-100 m, olles 
suurim aluspõhja ürgorgude kohal. 
 
Alamvesikondade põhjaveekogumid.      Tabel 7 

 
 
Põhjavee kaitstus. 
Halinga vallast on enamik piirkondi - Pärnu-Jaagupi alev ja Vahenurme küla - nõrgalt kaistud 
põhjaveega. Keskmiselt kaitstud põhjaveega on Libatse küla (vt. joonis 4). 
Keskkonnaministri 06. aprilli 2006. a käskkirjaga nr 404 on kinnitatud Pärnu maakonna 
põhjaveevaru. Käskkirjaga Halinga valla asulatele eraldi tarbevaru kinnitatud ei ole. 
Halinga vallas levivad siluri ja ordoviitsiumi lubjakivid, merglid ning dolomiidid on mõõduka 
veeandvusega. Veeandvus on mõnevõrra suurem valla kirde- ja põhjaosas, kus puurkaevude 
erideebit küünib 0,5-2,0 l/s x m. Halinga valla lõunaosas esineb ka vähese veeandvusega 
piirkond, kus puurkaevude erideebit jääb < 0,1 l/s x m, kuid tavaliselt on veeandvus 0,1-0,5 l/s 
x m. Puurkaevude deebit on keskmiselt 1-3 l/s (Tervisele ohutu joogivee valik Pärnu 
maakonna Are, Audru, Halinga, Kaisma, Koonga, Lavassaare, Tori ja Tõstamaa valla 
asulates, OÜ EGK, 2003). 
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Uurimistööd 
1. Halinga valla Libatse ja Vahenurme küla puurkaevude rekonstrueerimine. OÜ 
Projektkeskus. Töö nr 258. Tallinn, 2004. 
Taust (Eesti GK Hüdrogeoloogia osakond). 

 
Joonis 4. Halinga valla põhjavee kaitstus (algallikas: Eesti Geoloogiakeskus). 
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Veevarustus põhineb Siluri veekompleksi põhjaveel. Enamus kaevudest toitub Adavere-
Raikküla veekihist 60-130 m sügavusel – erideebit 0,03-0,89 l/s x m, veetase veekihis 10-18 
m. Suur on fluoriidide sisaldus (F = 1,8 – 4,3 mg/l). 
Vähesed kaevud toituvad Jaagarahu-Jaani veekihist 20-60 m sügavuselt – erideebit 0,01-0,28 
l/s x m, veetase veekihis 17-34 m abs. k. Fluoriidide sisaldus on enamasti normi piires. 
Enamuses puurkaevudes on üle normi raua sisaldus. Maapinnalt esimese põhjaveekihi 
looduslik kaitstus on nõrk – põhjus miks enamasti rajatakse sügavad puurkaevud. Täheldatud 
on ammooniumi kõrgendatud sisaldust (1,5 mg/l). Puurkaevude vesi võib sisaldada 
väävelvesinikku. 
Libatse küla. 
Kooli ja Kaare tänavate ristmikul paikneva küla puurkaevu nr 6160 sügavus on 90 m, 
perspektiivne veevõtt 90 m3/d, vees on fluoriide 1,88-2,88 mg/l, boori 1,3 mg/l, vesi sisaldab 
väävelvesinikku. 
Ülemises veekihis on tõenäoliselt fluoriidide sisaldus normi piires (1,0 mg/l) ja vettandvad 
kivimid on 30-35 m sügavusel. On oht, et pindmine reostus kandub põhjaveekihti. 
Vahenurme küla. 
Eramaal Pärnu-Jaagupi – Koonga teest lõunas paikneva küla puurkaevu nr 6155 perspektiivne 
veevõtt on 57,6 m3/d , kaevus on fluoriide 4,08 mg/l ja boori 1,2 mg/l. 
Tuleb puurida uus 35 m sügavune puurkaev. Kasutada tuleb pöördosmoosi ja 
rauaärastusfiltrit. 
 
2. Projektlahendus. Katse-tarbepuurkaevude puurimine Libatse ja Vahenurme asulate 
veehaarete rajamiseks. OÜ Salveesia. Keila, 2004. 
Mõlema piirkonna ülemise kihi põhjavesi on reostuse eest praktiliselt kaitsmata (liiv ja 
saviliiv setteid vaid 1,5-4,0 m). Tiheasustatud alade ülemise veekihi vesi on vähemal või 
suuremal määral reostunud. Fluoriidide sisaldus on seotud aluspõhja kivimitega, mis esinevad 
Libatses alates sügavusest 15-17 m ja enam ning Vahenurmes alates 20-24 m ja enam. 
Katsetused tuleb läbi viia madalate puurkaevude baasil. 
Libatse piirkonnas ei ole võimalik olemasolevate andmete baasil hinnata põhjavee liikumist. 
Libatses tuleb uue puurkaevu asukoht valida väljaspoole asulat. Kui katsetööd ei anna 
positiivset lahendust, tuleb teostada kas väga sügavate puurkaevude katsed või Enge jõe 
maetud ürgoru hüdrogeoloogilised uurimistööd. 
Vahenurmes tuleb läbi viia Libatse külaga analoogsed uurimistööd. Tuleb leida uus 50 m 
raadiusega sanitaarkaitsealaga veehaare ja rajada sinna katsepuurauk. 
 
3. Halinga valla põhjavee reostuse uurimistööd. OÜ Salveesia. Töö nr 042. Keila, 2005. 
Libatse katsepuurkaevu vesi vastab (järeldus peale lühiajalist pumpamist 2,52 m3/h) nii 
keemiliselt koostiselt, kui bakteriaalselt puhtuselt joogivee nõuetele ja selle vett saab kasutada 
puurkaevu nr 6160 fluoririkka vee lahjendamiseks. Pidev pikaajaline pumpamine võib 
veehaarde vette sisse tuua reostuse. Pikaajalise katsepumpamise läbiviimisel selgus, et 
puuraugu vesi säilitas keemilise koostise, mis kõigi näitajate osas vastab joogiveele 
esitatavatele nõuetele. Toimus fluori (0,29-0,31 mg/l), boori (0,01-0,03 mg/l) ja raua (0,06-
0,08 mg/l) vähenemine vees. Ka sademeteperiood ei halvendanud vee keemilist koostist. 
Samas veehaarde veeressurss ei ole suur (pumbati 2,16-3,6 m3/h, alandus kaevus 5,4 m), 
tootlikkus 1,67 m3/h (kindlustab veehaarde katkematu aastaringse töö). Kaevu toiteala on 250-
350 m. 
Pikaajalise pumpamise tulemusel ilmus vette bakteriaalne reostus. Seda võisid põhjustada ca 
250 m kaugusel paiknevad laudad, kuid samas on lämmastikuühendite sisaldus väiksem 
piirsisaldusest. 
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Libatse asula joogiveele katsepuurkaevu vee lisamine on võimalik, kui rajatakse selline 
puhastusseade, mis on võimeline likvideerima bakteriaalse reostuse. 
Vahenurme külas ja selle lähiümbruses ei ole tingimusi madala (10-30 m) puurkaevu 
rajamiseks, mis annaks väikese fluorisisaldusega vett ja oleks reostusvaba. Suured 
loomafarmid küla lõunaserval on põhjustanud Siluri ülemise veekihi vee reostumise 
lämmastikühenditega. Teiseks reostusalliaks on mineraalväetiste kasutamine. Ülemine veekiht 
on lisaks ka veel veevaene. 
Välja saab pakkuda ainult veehaarde rajamist kõrgendiku laele kvaternaari liivadesse-
kruusadesse sügavusega 14 m, deebit 6 m3/h. Vajalik on vee puhastamine ammooniumist 
(NH4

+ hulk vees 5,3-6,03 mg/l ja NO3
- 70,3 mg/l). 

 
4. Pärnu-Jaagupi asula vähese fluorisisaldusega põhjavee uurimistöö. OÜ Salveesia. Töö nr 
069. Keila, 2009. 
Bakteriaalselt on uuritud Pärnu-Jaagupi põhjaosa madalad puurkaevud puhtad. Põhjavee 
keemilised näitajad on samuti head. 
Asula põhjaosas paiknevale perspektiivsele veehaardele (Pärna maaüksusel) vana meierei 
puurkaevu nr 6278 (Pärnapuu maaüksusel) juures ei kujuta reostusallikatest ohtu kalmistu 
(allapoole põhjavee liikumise suunda. Vana prügila on ammu likvideeritud ja 1700 m 
põhjapool. Reostuse väljakandumist ei ole fikseeritud. Teedevalitsuse 20 m sügavune 
puurkaev ei näita reostust sellel objektil. Pärnu-Jaagupi kalmistu on rajatud 1,3 – 1,7 km 
kaugusele ja see ei saa isegi mitte teoreetiliselt mõju avaldada uuele veehaardele. Alevi 
tiheasustusala on 200-250 m kaugusel ja selle mõju uue veehaarde veekvaliteedile (kaevu nr 
6278 vees) ei ole täheldatud. 
Olemasolevates ja kasutatavates kolmes ühisveevärgi puurkaevus (Ülase tn 9 nr 6279, 120 m 
sügav; Kooli tn 1 nr 6291, 180 m sügav; meierei nr 6278, 150 m sügav) on kõigi vees üle 
piirnormi fluoriidide sisaldus (3,8 – 3,9 mg/l) ja ka raua sisaldus (0,2 – 0,47 mg/l). 
Puurkaevude vesi ei vasta joogivee nõuetele. 
Uue veehaarde rajamiseks saab uurimistöö tulemusena kasutada kahte OÜ Salveesia poolt 
rajatud uurimistööde puurkaevu uue veehaarde tarbevee puurkaevudena. Kaeve on võimalik 
kasutada ükshaaval või koos. Olemasolevat puurkaevu nr 6278 kasutatakse edasi ja selle vett 
segatakse vajadusel uute madalamate puurkaevude veega. Olemasoleva puurkaevu juurde 
rajatud puurkaevu deebit on 4,0 m3/h ja Pärna maaüksusel paikneva puurkaevu deebit on 3 
m3/h. Veepinna alanemine piirdub 11 meetriga. Uue veehaarde käikuandmisel kindlustatakse 
Pärnu-Jaagupi alevi veetarve 100 ja enam m3/d. Toorvesi on töödeldav lihtsate 
veetöötlusmeetoditega. Võetava vee näitajad on järgmised: fluoriidid ei ületa 0,52 – 0,76 
mg/l, kahes proovis 0,53 – 1,20 mg/l. Üldraua sisaldus on <0,06 – 0,08 mg/l, vaid kahes 
proovis 0,29 – 0,31 mg/l. Tegemist on Siluri veekihi põhjaveega, mille esinemine on uuritaval 
alal 17 – 35 m sügavusel. 
Sanitaarkaitseala ulatuseks on 50 m puuraukude rea ümber. 
Üks puurkaevudest asub riigi reservmaal olemasoleva puurkaevu kõrval, teine puurkaev asub 
Pärna maaüksusel, mis on eramaa. 
 
 
7.3. Pinnavesi 
 
Halinga vald asub Pärnu jõe ja Matsalu jõe valgaladel. Pärnu-Jaagupi alev ja Tõrdu küla 
asuvad Pärnu alamvesikonnas ning Libatse ja Vahenurme külad asuvad Matsalu 
alamvesikonnas. 
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Vallas kulgevad Naravere oja ja Enge (36 km) jõgi, mis on Halinga valla peamised Matsalu 
jõe valgala pinnaveekogud ning väiksemad Taidra peakraav, Elbu oja ja Maima peakraav, mis 
on Pärnu jõe valgala pinnaveekogud. 
Naravere oja saab alguse Virusaare rabast (Lavassaare soostik). Naravere oja (valgala pindala 
83,8 km2) suubub Enge jõkke (valgala pindala 242 km2), mille ülemjooks paikneb Pärnumaal 
(Kaisma Suurjärv) ja alamjooks Raplamaal (suubub Velise jõkke Sääla külas). Enge jõgi asub 
kogu ulatuses Lääne-Eesti madalikul ja on mõõduka kaldega. Kalastiku koosseisu alusel 
kuulub Enge jõe keskjooks haugijõe ja alamjooks särje-ahvena jõe tüüpi, kuid jõe kalanduslik 
väärtus on väike (A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001). Enge jõgi oli kantud reostustundlike 
suublate nimistusse. 
Suuremaid järvi valla territooriumil ei ole, kuid valla edela osa piirneb Lavassaare järvega, 
kust saab alguse Audru jõgi. 
 
 
7.4. Reostusallikad 
 
Halinga valla olulisemateks ettevõtluspiirkondadeks on Pärnu-Jaagupi alev, Libatse ja 
Vahenurme külad. Halinga vallas tegutseb ettevõtteid või ettevõtjaid (põhitegevusala alusel) 
primaarsektoris (põllumajandus, kalandus, metsamajandus) ja sekundaarsektoris (mäetööstus, 
töötlev tööstus, energeetika, ehitus) ning tertsiaalsektoris (teenindus). Vallavalitsuses ja valla 
hallatavates asutustes (koolid, lasteaiad, jne.) töötab kokku üle 160-ne inimese. 
 
Halinga valla peamisteks tegevusaladeks on põllumajandus ja metsamajandus, vähemal 
määral tööstus, kaubandus ja äriteenused. Peamine osa valla teenindusettevõtetest on 
koondunud Pärnu-Jaagupi alevisse ja tootmisettevõtetest Libatse ning Vahenurme küladesse. 
Oluline tööandja on ka vallavalitsus ja valla poolt hallatavad asutused. 
 
Üldplaneeringus kavandatakse Pärnu-Jaagupi lõunapiirile ja Tallinn-Pärnu-Ikla maantee äärde 
uusi ettevõtlusalasid. Ettevõtlusega seotud alad on planeeritud ka Libatse ja Vahenurme 
tiheasustusala äärde.  
Halinga valla olulisemateks tööandjateks on järgmised ettevõtted: 
 

• Halinga OÜ 
• Boardic Eesti OÜ 
• Clivia OÜ 
• Kaelase Kool 
• Pärnu Majandusühistu 
• Pärnu Haigla SA 
• Halinga Turvakodu  
• SA PJV Hooldusravi  
• Eesti Post AS 
• Melkan AS 
• Lääne-Eesti Päästekeskus 
• Welmet OÜ 
• Politsei- ja Piirivalveamet 
• Vahenurme Agro AS 
• Šeiker AS 
• Viola Lill OÜ 
• Pärnumaa Teed AS 
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• Hellar & Pojad OÜ 
• Halinga Keskus OÜ 
• Reiden Dolomiit AS 
• Halinga Energeetika OÜ 
• Nurme Teed AS 

 
Halinga vallas on reostuse eest nõrgalt kaitstud ülemine põhjaveekiht. Reostusallikatest, mis 
oluliselt mõjutavad Halinga vallas põhja- ja pinnavee kvaliteeti võib nimetada 
põllumajanduse hajareostust ja punktreostusallikatest veise- ja seafarmide sõnnikumajandust 
(hoidlad ja laguunid) ning väetisehoidlaid. Pärnu-Jaagupis ohustavad põhjavee ülemise kihi 
kvaliteeti kaks kalmistut, suletud prügila, teedevalitsuse territooriumi jääkreostus. Pärnu-
Jaagupi, Tõrdu, Vahenurme ja Libatse asulates ohustavad põhja- ja pinnavee kvaliteeti 
lekkivad ja aegajalt mitteefektiivselt toimivad kanalisatsioonisüsteemid. 
 
 
7.5. Elanikkond 
 
Halinga valla rahvaarv on viimase kümne aasta jooksul olnud püsivalt väikese 
langustendentsiga. Seisuga 01.04.2010 elas Halinga vallas valla rahvastikuregistri andmetel 
3241 alalist elanikku (1590 meest ja 1683 naist), moodustades maakonna rahvastikust ca 4 %. 
Halinga valla elanike arvu dünaamika ( ka endiste omavalitsuste lõikes) seisuga 01.04.2010 
on toodud Tabelis 8. Tabelis 9 on esitatud valla administratiivpiirides paiknevate asulate 
elanike arv. 
 
           Tabel 8 
Aasta 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 
2007 2008 2009 2010 

Elanikke 
Kokku 

3786 
 

3762 3710 3686 3600 3550 3462 3408 3271 3241 

 
 
           Tabel 9 
Asula elanike arv Asula elanike arv Asula elanike arv 

 
Aasa  60 Kuninga  7 Pööravere  17 
Altküla  3 Langerma  87 Roodi  37 
Anelema  39 Lehtmetsa  13 Rukkiküla  10 
Arase  43 Lehu  23 Salu  52 
Eametsa 19 Libatse  453 Sepaküla  9 
Eense  19 Loomse  29 Soosalu  14 
Eerma  26 Maima  40 Sõõrike  19 
Enge  92 Mõisaküla  97 Tarva  68 
Ertsma  70 Mäeküla  23 Tõrdu  54 
Halinga  99 Naartse  24 Tühjasma  17 
Helenurme  30 Oese  22 Vahenurme  187 
Kablima  14 Pallika  15 Vakalepa  22 
Kaelase  14 Pereküla  4 Valistre  20 
Kangru  16 Pitsalu  10 Vee  28 
Kodesmaa  43 Pärnu-

Jaagupi  
1247 Halinga vald kokku 3241 

Allikas: Halinga valla rahvastikuregister seisuga 01.04.2010 
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Rahvastiku paiknemine valla territooriumil on väga ebaühtlane. Asustus on koondunud 
põhiliselt valla keskossa Pärnu-Jaagupi alevisse (seisuga 01.04.2010 1247 elanikku), kus on 
kõige rohkem võimalusi mitmesuguste teenuste tarbimiseks (kool, teenindus-,  kultuuri- ja 
tervishoiuasutsused). Suuruselt järgmised on Libatse 453, Vahenurme 187 ja Mõisaküla 97 
elanikuga. Valla elanike asustustihedus on ca 9 in/km2. 
 
7.6. Halinga valla eelarve, leibkonna keskmine sissetulek omavalitsusüksuses ja 
elanikkonna maksevõime 
 
 
Halinga valla 2010. aasta eelarve on kinnitatud kogumahuga 37 024 000 krooni. Tulud-kulud 
on tasakaalus. Väljavõtted Halinga valla 2010. aasta eelarvest on toodud tabelites 10 ja 11. 
 
Väljavõte tulude eelarvest        Tabel 10 

  Tulude nimetus Summa 
30 MAKSUD 18 780 000 

3000 Füüsilise isiku tulumaks 17 228 000 
3030 Maamaks 1 550 000 
3044 Reklaamimaks 2 000 

35 Toetused 10 118 909 
352 Riigilt ja riigiasutustelt 10 118 909 

3825 Rendi-ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt 1 375 000 
  Maavarade kaevandamisõiguse tasu 1 300 000 
  Tasu vee erikasutusest 75 000 

3888 Eelpool nimetamata muud tulud 4 231 391 
  Saastetasu 46 749 
   
  KÕIK KOKKU 37 024 000 

 
 
Väljavõte kulude eelarvest        Tabel 11 

Tegevus-
ala Artikkel  Nimetus Summa 
    
05200   MAA- JA VESIRAJATISED 126 700 
05200 5512 Rajatiste majandamiskulud 126 700 
05200 551290 Muud rajatiste majanduskulud 126 700 
06601   ELAMUMAJANDUS 148 560 
    RESERVFOND 370 000 
    
    KÕIK KOKKU 37 024 000 
 
2010. aasta Halinga valla tulude ja kulude eelarve on planeeritud  mahus 37 024 000 krooni. 
See on  23,4% väiksem 2009. a kinnitatud eelarvest ning 15% väiksem 2009. aasta eelarve 
tegelikust täitmisest. 2008. aastaga võrreldes on 2010. aasta eelarve projekt väiksem vastavalt 
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34,7% 2008. aasta kinnitatud eelarvest ja 29% tegelikust 2008. aasta eelarve täitmisest.  
Üksikisiku tulumaksu laekumine on prognoositud summas 17 228 000 krooni. See on 16,5% 
väiksem 2009. aastal laekunud füüsilise isiku tulumaksu summast. Nimetatud tululiigi 
laekumise tõusu prognoositakse vabariigi tasemel alles 2011. aastal. Maamaksu laekumine on 
prognoositud 2009. aasta tasemel. 
Kulude eelarves on prognoosimisel lähtutud 2006. aasta kulude tasemest. Suurim erinevus on 
palgakulude osas koos maksudega.  
2006. aastaga võrreldes on töötasu osas toimunud muutused. Juba alampalga määr on tõusnud 
3000-lt kroonilt 2006. aastal 4350 kroonini 2010. aastal. 2007. aastal oli alampalga määr 3600 
krooni ja alates 2008. aastast 4350 krooni. Võrreldes 2006. aastaga on tõusnud ka 
töötuskindlustusmaks  0,3-lt %-lt 1,4%-le ettevõtte osas.  
Seoses raske finantsmajandusliku olukorraga vähendati 2009. aasta 1. septembrist Halinga 
valla hallatavate asutuste töötajate palka 8% võrra. Sellest palgatasemest lähtuvalt on 
koostatud ka 2010. aasta eelarve. 
 
Muude kulude osas on tõus olnud aastatel 2006-2010 minimaalne. Pigem on mõnede kulude 
osas 2010. aastaks prognoositud summad väiksemad, kui 2006. aastal. Majanduskulude osas 
toimusid 2009. aastal suured eelarvekärped, mistõttu on enamus 2010. aasta 
majanduskuludest  prognoositud 2009. aasta tasemel.  
 
Laenukoormust mõjutab asjaolu, et 2009. aasta täiendav riigipoolne eraldus 1,5 miljonit 
võimaldas 2009. aasta lõpus ära maksta 2010. aasta graafikujärgsed laenu põhiosa maksed, 
mis vähendab intressikoormust ca 200 000 krooni. 
 
Maa-ja vesirajatistele on planeeritud 5000 krooni Libatse pumpla maakasutuse eest ja 76 
700 krooni Pärnu-Jaagupi ja Vahenurme sadeveekaevude puhastamiseks. 50 000 krooni on 
planeeritud Halinga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava uuendamiseks. 
Eesti Vee-ettevõtete Liidu andmetel oli keskmine veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse eest 
makstav summa koos käibemaksuga ühe inimese kohta 01.01.2010. aasta seisuga 31,68 kr/m3. 
Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse maksumus piirkonniti on väga erinev ja võib 
maakohtades olla näiteks 2 – 4 korda väiksem, kui Tallinnas ja teistes suuremates linnades, 
millest tulenevalt jätkub maakohtades veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuselt saadavast 
rahast vaid olemasolevate süsteemide käigushoidmiseks. 
 
Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse peale ei tohiks kuluda üle 4 % leibkonna sissetulekust.  
2009. aastal oli Halinga valla elanike keskmine palk 10 560 krooni.  
 
Arvestades eespooltoodut võib hinnata elanikkonna maksevõimet järgnevalt: 

- ca 30 % elanikkonna maksevõime on hea; 
- ca 45 % elanikkonna maksevõime on rahuldav; 
- ca 25 % elanikkonna maksevõime on madal. 

 
7.7. ÜVK teenuse kasutajad 
 
Halinga vallas on riiklikult kinnitatud (Keskkonnaministri 02. juuli 2009 käskkirjaga nr 1079) 
reovee kogumisalad Pärnu-Jaagupi alevis ning Vahenurme ja Libatse külades tiheasustusega 
alad. ÜVK on lisaks ka Tõrdu külas. Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid on 
kehtestatud Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009. a määrusega nr 57.  
Halinga valla kompaktse hoonestusega alade reovee kogumisalade piirid on toodud lisa 1 
kaardimaterjalidel. 
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Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) kasutajad Halinga vallas praegu ja aastaks 2021.
           Tabel 12  

ÜV/K kasutajad Jr
k. 
nr. 

Asula nimi Elanikke 2009. a seisuga 
2010. a 2021. a 

1. Pärnu-Jaagupi alev 1250 938/883 1261/1261 
2. Libatse küla 465 452/452 460/460 
3. Vahenurme küla 200 178/178 200/200 
4. Tõrdu küla 54 (hooldekodus 38 inimest) 23+38/23+38 40+38/40+38 
Kokku:                                                       1969 1353/1350 1961/1961 
 
 
7.8. Veetarve ja veeheide ühe elaniku kohta 
 
Veetarve 2009. aastal.        Tabel 13 

Jrk. 
nr. 

Asula nimi Elanikke 
2009. a seisuga 

Ühisveevärgi 
teenust  
kasutavate 
elanike arv 

Ühisveevärki 
pumbatud 
vesi m3/d 

1. Pärnu-Jaagupi alev 1250 938 99,3 
2. Libatse küla 465 452 43,9 
3. Vahenurme küla 200 178 39,7 
4. Tõrdu küla 23 (hooldekodus 38 

inimest) 
23 + 38 5,5 

 
Veeheide 2009. aastal.        Tabel 14 

Jrk. 
nr. 

Asula nimi Elanikke  
2009. a seisuga 

Ühiskanal. teenust 
kasutavate elanike 
arv 

Ühiskanal. 
vastu võetud 
reovett m3/d 

1. Pärnu-Jaagupi alev 1250 883 71,0 
2. Libatse küla 465 452 42,0 
3. Vahenurme küla 200 178 32,3 
4. Tõrdu küla 23 (hooldekodus 

38 inimest) 
23 + 38 3,04 

 
7.9. Torustikuleketest tingitud veekaod 
 
Veekaod 2009. aastal.         Tabel 15 

Jrk. 
nr. 

Asula nimi Elanikke 
2009. a seisuga 

Ühisveevärgi teenust  
kasutavate elanike 
arv 

Veekaod 
ühisveevärgist 
m3/a 

1. Pärnu-Jaagupi alev 1250 938 7 330 
2. Libatse küla 465 452 3 210 
3. Vahenurme küla 200 178 9 090 
4. Tõrdu küla 23 (hooldekodus 

38 inimest) 
23 + 38 89 
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8. Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid 
 
8.1. ÜVK paiknemine reoveekogumisaladel 
 
 
Halinga vallas paiknevad ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemid on näidatud seni 
koostatud veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide projektmaterjalides, mis on 
kättesaadavad Halinga valla arhiivis, valla üldplaneeringu kaartidel ning käesoleva töö raames 
koostatud Pärnu-Jaagupi alevi ning Libatse, Vahenurme ja Tõrdu külade dimensioneeritud 
ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide põhiskeemidel (vt. lisa 1). Dimensioneeritud 
ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide põhiskeemidele on kantud ühisveevärk ja 
kanalisatsioon ning  reovee kogumisalade piirid; sademevee kanalisatsioon; veeallikate ja 
veehaarete ning pumba- ja puhastusrajatiste asukohad; sanitaarkaitsealade ulatus; 
tulekustutusvee veevõtukohad; ülevoolu-, pumba- ja puhastusrajatiste ning purgimissõlmede 
ja väljalaskude asukohad ja kujad. 
 
Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 
19. märtsi 2009. a määrusega nr 57.  
«§ 1. Reoveekogumisala määramise üldised kriteeriumid  
(1) Reoveekogumisala määratakse asulale elanike arvuga üle 50 inimese, kusjuures määratava 
reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha.  
(2) Reoveekogumisala määramisel lähtutakse põhjavee kaitstusest, arvestades sotsiaal-
majanduslikku kriteeriumi ja keskkonnakaitse kaalutlusi, sealhulgas pinnavee kaitstust.  
 
Vastavalt Veeseaduse § 241. Veekaitsenõuded reoveekogumisalal: 
2) Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga.  
(3) Keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalade piirid kannab kohalik 
omavalitsus kuue kuu jooksul pärast nende kinnitamist üldplaneeringule koos perspektiivis 
ühiskanalisatsiooniga kaetava alaga, mis ei ole määratud reoveekogumisalaks.  
(4) Kohalik omavalitsus peab põhjavee kaitseks reoveekogumisalal tagama 
ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks 
suublasse, välja arvatud reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie ning käesoleva 
paragrahvi lõikes 5 nimetatud juhul.  
(5) Kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri 
kulutusi, võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem kasutada 
lekkekindlaid kogumismahuteid.  
(6) Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie ei ole ühiskanalisatsiooni 
väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral tuleb 
need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine.  
(7) Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja 
koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku 
omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud purgimissõlme.  
(8) Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, võib 
lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatule nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 
bioloogiliselt puhastatud reovett.  
(9) Reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem on kohtpuhastite, välja 
arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine ja heitvee pinnasesse immutamine 
keelatud.  
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(10) Reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem on lubatud reoveepuhastite 
rajamine, kui iga rajatava reoveepuhasti ühiskanalisatsioonisüsteemiga on seotud vähemalt 
50 inimest.».  
 
Keskkonnaministri 02. juuli 2009. a käskkirjaga nr 1080 on Pärnu maakonnas Halinga vallas 
kinnitatud alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisala Pärnu-Jaagupi alevil (1540 ie), 
Libatse külal (930 ie) ja Vahenurme külal (550 ie). 
 
Käesolevas Halinga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas on moodustatud 
lisaks eespoolnimetatud asulatele reoveekogumisala ka Tõrdu külale. Kõik eespoolnimetatud 
reoveekogumisalade piirid on kantud dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste 
põhiskeemidele  (vt lisa 1). Halinga vald soovib reoveekogumisalade piirisid muuta Pärnu-
Jaagupi alevis ja Libatse külas. Muudatusettepanekud on kantud dimensioneeritud vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste põhiskeemidele  (vt lisa 1). Muudatusettepanekud saadetakse Halinga 
Vallavalitsuse poolt Keskkonnaministrile kinnitamiseks. 
 
 
8.2. ÜVK detailne kirjeldus ning seisukorra ja sobivuse hinnang 
 
Halinga vallas paiknevate rekonstrueeritud, rekonstrueerimist vajavate ja projekteeritud ÜVK 
süsteemide asukohad on näidatud vallas arhiveeritud ja uutel veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemide kaartidel, valla üldplaneeringu kaartidel ning ühisveevärgi 
puurkaevud lisas 1 toodud joonistel. ÜVK süsteemide seisukorra ja sobivuse hindamisel ja 
projekteerimisel on kasutatud Eestis kehtivaid seadusandlikke akte ja normdokumente. 
Järgnevalt on toodud väljavõtted tähtsamatest seadusandlikest aktidest ja normdokumentidest. 
 
Vastavalt 1. juunil 2002. a jõustunud  sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusele nr 82 
„Joogivee kvaliteedi- ja  kontrollnõuded ning analüüsimeetodid” peavad olema 
veekvaliteedi nõuded tagatud liitumispunktis.  
 
Sotsiaalministri 02. jaanuari 2003. a määrusega nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või 
kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi kontrollnõuded”  kehtestatakse 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetavale 
pinna- ja põhjaveele, võttes arvesse vee looduslikku koostist, nõuetekohaseid 
veetöötlusmeetodeid, vee kogust ja kaitstust reostuse eest.  
 
Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määrusega nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded” jagunevad reoveepuhastid muuhulgas ka eelpuhastiteks, milleks on muda-, 
liiva-, rasva- ja õlipüünised ning nende kombinatsioonid ja muud reovee osalise puhastamise 
tehnoloogilised seadmed, mille läbimise järel reovesi juhitakse ühiskanalisatsiooni.  
 
Vastavalt „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusele” toimub kinnistu veevärgi ja 
kanalisatsiooni liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kinnistu veevärgi ja 
kanalisatsiooni omaniku või valdaja taotlusel tema ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
omaniku või valdaja vahel sõlmitud lepingu alusel. 

  
Piirväärtused ühiskanalisatsiooni juhitavas reovees olevate ohtlike ainete kohta on kehtestatud 
Keskkonnaministri 16.10.2003. a määrusega nr 75 „Nõuete kehtestamine 
ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta”.  
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Reovee puhastamise ja heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise nõuded ja nõuete täitmise 
kontrollimise meetmed on kehtestatud 31. juuli 2001. a Vabariigi Valitsuse määrusega nr 269 
“Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord”. Heitvee veekogusse või pinnasesse 
juhtimise nõuete täitmisel tuleb tagada, et vee ning veega seotud vee- ja 
maismaaökosüsteemide ning märgalade seisund ei halveneks. 
 
Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määrusega nr 171 on kinnitatud “Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded”. Määrusega kehtestatakse reovee kogumiseks, puhastamiseks või 
suublasse juhtimiseks rajatud kanalisatsioonitorustiku, reoveepuhasti, pumpla või muu reovee 
kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega seotud hoone või rajatise (edaspidi 
kanalisatsiooniehitis) veekaitsenõuded. Määrusega ei kehtestata nõudeid sademevee 
kanalisatsiooniehitistele ega ühiskanalisatsiooni juhitava reovee eelpuhastile, välja arvatud 
purgimissõlme puhastile. Määrusega on kehtestatud purgimissõlme ehitusnõuded. 
Purgimissõlme täpne asukoht määratakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga. 
Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded on kanalisatsiooniehitiste planeerimis-, ehitus- ja 
ekspluatatsiooninõuded. 
 
Reovee puhastamisel tekib mitut liiki setet. Sette kasutamine on reguleeritud 
keskkonnaministri 30. detsembri 2002. a määrusega nr 78 “Reoveesette põllumajanduses, 
haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded”. Määrusega on reguleeritud sette 
kasutamine lähtuvalt raskmetallide sisaldusest settes ja mullas, mulla pH tasemest jne. 
 
 
8.2.1. Pärnu-Jaagupi alev 
 
Pärnu-Jaagupi alevis (vt. joonis 5) elab 01.04.2010. a. seisuga 1247 elanikku.  
Pärnu-Jaagupi elamufondi moodustavad ühepereelamud (205 tk) ja mitmekorruselised 
kortermajad (38 tk). Alevis asuvad valla hallatavad asutused: Pärnu-Jaagupi Gümnaasium, 
Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna, Pärnu-Jaagupi Muusikakool ja Raamatukogu, Pärnu-
Jaagupi Rahvamaja, spordikeskus, bussijaam ja  jäätmejaam; riigi ametiasutused Politsei- ja 
Piirivalveamet ja Päästeamet; era-ettevõtted  OÜ Pärnu-Jaagupi Apteek, õmblusfirma OÜ 
Clivia, toitlustusfirma OÜ Pimenta, MTÜ Halinga Turvakodu, kauplus OÜ Griin Top, 
lillepood OÜ Viola Lill, kõrsikutsehh OÜ Hellar & Pojad, AS Šeikeri kauplus, Pärnu-Jakobi 
Kogudus ja SA PJV Hooldusravi.  

Veevarustussüsteemide kirjeldus 
Pärnu-Jaagupi olemasolevatest ÜVK süsteemidest annavad ülevaate lisa 1 joonised 1 ja 2. 
Pärnu-Jaagupi alev asub nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. Pärnu-Jaagupi alevisse rajatud 
puurkaevude passide järgi (katastri nr 6279, 6291 ja 6278) on maapinna geoloogiline läbilõige 
järgmine: 0 - 2,5 m savikas rähk; 2,5 - 18 m dolomiit; 18 - 120 m lubjakivi mergli 
vahekihtidega. 
 
Valdav osa Pärnu-Jaagupi alevi elanikest kasutavad ühisveevärgi teenust või on loodud neile 
ühisveevärgiga liitumise võimalus. 2006. a. oli Pärnu-Jaagupis alevis veetorustike kogupikkus 
ca 5,2 km (peamiselt 100 mm Ø malmtorustik). Rajatud on ka ca 2 km, 160 mm Ø 
polüetüleentorustikku. Idapoolses asulaosas puudub ühisveevärk, rajatud on salvkaevud ja 
erapuurkaevud. 
2010. aasta seisuga on Pärnu-Jaagupi alevis 6939 m veevarustustorustikku, millest tuleb 
rekonstrueerida 3773 m. 
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Tallinn-Pärnu mnt. lääne poole jäävat alevi osa varustavad joogiveega Ülase tn ja Kooli tn 
puurkaevud (vt. tabel 16), mis varustavad veega ühepere- ja korruselamuid, kooli (245 last ja 
62 töötajat), lasteaeda, vallavalitsust ja ettevõtteid. Puurkaevud töötavad vastavalt vajadusele 
vaheldumisi. Ühe elaniku tarbitavaks veekoguseks oli 2009. a AS Mako andmetel ca 90 
l/ööpevas. 
 

 
 
Joonis 5. Pärnu-Jaagupi alev (M 1 : 23 519; allikas www.maaamet.ee) 
 
Asula põhjaosa elanikke (ca 20 inimest; Kergu mnt majad 2, 6, 8, 10 ning Pärna tänava 
eramuid 2 ja 4) ja Clivia OÜ-d (ca 35 inimest) varustab joogiveega Meierei puurkaev.  
Pärnu-Jaagupi alevis asuvat hooldushaiglat varustab veega Männi teel asuv puurkaev, mida ei 
ole ühendatud ühisveevärgiga. SA PJV Hooldusravi poolt esitatud info põhjal on puurkaevu 
vesi normidele vastav ning proove võetakse üks kord aastas.  
Alevi salvkaevude ja erapuurkaevude arvukuse ja veekvaliteedi kohta detailsed andmed 
puuduvad. 
 
Kui praegu on Pärnu-Jaagupi alevis mitu joogivee rõhutsooni, siis tulevikus jääb  Pärnu-
Jaagupi alevisse rekonstrueeritava Meierei puurkaev-pumpla ja uue veehaarde baasil üks 
joogivee rõhutsoon, mis katab tervet asulat. 
Pärnu-Jaagupi Ülase tn puurkaev-pumpla (katastrinumbriga 6279; vt tabel 16) töötab praegu 
alevi peamise veeallikana. Puurkaev-pumplasse paigaldati 2004. aastal pump CALPEDA 
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GSD 10/8 (7,5 kW; võimsus 3-28 m3/h), uus torustik ühendati 10 m3 hüdroforiga (1/3 hoones 
ja ülejäänud väljas muldes) ja uus kontrollpaneel (automaatika). Puurkaev pumpla hoone on 
ehitatud punastest tellistest ja see on soojustamata. Hoones on vana elektrisüsteem ning hoone 
vajab remonti ja soojustamist. Remonti vajab ka raudbetoonpaneelidest katuslagi, mis on 
kaetud ruberoidiga. Välja tuleb vahetada uks ja paigaldada uued aknad. Hüdrofori ei ole 
puhastatud. Hoonesse tungib kõrge põhjaveetaseme korral 10 – 15 cm vett.   
 
Kooli tn puurkaev-pumpla  (katastrinumbriga 6291, vt tabel 16) on ühendatud samasse alevi 
veevõrku, mis Ülase tn puurkaev-pumpla. Kooli puurkaev-pumpla töötabki sünkroonis Ülase 
tn puurkaev-pumplaga – lülitub sisse, kui alevis tekib surve langus või kui Ülase tn puurkaev- 
pumplas on avarii. Kuna puurkaevul puudub piisav sanitaarkaitseala ja puurkaev-pumpla on 
halvas tehnilises seisukorras, siis on planeeritud puurkaev-pumpla likvideerida. Seetõttu ei ole 
ka viimasel ajal puurkaev-pumplas tehtud remonditöid. Hoone on lagunenud; 3 m3 hüdrofor 
on roostes ja seda ei ole puhastatud;  tugevalt on rooste poolt kahjustatud torustikud, 
toruarmatuur ja puurkaevu päis. Välja tuleks vahetada elektri- ja automaatikasüsteem. 
Töökorras on puurkaevu pump CALPEDA (4 kW), vee vooluhulga mõõtja ja survekellad.  

Puurkaev-pumplate tehniline seisund. 

 
Pärnu-Jaagupi alevi puurkaev-pumplad.      Tabel 16 

Näitaja Ülase tänav  Kooli tänav  Meierei SA PJV 
Hooldusravi 

Katastri nr 6279 6291 6278 6162 
Passi number 3818 440 3584 5379 
Põhjavee kiht S S S S 
Puurimise aasta 1974 1957 1973 1984 
Tootlikkus m3/h 36 - 36 16,2 
Lubatud vee-võtt 
m3/d 

228 126 11 4,9 

Tegelik veevõtt m3/d 53,45 53,45 3,0 2,0 
Pumba mark CALPEDA 

GSD 10/8 
CALPEDA; 4 kW CALPEDA 4SD 

5/15; 1,1 kW 
5603/A33, 

1,5 kW 
Pump paigaldatud 28.04.2004 04.09.1996 25.08.2005 - 
Reguleerimis seade 10 m3 

terasest 
hüdrofor 

3 m3 terasest hüdrofor 
(roostetanud) 

Membraan- 
hüdrofor 

- 

Puurkaevu sügavus 120 180 150 105 
Staatiline veetase m 11,75 3,0 13,5 11,6 
Veemõõtja Olemas Olemas Olemas Olemas 
Puurkaevu hoone ja 
katus 

Vajavad 
remonti ja  

soojustamist 

Hoone ja katus 
lagunenud, kaev 

suletakse 

Vajavad  
remonti ja  

soojustamist 

Vajavad remonti ja 
soojustamist 

Automaatika Töötab Töötab Töötab Töötab 
Omanik AS Mako AS Mako Halinga vald PJV Hooldusravi 

SA 
Valdaja AS Mako AS Mako AS Mako PJV Hooldusravi 

SA 
Allikas: OÜ EGK ja AS Mako. 
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Meierei puurkaev-pumpla (katastrinumbriga 6278, vt tabel 16) asub Pärnu-Jaagupi alevi 
põhjapoolses servas ja ei ole ühendatud alevi veevarustuse ringsüsteemi. Puurkaevul on piisav 
sanitaarkaitseala ja alevi vajadusi rahuldav tootlikkus. Puurkaev-pumpla hoone seinad on 
ehitatud tuhaplokkidest ja väljast poolt vooderdatud silikaattellistega. Hoone katuslagi on 
monoliitsest raudbetoonist ja kaetud ruberoidiga. Paigaldatud on üks uus aken. Soovitatav on 
välja vahetada puidust uks. Töökorras on 500 l membraan hüdrofor, plasttorustikud, 
toruarmatuur, vooluhulgamõõtja, puurkaevu pump, automaatika- ja elektriseadmed. Põhjavee 
uurimistööde käigus puuriti selle vahetusse lähedusse kolm uut puurkaevu. 
 
Hooldushaigla puurkaev-pumpla (katastrinumbriga 6162,  vt tabel 16) asub alevi loodeosas 
Männi tee lõpus haigla territooriumil ja seda haldab SA PJV Hooldusravi. Patsiente on 
hooldusravikeskuses keskmiselt 60. Pumba jõudlus on 2 m3/h ja selle tehniline seisukord on 
hea. Pumpla elektri- ja automaatikasüsteemide, tehnoloogiliste torustike ja toruarmatuuri 
seisukord on rahuldav. 
 
Pärnu-Jaagupi ühisveevarustuse puurkaevude veekvaliteet ja hooldushaigla.  Tabel 17 
Näitaja Ülase tn Kooli tn  Meierei  Hooldus- 

haigla  
Piirnorm* Ühik 

Rajamise aasta 1974 1957 1973 1984   
Katastri nr 6279 6291 6278 6162   
Veeproov võetud 26.04.10 26.04.10 26.04.10 22.02.84   
Värvus < 2 8 2 6  kraadi 
Hägusus < 1,0 2,7 3 -  NHÜ 
Lõhn 1 2 2 -  palli 
Elektrijuhtivus 680 678 656 -  ms/sm 
pH 8,2 8,3 8,2 8,02 6,5-9,5  
NH4-N 0,11 0,06 0,11  0,5 mg/l 
NO2-N < 0,003 < 0,003 < 0,003  0,5 mg/l 
NO3-N < 0,45 < 0,45 < 0,45  50 mg/l 
PHT 0,64 0,96 0,64  5,0 mgO2/l 
Üldkaredus - 3,95 3 5,7  mg-ekv/l 
Üldraud 0,053 0,4 0,555 0,12 0,2 mg/l 
Kloriidid 86 86 80 104,9 250 mg/l 
Fluoriidid 3,6 3,6 3,2 - 1,5 mg/l 
Boor 1,3 1,3 1,3  1 mg/l 
Sulfaadid 32 31 25 52 250 mg/l 
Coli-laadsed 
bakterid 

0 0 0 0 0 PMÜ/100ml 

Enterokokid 0 0 0 0 0 PMÜ/100ml 

Escherichia coli 0 0 0 0 0 PMÜ/100 ml 
Kolooniate arv 22 
oC 

0 5 15 0 100 PMÜ/1 ml / 
Ebaloomulike 

muutusteta 

* Sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusega nr  8 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 
ning analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. 
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Joogivee kvaliteet (vt   alapunkti 7.2.”Põhjavesi ja põhjaveevarud”). 
Halinga vallas kasutatakse elanikkonna ühisveevarustuseks siluri veekompleksi põhjavett. 
Veekompleksis eristatakse Jaagarahu-Jaani ja Adavere-Raikküla veekihti. Enamasti võetakse 
vett pindmise reostuse eest paremini kaitstud Adavere–Raikküla (S1ad–rk) veekihist, 60–130 
m sügavuselt. Keemiliselt koostiselt on mõlema veekihi põhjavesi mage, kuivjäägiga kuni 500 
mg/l.  
Halinga vallas on ülemise veekihi veeprobleemid seotud põhjavee nõrga loodusliku 
reostuskaitstusega ja üle piirnormi rauasisaldusega 1-1,4 mg/l (piirnorm 0,2 mg/l). Halinga 
valla sügavamate Siluri veekompleksi puurkaevude vees (S1ad–rk) on üle piirnormi 
fluoriidide sisaldus 1,8–4,75 mg/l (piirnorm 1,5 mg/l). 
 
Lähtudes tabelis 17 esitatud tulemustest, võib järeldada, et joogivesi ei vasta 
terviseohutusnõuetele liigse fluoriidi (3 kaevus) ja üldraua (1 kaevus) sisalduse tõttu ning vaja 
on hakata vett puhastama, et tagatud oleks piirnormidele vastav joogivesi. Tabelis 18 on 
toodud Pärnu-Jaagupi alevi Ülase tn 11 ja Uus tn 3 veevärgi torustikest võetud veeproovide 
koondtulemused. Määratud parameetritest ja saadud tulemustest on näha, et tarbijateni jõuab 
joogivesi, milles on üle piirnormi fluoriidide ja üldraua sisaldus. 
 

Vee kvaliteet Pärnu-Jaagupi alevi torustikes 2010. a. (kahe analüüsi tulemid).  Tabel 18 
Uuritav näitaja Tulemus Piirnorm Ühik 
Värvus < 2 / -  kraadi 
Hägusus < 1 / -  NHÜ 
Lõhn 1 / 1  palli 
Maitse 1 / 1  palli 
pH 8,2 / - 6,5-9,5  
Fluoriidid 3,6 / - 1,5 mg/l 
Raud 43 / 38 200 µg/l 
Ammooniumioon (NH+4) 0,06 / 0,07 0,5 mg/l 
Elektrijuhtivus 20 0 C 680 / - 2500 µs/cm 

 
Pärnu-Jaagupi alevis puuduvad avalikud tuletõrje veevõtukohad mahutite või reservuaaride 
näol, kuid aastatel 2000-2004 teostatud kanalisatsiooni- ja veetorustike paigaldustööde käigus 
rajati 25 hüdranti (torustikule Ø 110 mm).  
 
2000-2010. a teostati Pärnu-Jaagupi alevis järgnevad ühisveevärgi tööd: 
• 2000. a paigaldati Pärnu mnt 8 maja juurest kuni Pargi tn pumplani uus plastist Ø = 110 

mm veetorustik pikkusega 244 m ning 5 maakraani ja 2 hüdranti. 
• 2001. a ehitati uus veevarustustorustik Ülase tn majade nr 11 ja 8 juurest Uue tänava 

majani nr 9 pikkusega 535 m ning 29 maakraani ja 13 hüdranti. 
• 2002. a ehitati veevarustustorustik pikkusega 407 m Pärnu mnt 8 majast kuni Karja tänava 

otsani ning ka Põik tänaval (Uue t ja Pärnu mnt vahel) ning 8 maakraani ja 4 hüdranti. 
• 2003. a ehitati veevarustustorustik pikkusega 830 m ning 25 maakraani ja 6 hüdranti. 

Torustik ehitati Pärnu mnt maja nr 2 juurde (Kalli mnt algus), Pikal tänaval kuni majani nr 
3 ning Karja-Kooli tn ristmikult kuni Kooli tn majani nr. 5. 

• 2004. a paigaldati Ülase tn puurkaev-pumplasse pump Calpeda GSD 10/8. 
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• 2005. a vahetati välja meierei puurkaev-pumpla tehnoloogiline osa (sh. pump Calpeda 
4SD 5/15; 1,1 kW). 

Kanalisatsioonisüsteemide kirjeldus 
Pärnu-Jaagupi alevis on ühiskanalisatsioon, mida haldab AS Mako, Tallinn-Pärnu maanteest 
läände jääval aleviosal. Ühiskanalisatsiooni teenust kasutavad 690 elanikku. Idapoolsel 
asulaosal puudub ühiskanalisatsioon, tekkiv reovesi kogutakse kogumismahutitesse, millede 
tehnilist seisukorda ei teata. 
 
Kanalisatsioonitorustike (enamasti asbesttsement ja keraamilistest torudest Ø 200 ja 250 mm) 
kogupikkus oli 2006. a Pärnu-Jaagupis ca 4,7 km, millest ca 1,2 km oli survetorustik, mis 
ehitati ajavahemikus 1958-1989 a.  
2010. aasta seisuga on Pärnu-Jaagupi alevis 7080 m kanalisatsioonitorustikku, millest 1246 m 
on survetorustik. Rekonstrueerida tuleb 4600 m kanalisatsioonitorustikku, millest 760 m on 
survetorustik. Vanemate kanalisatsioonitorustike seisukord on väga halb. Sõltuvalt põhjavee 
tasemest toimib in- või eksfiltratsioon. Sajuperioodidel võib reovee vooluhulk 
mitmekordistuda. 
 
Pärnu-Jaagupi alevis on neli reoveepumplat.  
Hoonega reovee peapumpla paikneb Pärnu-Jaagupi alevi läänepoolses osas, Soo tänava ääres 
(vt. lisa 1 joonis 1). Raudbetoonist pumpla maa-alune osa on ümara kujuga ja vaheseinaga 
kaheks jaotatud. Väiksem kamber on reovee kogumiskamber, milles paikneb ka võre. 
Võrepraht veetakse ämbriga prügikonteinerisse. Teise kambrisse on paigutatud vene päritolu 
kuivasetusega reovee tsentrifugaalpumbad (2 tk). Kõik konstruktsioonid (trepid ja 
teenindusplatvormid, võre) ja toruarmatuur on mustast metallist ja väga halvas tehnilises 
seisukorras. Hoones on kaks eraldi pääsu pumpla kambritesse ning kilbiruum. Hoone on 
ehitatud silikaattellistest ja katus r/betoonist, mis on kaetud ruberoidiga. Soovitatav on 
reoveepumpla asendada uue kompaktpumplaga.  
Kahe pumbaga klaasplastist kompaktpumpla on paigaldatud Kooli ja Karja tänavate 
ristmikule tee alla. Kasutatakse PIRANHA S21/2D kahte pumpa võimsusega 2,1 kW. 
Pumbad paigaldati 2001. aastal. Pumpade juhtimine on automaatne ja pumbad töötavad 
vaheldumisi. Reoveepumpla tehniline seisukord on rahuldav. 
Uus kahe pumbaga klaasplastist kompaktpumpla on paigaldatud aadressil Pärnu mnt 7. 
Kasutatakse ABS M17/2D tüüpi kahte pumpa võimsusega 1,7 kW. Pumbad paigaldati 2000. 
aastal. Pumpade juhtimine on automaatne ja pumbad töötavad vaheldumisi. Reoveepumpla 
tehniline seisukord on hea. 
Ülase tänava reoveepumpla koosneb maa-alusest osast, mis on ehitatud 3 m läbimõõduga 
raudbetoonist kaevurõngastest ning maapealsest hoonest, mille seinad on ehitatud 
silikaattellistest ja katuslagi raudbetoonist paneelidest, mis on kaetud ruberoidiga. Hoonel on 
kaks ruumi, milledest on kasutusel pumpla peal paiknev ruum. Hoone tehniline seisukord on 
hea. Pumplas on üks Zurumi reoveepump. Reoveepumpla tehniline seisukord on praegu 
rahuldav, kuid kunagi tulevikus on soovitatav see asendada uue kompaktpumplaga.  
 
Pärnu-Jaagupi alevis Soo tänava ääres asuva reovee peapumpla ees paiknevat kanalisatsiooni 
kontrollkaevu kasutatakse purgimissõlmena. Selline tegevus ei vasta kehtiva seadusandlusega 
seatud reeglitele ja alevile tuleb ehitada uus purgimissõlm, soovitatavalt reoveepuhasti 
territooriumile. 
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Reoveepuhasti, reovee vooluhulgad ja reostuskoormus. 
Pärnu-Jaagupi alevi reovesi (elamusektorist, lasteaiast, koolist, vallamajast, rahvamajast, 
ettevõtete sanitaarsõlmedest jne) juhitakse reovee peapumplast 1986. aastal ehitatud reovee 
kestvusõhustusega aktiivmudapuhastisse OXYD-180 + 3 biotiiki kogupindala 1100 m2. 
Heitvesi juhitakse Elbu ojja. Reovee mehaaniline puhastamine toimub reovee peapumplasse 
paigaldatud võrega. Reoveepuhastusjaamas koosneb puhastusprotsess voolu suunas 
järgmistest sõlmedest: põhipuhastist OXYD-180, järelsetitist tehnohoone juures, kolmest 
biotiigist 
 
OXYD-180 tüüpi reoveepuhasti põhinäitajad.     Tabel 19 

Tehnoloogilised näitajad - OXYD-180 

Reostuskoormus Elektriline võimsus Hüdrauliline 
koormus 

m3/d 

Mahukoormus 
g BHT5/m

3 kg 
BHT /d 

ie instal. kW tarb. kW 

Õhustus 

288-400 400-600 65-97 1332-2000 23,9 13,0 Õhupuhur 
 
OXYD-seeria puhastid on monoplokkseadmed (õhustuskamber ja setiti ühises plokis, kus 
mudatasku-tüüpi setitist valgub settinud aktiivmuda tagasi õhustuskambrisse). Puhasti põhi on 
valmistatud monoliitsest raudbetoonist ja seinad monteeritud raudbetoon elementidest, 
vaheseinad puidust.  
Järelsetitisse kogutud muda pumbatakse mudatahendusväljakule. Liigmuda pumbatakse 
aegajalt teise lisasetitisse ja sealt mudatahendusväljakule. Tõsiseid probleeme on muda 
tahendamisega väljakul – vee sisaldus jääb suureks ka peale pikaajalist väljakul hoidmist. 
Puhastusseadet OXYD-180 puhastatakse ja remonditakse igal aastal kambrite kaupa. Hooneid 
on kaks: väga halvas tehnilises seisukorras väike 2 x 2 m puhurite hoone, milles on neli 
puhurikohta ja mustast metallist torustike rägastik ning suur ja otstarbeta teenindushoone, 
milles kasutatakse operaatorite poolt ainult töötuba. Puhuritehoones on kasutuses kaks vene 
päritolu ЯЖ-tüüpi puhurit. Kolmas sama tüüpi puhur on katki ja neljas koht on praegu tühi. 
Puhurite hoone on ehitatud silikaattellistest ja katuslagi raudbetoonist, mis on kaetud 
ruberoidiga. Tehnohoone on ehitatud silikaattellistest ja katuslagi raudbetoonist paneelidest, 
mis on kaetud ruberoidiga. Reoveepuhasti territooriumil puudub tarbevesi. 
Reoveepuhastusjaama kui terviku tehniline seisukord on halb: 

1. Reovee peapumplas paikneva võre konstruktsioon on mustast metallist ja kohati läbi 
roostetanud. Võreprahti tuleb ämbriga vedada mööda treppe pumpla šahtist 
maapinnale prügikasti. Reoveepuhastusjaama juurde tuleb ehitada tänapäeva nõuetele 
vastav reovee mehaanilise puhastuse aste. 

2. Põhipuhasti mustast metallist konstruktsioonielementide (ülevoolud, aeraatorid, 
torustik ja toruarmatuur) on tugevalt roostes ja tuleks välja vahetada. Laudadest 
vaheseinad lagunevad pidevalt ja põhjustavad reovee puhastusprotsessi häireid.  

3. OXYD 180 raudbetoonkonstruktsioonide betoonpindade kvaliteet on halb. 
4. Õhupuhurite hoone on lagunenud ja väike. Selles on väga raske läbi viia puhurite 

hoolde- ja remonttöid. Kasutatakse vene päritolu ЯЖ-tüüpi puhureid, mis on lärmakad 
ja tarbivad suures koguses energiat. 

5. Reovee puhastamisel kasutatakse topelt järelsetiteid, mis ei ole normaalne ja II astme 
setiti konstruktiivne lahendus ei vasta setitite projekteerimisnormidele. 

6. Olemasolev tehnohoone on liiga suur ja sellel puudub otstarve. 
7. Pärnu-Jaagupi reoveepuhasti tööefektiivus on langenud ja suur osa koormusest langeb 

biotiikidele, mis seetõttu mudastuvad kiiremini, kui õigesti koormatud biotiigid.  
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Reovee põhipuhasti töö efektiivsust mõjutab ka aegajalt väga suur reovee hüdraulilise 
koormuse kõikumine, mis on tingitud lekkivatest kanalisatsioonitorustikest. Aktiivmuda 
kantakse põhipuhastist välja biotiikidesse.  
 
2009. aastal puhastati Päru-Jaagupi alevi reoveepuhastis 25900 m3/a = 71 m3/d reovett ja 
heitvee jääkreostuse näitajad puhastist väljumisel  / sisenemisel olid mg/l: 

BHT7  -   25,76 / 120;      Nüld   -   26,12 / 15,7;        pH  -  7,35 / - 
Heljum  -   25,88 / 44;       Püld   -   3,32  /  2,85;       KHT -  104,33 / 191 

 
Pärnu-Jaagupi alevis tuleb rekonstrueerida vanad kanalisatsioonitorustikud ja olemasolev 
reoveepuhasti on soovitatav asendada uuega.  
 
Pärnu-Jaagupi alevi reovee hulka ja reostuskoormust on viimati mõõdetud 2004. aasta 
jaanuaris, millal reoveepumplat läbis nädalas 3925 m3 reovett, kuid nädala jooksul võeti 
puurkaevust 778 m3 puhast vett. Seega oli infiltratsioonivee koguseks 3147 m3 (allikas: 
Pärnu-Jaagupi reovee uuring, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, 2004). 
Viimastel aastatel tekkivat reaalset reovee hulka ei ole mõõdetud, kuid teada on 
puurkaevudest väljapumbatav vee hulk – AS Mako andmetel 2009. aastal 36230 m3/a = 99,3 
m3/a. Arvestades veekadu oli  2009. aastal elanike poolt tarbitavaks vee hulgaks 28900 m3/a = 
79,2 m3/d, mille võib võtta võrdseks tekkiva reovee hulgaga. 
 
Pärnu-Jaagupi alevi arvestuslik reovee vooluhulk (Q) ja reostuskoormus (R).  Tabel 20 

Veetarbija Inimesi Q m3/d 
ühikult 

R ie 
ühikult 

Q m3/d R kgBHT7/d 

1. Tsentraalvee- ja 
kanalisatsiooniga varustatud 
elanikud 

883 0,07 1,0 62,1 39,7 

2. Vallavalitsuse personal 15 0,02 0,2 0,3 0,14 
3. Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 410 0,01 0,1 4,10 1,85 
4. Lasteaed Pesamuna 100 0,01 0,1 1,0 0,45 
5. Raamatukogu ja muusikakool 15 0,02 0,2 0,3 0,14 
6. Ettevõtted* 115 0,02 0,2 2,3 1,04 
Pärnu-Jaagupi alev kokku:    70,1 43,32 
* sisaldavad ka hooldushaigla ja OÜ Clivia veetarvet 
 
Kuna reovee vooluhulgad on senini hinnangulised, siis seetõttu esitame arvutusliku reovee 
hulga ja reostuskoormuse vastavalt inimeste arvule. Ühe inimekvivalendi (edaspidi ie) poolt 
tekitatud ööpäevane reostuskoormus on vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele “Heitvee 
veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” 60 g BHT7/ööp. Maa-asulates on ie väärtus 
pikaajaliste uurimistööde andmetel väiksem 45 g BHT7/ööp. Arvestuslikuks vee eritarbe 
normiks ühe elaniku kohta on praegu projekteerimisel 130 l ie/ööp. Tegelik reovee hulk on 
elanikkonnal AS Mako andmetel ühe elaniku kohta ca 71 l/d. 
Pärnu-Jaagupi alevis tekkiv arvutuslik reovee vooluhulk on praegu Q = 70,1 m3/ööp ja 
arvestuslik reostuskoormus R = 43,32 kgBHT7/ööp. Elanike poolt tarbitud vee hulk oli AS 
Mako andmetel 2009 a. oli 79,2 m3/d ja puhastatud reovee hulk 71 m3/d. Reoveepuhastisse 
jõudev reovee vooluhulk võib olla aegajalt kordades suurem seoses kanalisatsioonitorustike 
lekkimisega ning sademe- ja drenaaživee juhtimisega kanalisatsiooni. 
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Sademevee kanalisatsioon. 
Sademevee kanalisatsioon on Pärnu-Jaagupi alevis ainult Pärnu maanteel. Ehitati ajaperioodil 
2000-2004 pikkusega 1,1 km (sh. 26 kaevu ja 30 restkaevu) ja Ø = 315 mm plastiktorudest. 
Sademevesi juhitakse Karja tänaval alguse saavasse kuivenduskraavi, mis suubub Taidra 
peakraavi. 
Sademevee kanalisatsioon tuleb välja ehitada terves alevis. Eriti tõsine on sademevee 
probleem Uue ja Soo tänavate ümbruses ning probleemne on ka Soo tänava korruselamute 
vaheline ala. Praegu juhitakse erinevates asulaosades ühiskanalisatsiooni ka drenaaživesi, 
räästavesi ja muu sademevesi platsidelt, mis on reoveepuhasti hüdraulilise koormamise suhtes 
lubamatu. Kuna drenaaživee, räästavee ja muu sademevee ühiskanalisatsiooni juhtimise 
tehniliste lahenduste ja kohtade suhtes andmed puuduvad ning puudub ka neid piirkondi 
hõlmav geodeetiline alusmaterjal ja selgus võimalike sademevee suublate osas, siis tuleb 
koostada vastav uurimistöö ja tuleb projekteerida tervet alevit hõlmav sademevee 
kanalisatsioon.   
 
2000-2010. a teostati Pärnu-Jaagupi alevis järgnevad ÜK tööd: 
• 2000. a teostati ÜK ehitustööd Pärnu mnt 8 juurest kuni Pargi tn pumplani, mille käigus 

paigaldati 296 m torustikku, 7 kaevu ja 6 liitumiskaevu; Pärnu mnt 7 reoveepumplasse 
paigaldati kaks uut pumpa (P = 1,7 kW); 

• 2001. a teostati ÜK ehitustööd Pärnu mnt pikendusest kuni Ülase tn 11-ni (lasteaiani) ning 
Ülase tn nr  8 juurest Uus tn nr  9-ni. Rajati 411 m torustikku 16 kaevu ja 18 majakaevu; 
Karja tn reoveepumplasse paigaldati kaks pumpa PIRANHA S21/2D, 2,1 kW; 

• 2002. a teostati ÜK ehitustööd Pärnu mnt nr 8 kuni Karja tn otsani ning Põik tn, Uue tn ja 
Pärnu mnt vahel Karja tn pumplani. Rajati 246 m torustikku 11 kaevu, 6 majakaevu ja 75 
m survetoru; 

• 2003. a teostati ÜK ehitustööd Pärnu mnt nr 2 juures, Kalli mnt. alguses, Pikal tänaval 
kuni majani nr 3 ja Karja-Kooli tn ristmikult kuni Kooli tn nr 5-ni. Rajati 580 m 
torustikku 20 kaevu, 27 majakaevu ja Kalli mnt reoveepumpla, mis on lõpuni välja 
ehitamata. 

• 2004. a ehitati sademevee plastiktorust Ø = 315 mm kanalisatsioon Pärnu maanteele ja 
Karja tänavale pikkusega 1,1 km, 26 kaevu ja 30 restkaevu. 

 
 
8.2.2. Libatse küla 
 
Libatse küla asub Halinga valla kirdeosas (Pärnu-Jaagupi alevist ca 6 km kaugusel), mööda 
Tallinn-Pärnu maanteed Pärnust 34 km kaugusel. Asulat ümbritsevad peamiselt kuivendatud 
põllumaad (vt. joonis 6). Libatse küla keskus paikneb Tallinn-Pärnu maanteest kirdes ja 
reoveepuhastusjaam maanteest edelas. Libatse külas elab 01.04.2010. a seisuga 453 elanikku.  
Libatse küla elamufondi moodustavad rida- ja ühepereelamud (17 tk) ning mitmekorruselised 
kortermajad (10 tk). Külas asuvad Libatse Lasteaed-algkool, MTÜ Halinga Turvakodu 
Libatse maja, Pärnu MÜ Libatse kauplus, era-ettevõtetest  Boardic  Eesti  OÜ ja OÜ Halinga 
(põllumajandusfirma). Libatse küla olemasolevatest ÜVK süsteemidest annavad ülevaate lisa 
1 joonis 3.  
  
Libatse küla asub nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonnas. Libatse küla keskusesse rajatud 
puurkaevu passi alusel (katastrinumber  6160) on maapinna geoloogiline läbilõige järgmine: 0 
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kuni 4 m liiv kruus ja settekivimite rähk; 4 - 15 m lubjakivi ja dolomiit; 15 - 47 m mergel ja 
lubjakivi vaheldumisi; 47 - 90 m lõheline dolomiidistunud lubjakivi mergli vahekihtidega. 
Libatse küla ÜVK-süsteemid on ehitatud korruselamute piirkonda ja koolini. Ühisveevärgi 
teenus on tagatud ca 90 % küla elanikkonnast. 
 

 
 
Joonis 6. Libatse küla (M 1:23 403, allikas www.maaamet.ee). 
 
Veevarustussüsteemide kirjeldus 
 
Käesoleva töö alapunktis 7.2. „Põhjavesi ja põhjaveevarud” on toodud Libatse külas tehtud 
põhjaveeuuringute andmed. 
Valdav osa Libatse küla elanikest (ca 90 %) kasutavad ühisveevärgi teenust või neile on 
loodud ühisveevärgiga liitumise võimalus. 2006. a oli veetorustike kogupikkus Libatse külas 
ca 2,8 km, peamiselt Ø 65 ja 100 mm malmtorustik. Täpne vanus ei ole teada, kuid 
tõenäoliselt on need ehitatud ajavahemikus 1970-1980 a. Rajatud oli ka ca 400 m Ø = 63 ja 90 
mm polüetüleentorustikku.  
2010. aasta seisuga on Libatse külas 3049 m veevarustustorustikku, millest on uut torustikku 
1073 m ja rekonstrueerida tuleb 1976 m vana torustikku. 
Veevarustuse veekadu on ca 20 %. 2009. a. pumbati puurkaevudest välja ca 16010 m3 vett ja 
tarbijate poolt kasutati 12800 m3/a. Vanad veetorustikud on amortiseerunud  ja suuremaid 
avariisid esineb 2-3 korda aastas. 
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Libatse külas on kaks puurkaevu: Kooli ja Kaare tänavate ristmikul paiknev 1968. aastal 
rajatud küla puurkaev katastrinumbriga 6160 ja põhjavee uurimistööde käigus 2005. aastal 
rajatud Kuuse tn 4 maaüksusel paiknev puurkaev riikliku registrinumbriga 19924. Küla 
puurkaevu sügavus on 90 m ja perspektiivne veevõtt on 90 m3/d. Puurkaevu töötav osa on 49 
– 90 m, deebit on alanduse 8,0 m korral 6,77 l/s ja erideebit 0,85 l/s. Küla puurkaevu 
paigaldati renoveerimise käigus sügavveepump  SAER   NS-95B /12;  N = 0,75;  Q =  3,2 
m3/h. 
Oktoobris 2007. aastal võeti kasutusele Kuuse puurkaev. Kuuse puurkaevu sügavus on 15 m, 
puurkaevu töötav osa on 6,4 – 15 m, veehaarde tootlikkus, mis kindlustab veehaarde 
katkematu aastaringse töö on 1,67 m3/h = ca 40 m3/d. Veehaarde veeressurss on väike. 
Pumbati ka 2,16-3,6 m3/h, kuid siis oli kaevus alandus 5,4 m. Põuaperioodide ajal ei jätku 
Kuuse tn 4 maaüksusel paiknevas veehaardes vett – pump jääb kuivale ja imeb süsteemi õhku. 
Alates 24. maist 2010 kasutatakse pumpa SAER NP-A/17; N = 0,75 kW; Q = 0,8 – 3,2 m3/h; 
H = 24 – 39 m. 
Praegu on ja tulevikus jääb Libatse külla üks joogivee rõhutsoon Kooli ja Kaare tänavate 
ristmikul paikneva küla puurkaev-pumpla baasil, mis katab tervet asulat. 
 
Puurkaev-pumplate tehniline seisund. 
Libatse külla ehitati 2005. aastal Kuuse tn 4 maaüksusele uus puurkaev-pumpla, mille 
puurkaevust pumbatakse vesi küla puurkaev-pumplasse. Puurkaev paikneb uues soojustatud 
hoones, mis on kaetud profiilplekiga.  
 
2007. ja 2008. aastal Libatse küla vana puurkaev-pumpla lammutati ja puurkaevu asukohta 
(puurkaevu päis on hoones) ehitati uus puurkaev-pumpla koos vee segamise seadmetega ja 
kahe vee reservuaariga a` 50 m3, mis paiknevad väljaspool hoonet muldes ning koos II astme 
pumplaga. Kõik puurkaev pumpla seadmed paiknevad uues soojustatud hoones, mis on 
kaetud profiilplekiga. Veereservuaaridesse pumbatakse vett vahekorras 65 % Metsa tänava 
kaevust ja 35 %  elamute  kaevust, millega tagatakse piirnormile vastav fluoriidide sisaldus 
joogivees. 
Vesi pumbatakse ühisveevärki teise astme pumpadega. Puurkaev-pumplasse on paigaldatud 
kaks pumpa  SAER  FS 25-2A, N = 3 kw, milledest üks töötab sagedusmuunduri juhtimisel. 
Kolmas pump on  SAER IR 32-200/NB, N = 5,5 kw, mida saab käsitsijuhtimisel kasutada 
tuletõrjevee pumpamiseks torustikku. 
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Libatse küla puurkaev-pumplate tehnilised näitajad.    Tabel 21 
Näitaja Kuuse tn 4 puurkaev Libatse küla põhipuurkaev 
Katastrinumber 19924 6160 
Kasutatav põhjavee kiht S S 
Puurimise aasta 2005 1968 
Tootlikkus m3/h 1,67 m3/h = ca 40 m3/d 24,5 
Lubatud veevõtt m3/d 45 88 
Tegelik veevõtt m3/d  43,9 45,2 
Pumba mark CALPEDA 4SD 10/24 CALPEDA 4SD 10/24, paigaldatud 

25.06.03, võimsus 4 kW,  
Hmax =162 m 

Reguleerimisseade Puudub, pumbatakse küla 
puurkaev-pumplasse 

2 puurkaevu vee segamisseadmed, 2 
veemahutit, II astme pumpla, 

hüdrofor 
Puurkaevu sügavus 15 90 
Staatiline veetase m 3,49 6,1 
Veemõõtja Olemas  Olemas 
Puurkaevu hoone Uus Uus 
Automaatika Uus Uus 
 

 
Tuletõrje veevõtu võimalused on Libatse külas järgmised: 

• olemas on mõned nõukogudeaegsed tuletõrje veehüdrandid, kuid nende töökindlus on 
teadmata. Hüdrandid asuvad Metsa teel, Kuuse ja Kooli teede ristmikul ja Libatse 
kooli juures; 

• tuletõrje veevõtukohad (maa-alused reservuaarid) asuvad Libatse farmi ja Libatse 
heinaseemnekuivati juures ning MTÜ Halinga Turvakodu hoone taga. Maa-alused 
reservuaarid on tühjad ehk kasutuskõlbmatud. 

 

Joogivee kvaliteet. 

Libatse küla puurkaevu katastrinumbriga 6160, veekvaliteet ei vasta terviseohutusnõuetele 
kõrge fluoriidi sisalduse tõttu, mis ulatub 1,88-2,88 mg/l, piirnorm 1,5 mg/l. Samuti esineb 
puurkaevu vees kõrge boori sisaldust (1,3 mg/l), mis ületab normi 1,0 mg/l. Seetõttu  tuleb 
puurkaevu vett puhastada või segada selleks kõlbuliku piirnormidele vastava veega. 
Puurkaevu sanitaarkaitsetsoon tuleb viia nõuetele vastavaks. 
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Libatse küla puurkaevude veekvaliteet.      Tabel 22 
Näitaja Keskuse 

puurkaev 
Kuuse tn 4 
puurkaev 

Lubatud 
piirnorm* 

Ühik 

Rajamise aasta 1968 2005   
Katastri nr 6160 19924   
Proov võetud 22.01.09 26.04.10   
Värvus < 1 5  kraadi 
Hägusus 0,46 2  NHÜ 
Lõhn 1 1  palli 
Elektrijuhtivus 707 557  ms/cm 
PH 8,21 7,1 6,5-9,5  
Ammooniumioon NH4-N 0,16 0,03 0,5 mg/l 
Nitritioon           NO2-N <0,003 <0,003 0,5 mg/l 
Nitraatioon        NO3-N <0,1 2,6 50 mg/l 
Oksüdeeritavus 2,8 3,2 5,0 mgO2/l 
Üldkaredus 3,5 7,50  mg-ekv/l 
Üldraud 0,2 0,25 0,2 mg/l 
Kloriidid 78,0 4 250 mg/l 
Fluoriidid 4,68 0,16 1,5 mg/l 
Boor  0,07 1 mg/l 
Sulfaadid 80 15 250 mg/l 
Coli-laadsed bakterid 0 0** 0 PMÜ/100ml 

Enterokokid 0 0** 0 PMÜ/100ml 

Escherichia coli 0 0 PMÜ/100 ml 
Kolooniate arv 22 oC  

0** 
55** 100 PMÜ/1 ml / 

Ebaloomulike 
muutusteta 

* Sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusega nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 
ning analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. 
** Esineb sessoonset bakteriaalset reostust. 
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 Libatse küla veetorustikust võetud veeproov  01.03.2010. a.   Tabel 23 
Näitaja Tulemus Piirnorm Ühik 
Värvus 3  kraadi 
Hägusus < 1,0  NHÜ 
Lõhn 1  palli 
Maitse -  palli 
pH 7,2 6,5-9,5  
Fluoriidid 1,5 1,5 mg/l 
Kloriidid 19,9 250 mg/l 
Raud 80 200 µg/l 
Ammooniumioon (NH+4) 0,07 0,5 mg/l 
Elektrijuhtivus 20 0 C 809 2500 µs/cm 
Coli-laadsed bakterid 0 0 PMÜ/100ml 

Enterokokid 0 0 PMÜ/100ml 

Escherichia coli 0 0 PMÜ/100 ml 

Kolooniate arv 22 oC 52 100 PMÜ/1 ml / 
Ebaloomulike 

muutusteta 

 
Kuuse tn 4 puurkaevu vesi vastab (järeldus peale lühiajalist pumpamist 2,52 m3/h) nii 
keemiliselt koostiselt, kui bakteriaalselt puhtuselt joogivee nõuetele ja selle vett saab kasutada 
puurkaevu nr 6160 fluoriididerikka vee lahjendamiseks. Pidev pikaajaline pumpamine võib 
veehaarde vette sisse tuua reostuse. Libatse asula joogiveele katsepuurkaevu vee lisamine on 
võimalik, kui rajatakse selline vee puhastusseade, mis on võimeline likvideerima bakteriaalse 
reostuse. 
2004. a. algatati SA KIK kaasrahastamisel projekt „Pärnumaa Halinga valla Libatse ja 
Vahenurme asula elanikele kvaliteetse ja tervisele ohutu joogivee tagamine“. 2005. aastal 
teostati katsetööd (rajati Kuuse puurkaev), 2006. aastaö tehti projektid. 2006. aasta hilis-suvel 
ja 2007. aastal ehitati Libatse külla joogivee kvaliteedi parandmiseks uue puurkaev-pumpla 
ühendus elamute vana puurkaev-pumplaga - ca 400 meetrit veetorustikku. 2007. ja 2008. 
aastal ehitati mõlemad puurkaev-pumplad: hooned, veemahutid ja paigaldati kõik vajalikud 
tehnoloogilised seadmed. 
 
Kanalisatsioonisüsteemide kirjeldus 
 
Libatse külas on ühiskanalisatsioon (haldab AS Mako) enamikul küla tiheasustatud osal – 
liitunud on enamik elanikest. Ühiskanalisatsiooni teenust kasutavad 2009. aasta andmetel 452 
elanikku ning eespoolnimetatud teenindus- ja tootmisettevõtted.  
 
Kanalisatsioonitorustike (enamasti malmtorudest, Ø 150 ja 200 mm) kogupikkus oli 2006. 
aLibatse küla tiheasustusalal ca 3,2 km, millest ca 300 m oli survetorustik. Torustikud ehitati 
ajavahemikus 1970-1980. Projektmaterjalidest on säilinud vaid nõukogudeaegne asendiplaan. 
Kanalisatsioonitorustikud on kohati purunenud ja need lekivad kahepoolselt. Lekete suuruse 
hindamiseks on vaja teostada eraldi kaamerauuringud. Sajuperioodidel suureneb reovee 
vooluhulk oluliselt. 
2010. aasta seisuga on Libatse külas 4365 m kanalisatsioonitorustikku, millest 638 m on 
survetorustik. Rekonstrueerida tuleb kogu kanalisatsioonitorustik – torustikud on lagunenud ja 



 44

lekivad kahepoolselt.  
 
Libatse külas on kaks reoveepumplat, mis asuvad Libatse maja nr 10 (haldab AS Mako) ja 
farmi (omanik OÜ Halinga) juures. Reoveepumplate paiknemine on näidatud lisa 1 joonisel 3.  
Libatse maja nr 10 juures asuvas reovee peapumplas on üks reovee sukelpump TOS - 37 CE4, 
mis paigaldati 2000. a, mille võimsus on 3,7 kW ja Q = 40-50 m3/h. Pumpla koosneb maa-
alusest osast, mis on ehitatud 3 m läbimõõduga raudbetoonist kaevurõngastest ja seest 
vooderdatud raudkessooni ja betooniga. Pumpla hoone silikaattellistest seinad on 1,3 m 
kõrgused ning katuslagi ja külguksed on ehitatud sändvitš paneelidest. Hoone tehniline 
seisukord on rahuldav, kuid see on madal ja selle sees on ebamugav teostada hoolde- ja 
remonttöid. Soovitatav on olemasolev reoveepumpla asendada uue kompaktpumplaga.  
OÜ Halinga farmi reoveepumpla kuulub eraomandisse ning selle seadmestik on renoveeritud.  
 
Libatse külas reovee purgimissõlme ei ole ja kogumiskaevude reovesi veetakse Pärnu-
Jaagupisse Soo tänava ääres asuva reovee peapumpla ees paiknevasse kanalisatsiooni 
kontrollkaevu. Selline tegevus ei vasta kehtiva seadusandlusega seatud reeglitele ja selle 
tarbeks tuleb ehitada, soovitatavalt reoveepuhasti territooriumile, uus purgimissõlm. 
 
Reoveepuhasti. 
Libatse külas tekib reovesi peamiselt elamusektoris, kaupluses, kontor-teenindusmajas, koolis 
ja hooldekodus. Reovesi juhitakse peapumplasse, millest see pumbatakse küla idapoolses 
servas, teisel pool Tallinn-Pärnu maanteed, paiknevasse reoveepuhastusjaama. Libatse küla 
esimene reoveepuhasti BIO 50 –tüüpi ja kaks biotiiki ehitati 1978. aastal. 1982. aastal ehitati 
juurde kaks BIO 50 –tüüpi reoveepuhastit ja kolmas biotiik. Praegu on kasutusel kaks uuemat 
reovee kestvusõhustusega aktiivmudapuhastit BIO 50 ja 3 biotiiki kogupindalaga 7100 m2. 
Heitvesi juhitakse Naravere ojja. Reovee mehaaniline puhastus praktiliselt puudub.  
 
BIO 50 –tüüpi tehnilised andmed.       Tabel 24 

Tehnoloogilised näitajad – BIO 50 

Reostuskoormus Elektriline võimsus Hüdrauliline 
koormus 

m3/d 

Mahukoorm
us g BHT5/m

3 kg 
BHT /d 

ie instal.kW tarb. kW 
Õhustusviis 

40-75 180-400 10-22 190-400 9,7 5,7 Õhupuhur 
 
BIO-50 tüüpi reoveepuhastid on monoplokk-konstruktsiooniga, kus  õhutuskamber ja setiti 
moodustavad ühise ploki. BIO-seeria reoveepuhastid on olnud Eestis seni ühed töökindlamad 
seadmed. Liigaktiivmuda eemaldatakse puhastusprotsessist 1 kuni 2 korda aastas ja veetakse 
käitlemisele mõnesse suuremasse reoveepuhastusjaama. Reoveepuhasti juurde on ehitatud 
tehnohoone, milles asuvad õhustussüsteemi jaoks vajalikud kompressorid ja operaatoriruum. 
Tehnohoone on puidust seinte ja eterniitkatusega. Hoones kasutatakse operaatori poolt ainult 
puhurite ruumi, milles on üks töökorras Zurumi puhur. Reoveepuhasti territooriumil puudub 
tarbevesi. 
Reoveepuhastusjaama põhipuhastite ja tehnohoone tehniline seisukord on halb: 

1. Puudub reovee mehaaniline puhastus. 
2. BIO -seeria puhastid on konstrueeritud mustast metallist ja nende elueaks on 25 kuni 

30 aastat. Olemasolevatest reoveepuhastitest on vanem 32 ja uuemad 28 aastat vanad. 
Puhastusseadmete konstruktsioonielemendid on kohati läbi roostetanud.  

3. Reoveepuhastusjaama platsitorustikud ja kaevud ning reovee jaotuskaev on halvas 
tehnilises seisukorras ja need lekivad. 

4. Tehnohoone on kohati lagunenud ja see tuleb kapitaalselt remontida või asendada uue 
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hoonega. Tehnohoone puhuriteruum on täis vanu aeratsiooniseadmeid. 
5. Reoveepuhastusjaama elektriseadmed on vananenud ja need tuleks välja vahetada. 
6. Libatse reoveepuhasti tööefektiivus on langenud ja suur osa koormusest langeb 

biotiikidele, mis seetõttu mudastuvad kiiremini, kui õigesti koormatud biotiigid. 
7. Rahuldavas seisukorras on biotiigid. 

 
Reovee põhipuhasti töö efektiivsust mõjutab ka aeg-ajalt väga suur reovee hüdraulilise 
koormuse kõikumine, mis on tingitud lekkivatest kanalisatsioonitorustikest. Aktiivmuda 
kantakse põhipuhastitest välja biotiikidesse.  
2009. aastal puhastati Libatse küla reoveepuhastis 15330 m3 reovett = 42 m3/d ja heitvee 
jääkreostuse näitajad puhastist väljumisel  / sisenemisel olid mg/l: 

BHT7  -   19,4 / 114;      Nüld   -   12,48 / 9,5;        pH  -  7,44 / - 
Heljum  -   14,88 / 54;       Püld   -   2,26  /  1,53;       KHT -  134,33 / 161 

 
Vee-ettevõtja andmetel ei tööta puhasti aeg-ajalt nõuetekohaselt ning vajab rekonstrueerimist. 
Nõuetekohast töötamist ei võimalda ka ebaühtlane reovee vooluhulk, mis on tingitud torustike 
leketest ning sademevee tungimisest kanalisatsiooni. 
 
Libatse küla reovee vooluhulk ja reostuskoormus. 
Libatse küla reovee vooluhulka ja reostuskoormust ei ole viimasel ajal mõõdetud. 2006. aastal 
oli puurkaevudest väljapumbatava vee hulk 17 850 m3 ja veekadu torustikest ca 16%. Siit 
saame reoveepuhastisse juhitava reovee vooluhulgaks 14994 m3/a = 41 m3/d.  
2009. aastal puurkaevudest väljapumbatav vee vooluhulk oli AS Mako andmetel 16010 m3/a 
= 43,9 m3/a. Arvestades torustike lekkimisi oli 2009. aastal AS Mako andmetel 
reoveepuhastisse juhitavaks reovee hulgaks 15330 m3 = 42 m3/d. 
Kuna reovee vooluhulgad on senini hinnangulised, siis seetõttu esitame arvutusliku reovee 
vooluhulga ja reostuskoormuse arvutuse vastavalt inimeste arvule. Ühe inimekvivalendi 
(edaspidi ie) poolt tekitatud ööpäevane reostuskoormus on vastavalt Vabariigi Valitsuse 
määrusele “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” 60 g BHT7/ööp. Maa-asulates 
on ie väärtus pikaajaliste uurimistööde andmetel väiksem 45 g BHT7/ööp. Arvutuslikuks vee 
eritarbe normiks ühe elaniku kohta on praegu projekteerimisel 130 l ie/ööp. Tegelikult Libatse 
külas tekkiv reovee hulk ühe inimese kohta on ca 80 l/d. 
 
Libatse küla arvutuslik reovee vooluhulk (Q) ja reostuskoormus (R).   Tabel 25 

Veetarbija Inimesi Q m3/d 
ühikult 

R ie 
ühikult 

Q m3/d R kgBHT7/d 

1. Tsentraalvee- ja 
kanalisatsiooniga varustatud 
elanikud 

452 0,08 1,0 36,16 20,34 

2. Kaupluse personal 5 0,01 0,1 0,05 0,02 
3. MTÜ Halinga Turvakodu 10 0,08 1,0 0,8 0,45 
4. Lasteaed-algkool 120 0,04 0,5 4,8 2,7 
5. Ettevõtted 70 0,01 0,1 0,7 0,32 
Libatse küla kokku:    42,51 23,83 
 
Libatse külas tekib arvestulikult reovett 42,51 m3/ööp ja reostuskoormus 23,83 kgBHT7/ööp.  
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Sademevee kanalisatsioon. 
Libatse küla elamute ümber on rajatud drenaaž, kuid puudub sademevee kanalisatsioon. 
Libatse asula keskosasse koguneb sügiseti ja kevadeti sademevesi, mis uputab keldreid ja 
millel puudub äravool.  
Libatse küla tiheasustusega keskusele on projekteeritud sademevee kanalisatsioon pikkusega 
1099 m, mis suubub asulast edelas teisel pool Tallinn-Pärnu maanteed kulgevasse 
maaparanduse kuivenduskraavi. Sademevee perspektiivne kanalisatsioonisüsteem on näidatud 
lisa 1 joonisel 3. 
 
 
8.2.3. Vahenurme küla 
 
Vahenurme küla paikneb Pärnu-Jaagupist 7 km kaugusel läänes. Vahenurme külast ida pool 
voolab Naravere oja. Tiheasustus on koondunud küla lõunaossa (vt. joonis 7), kus nõukogude 
ajal paiknesid kolhoosi hooned. Külas on nii ühepere- kui ka korruselamuid ja neis elab 
01.04.2010. a seisuga 187 elanikku. Vahenurme küla olemasolevatest ÜVK süsteemidest 
annab ülevaate lisa 1 joonis 4. 
 

 
 
Joonis 7. Vahenurme küla (M 1:34 428, allikas www.maaamet.ee). 
 
Külas puuduvad suuremad tootmisettevõtted. Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on välja ehitatud 
küla tiheasustatud piirkonnas, kus asuvad ka Pärnu MÜ Vahenurme kauplus ja Vahenurme 
Lasteaed-algkool ning eraettevõtted Olev Vahenurme  talu, Oilseeds Trade OÜ kuivati ja 
MTÜ Vaheka seltsimaja. Ca 95 % elanikkonnast kasutavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
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teenust. Vaadeldav piirkond asub nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. Vahenurme küla elamute 
puurkaevu (katastrinumber 6155) passi järgi on maapinna geoloogiline läbilõige järgmine: 0-7 
m liiv kruusa ja munakatega; 7-8 m liivsavi; 8-20 m dolomiit; 20-60,5 m savikas lubjakivi 
mergli ja savi vahekihtidega; 60,5-105 m dolomiidistunud lubjakivi; 105-120 m lubjakivi ja 
dolomiidistunud lubjakivi savika lubjakivi vahekihtidega. 

Veevarustussüsteemide kirjeldus 
 
Käesoleva töö alapunktis 7.2. „Põhjavesi ja põhjaveevarud” on toodud Vahenurme külas 
tehtud põhjaveeuuringute andmed. 
 
Ca 95 % Vahenurme asula elanikkonnast kasutavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust. 
Ühisveevärki haldab AS Mako. Veetorustike kogupikkus oli 2006. a. Vahenurme külas ca 1,5 
km, peamiselt Ø 65 ja 100 mm malmtorustik. Täpne vanus ei ole teada, kuid tõenäoliselt on 
torustikud ehitatud ajavahemikus 1970-1980.  
Kuni 2006. aasta sügiseni ei olnud Vahenurme külas ühisveevarustuse- ja 
kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisse suuremaid summasid investeeritud. 2006. aastal 
hakati Vahenurme külas rekonstrueerima elamute puurkaev-pumplat (katastrinumber 6155) ja 
seejärel ka korruselamute piirkonna torustikke.  
2010. aasta seisuga on Vahenurme külas 2275 m veevarustustorustikku, millest on uut 
torustikku 992 m ja rekonstrueerida tuleb 1283 m vana torustikku. Vana torustiku seisukord 
on halb ja sagedased on veeavariid. 
 
Vahenurme küla varustab veega üks S veekompleksi 120 m sügavune 1967. aastal rajatud 
puurkaev (katastri nr 6155), mis asub eramaal. Puurkaevu töötav osa on 60 – 120 m ja deebit 
on alanduse 17,0 m korral 1,88 l/s ja erideebit 0,11 l/s.  
Praegu on ja tulevikus jääb Vahenurme külla üks joogivee rõhutsoon olemasoleva puurkaev 
pumpla baasil, mis katab tervet asulat. 
 
Puurkaev-pumpla ja veepuhastusjaama tehniline seisukord. 
Vahenurme külas rekonstrueeriti 2006. aastal olemasolev puurkaev-pumpla ja selle asemele 
paigaldati uus veepuhastusjaam, mis koosneb olemasolevast puurkaevust (katastrinumber 
6155); vee puhastamiseks PALLAS RO XL pöördosmoosseadmest, rauaärastusfiltritest ja 
aeratsioonimahutist; hüdroforist; II astme pumplast; õues maa sees paiknevast veemahutist; 
soojustatud puurkaev-pumpla hoonest, mis on kaetud profiilplekiga.  
Veepuhastusjaama tehnilised andmed on järgmised: 

Puurkaevu vesi läbib aeratsiooni ja raua filtri EURA S 65 ET. Vesi juhitakse edasi 
pöördosmoos-seadmesse  PALLAS RO XL - 8440, milles eraldatakse liigsed 
fluoriidid ja töödeldud joogivesi juhitakse pumpla kõrval asuvasse veehoidlasse 
mahuga 50 m3. Puurkaevu on paigaldatud sügavveepump  NS-95-C/16  mootori 
võimsusega 1,5 kw ja uputussügavusega 50 meetrit. Töödeldud vesi pumbatakse asula 
veevärki teise astme pumpadega, milledest üks töötab sagedusmuunduriga. Kasutusel 
on kaks SAER pumpa tehniliste andmetega: IR 32-200/ NB, N = 5,5 kw,  Q = 0-30 
m3/h, H = 53,6-35 m. 

Probleeme on olnud pöördosmoosseadmega, mis on töötanud vahelduva eduga. Käesoleval 
aastal mõõdub 4 aastat pöördosmoosseadme paigaldamisest ja lähiajal tuleb välja vahetada 
pöördosmoosseadme filtrid. 
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Vahenurme küla puurkaev-pumplate tehnilised näitajad.    Tabel 26 
Näitaja Vahenurme küla elamute puurkaev AS Vahenurme Agro 

puurkaev 
Katastri nr 6155 6163 
Kasutatav põhjavee kiht S S 
Puurimise aasta 1967 1984 
Tootlikkus m3/h 6,8 - 
Lubatud veevõtt m3/d 57 - 
Tegelik veevõtt m3/d  41,3 - 
Pumba mark NS-95-C/16 - 

Reguleerimisseade Hüdrofor ja II astme pumbad - 
Puurkaevu sügavus m 120 115 
Staatiline veetase m 10,0 11,2 
Veemõõtja Olemas Olemas 
Puurkaevu hoone Väga heas seisukorras Rahuldav 
Automaatika Korras, kuid on esinenud probleeme Töötab 
 
AS Vahenurme Agro puurkaev-pumpla (katastrnumber 6163) asub Eense külas. Avarii 
esinemisel elamute puurkaev-pumplas on võimalik Vahenurme küla elanike joogivee 
vajaduse rahuldamiseks kasutada AS Vahenurme Agro puurkaev-pumpla vett. AS Vahenurme 
Agro puurkaev-pumpla tehniline seisukord on rahuldav. 
 
Töökorras tuletõrjeveevõtukohti Vahenurme külas ei ole. Lähim tuletõrjeveevõtukoht asub 
AS Vahenurme Agro puurkaevu juures (Eense külas). 
 
Joogivee kvaliteet. 

Vahenurme küla elamute puurkaevu (katastrinumber 6155) veekvaliteet ei vasta 
seadusandlusega kehtestatud nõuetele kõrge fluoriidide sisalduse tõttu (kuni 4,08 mg/l), norm 
1,5 mg/l. Aegajalt võib esineda ka ülenormatiivset boori sisaldust (1,3 mg/l). Vee 
puhastamiseks on puurkaev-pumplasse paigaldatud veetöötlusseadmed. Puurkaevu 
sanitaarkaitse tsoon tuleb viia nõuetele vastavaks. Vee kvaliteedi kohta torustikes võetakse 
igal aastal (vt. tabel 32). 
 
2004. a algatati vallavalitsuse eestvõttel SA KIK kaasrahastamisel projekt „Pärnumaa Halinga 
valla Libatse ja Vahenurme asula elanikele kvaliteetse ja tervisele ohutu joogivee tagamine“. 
2005. a teostati katsetööd, 2006. a tehti projektid. 2006. a hilissuvel ehitati Vahenurme külla 
uus puurkaev-pumpla koos veepuhastusseadmega. 
 
Vahenurme küla põhjavee uurimistööde käigus 2005. aastal rajati Rehe maaüksusele põhjavee 
ülemise kihi uurimiseks uus puurkaev riikliku registri numbriga 19925. Rehe puurkaevu 
sügavus on 13,4 m, veehaarde tootlikkus 6,0 m3/h ja 1,67 l/s. Üle piirnormi oli vees raua, 
ammooniumi ja nitraatide sisaldus. Vahenurme külas ja selle lähiümbruses ei ole tingimusi 
madala (10-30 m) puurkaevu rajamiseks, mis annaks väikese fluorisisaldusega vett ja oleks 
reostusvaba. Suured loomafarmid küla lõunaserval on põhjustanud Siluri ülemise veekihi vee 
reostumise lämmastikühenditega. Ülemine veekiht on lisaks ka veel veevaene. 
 
Vahenurme küla puurkaevude veekvaliteedi (Vahenurme asula puurkaevu vee kvaliteet 
seisuga 26.04.10, AS Vahenurme Agro puurkaevu vee kvaliteet seisuga 27.11.1984) näitajad 
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on toodud tabelis 27.  
Tabel 27 

Näitaja Vahenurme 
asula 

puurkaev 

AS Vahenurme 
Agro puurkaev 

Lubatud 
piirnorm*  

Ühik 

Rajamise aasta 1967 1984   
Katastri nr 6155 6163   
Värvus 2 0  Kraadi 
Hägusus < 1,0 0  NHÜ 
Lõhn 2 -  Palli 
Elektrijuhtivus 568 -  ms/cm 
PH 8,3 8,25 6,5-9,5  
Ammooniumioon NH4-N 0,11 0,12 0,5 mg/l 
Nitritioon           NO2-N < 0,003 - 0,5 mg/l 
Nitraatioon        NO3-N < 0,45 - 50 mg/l 
Oksüdeeritavus 0,96 2,5 5,0 mgO2/l 
Üldkaredus - -  mg-ekv/l 
Üldraud 0,084 0,22 0,2 mg/l 
Kloriidid 70 114 250 mg/l 
Fluoriidid 4,1 - 1,5 mg/l 
Boor 1,3 - 1 mg/l 
Sulfaadid 27 51 250 mg/l 
Coli-laadsed bakterid 0 0 0 PMÜ/100ml 

Enterokokid 0 0 0 PMÜ/100ml 

Escherichia coli 0 0 0 PMÜ/100 ml 
Kolooniate arv 22 oC 0 0 100 PMÜ/1 ml / 

Ebaloomulike 
muutusteta 

• Sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusega nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 
ning analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. 
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      Vahenurme küla veetorustikust võetud veeproov, 20.10.2009. a.   Tabel 28 
Näitaja Tulemus Piirnorm Ühik 
Värvus 8  kraadi 
Hägusus 1,1  NHÜ 
Lõhn 2  palli 
pH 7,9 6,5-9,5  
Fluoriidid 0,3 1,5 mg/l 
Kloriidid 6 250 mg/l 
Raud 120 200 µg/l 
Ammooniumioon (NH+4) 0,06 0,5 mg/l 
Elektrijuhtivus 20 0 C 30 2500 µs/cm 
Coli-laadsed bakterid 0 0 PMÜ/100ml 

Enterokokid 0 0 PMÜ/100ml 

Escherichia coli 0 0 PMÜ/100 ml 
Kolooniate arv 22 oC - Ebaloomulike muutusteta 

 
AS Vahenurme Agro puurkaevu veekvaliteedi kohta ei saa lõplikke järeldusi teha, kuna 
veekvaliteedi kohta puuduvad analüüsitulemused.  
 
Kanalisatsioonisüsteemide kirjeldus 
 
Vahenurme külas haldab ühiskanalisatsiooni AS Mako ja teenust kasutab enamik küla 
tiheasustatud osast – liitunud on ligikaudu 95 % elanikest ehk 178 inimest. 
Ühiskanalisatsiooni teenust kasutavad ka kauplus, lasteaed-algkool, garaazid ja töökodade 
piirkond. 
 
Kanalisatsioonitorustike kogupikkus oli Vahenurme küla tiheasustusalal 2006. a. Torustikud 
olid enamasti malmtorudest Ø -ga 150 ja 200 mm. Torustiku pikkus oli ca 2,45 km, millest ca 
173 m oli survekanalisatsiooni torustik. Torustikud ehitati ajavahemikus 1970-1985. Täpsed 
joonised torustiku asukoha kohta puuduvad, olemas on vaid nõukogudeaegne asendiplaan, 
mis ei ühti tegeliku torustike paigutusega. Avariisid esineb 2-4 korda aastas. 
Kanalisatsioonitorustikud on kohati purunenud ja need lekivad kahepoolselt. Lekete suuruse 
hindamiseks on vaja teostada eraldi kaamerauuringud. Sajuperioodidel suureneb 
reoveepuhastisse juhitava reovee vooluhulk oluliselt. 
 
Vahenurme külas on kolm reoveepumplat, mis asuvad Vahenurme maja nr  7 juures, kooli 
juures ja reoveepuhasti territooriumil. 2009. ja 2010 aastal rekonstrueeriti maja nr 7 ja kooli 
reoveepumplad – paigaldati uued kompaktpumplad. 
Maja nr. 7 ja kooli juures asuvates reoveeülepumplates on kaks ABS sukelpumpa AS 
08030.186-S13/4,  N =1,3 kW ja Qmax = 9,8 m3/h. 
Reovee peapumpla asub reoveepuhastusjaama territooriumil. Pumplas on NOCCHI 1,5 kW 
pump, mis on paigaldatud 2006 aastal. Pumba Q = 450 l/min. Pumpla on ehitatud Ø 3 m 
raudbetoonist kaevurõngastest ja pealt kaetud raudbetoonist plaadiga. Pumpla 
põhikonstruktsioonide seisukord on halb. Soovitatav on olemasolev pumpla asendada uue 
kompaktpumplaga. 
 
Vahenurme külas reovee purgimissõlme ei ole ja kogumiskaevude reovesi veetakse Pärnu-
Jaagupisse Soo tänava ääres asuva reovee peapumpla ees paiknevasse kanalisatsiooni 
kontrollkaevu. Selline tegevus ei vasta kehtiva seadusandlusega seatud reeglitele ja selle 
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tarbeks tuleb ehitada, soovitatavalt reoveepuhasti territooriumile, uus purgimissõlm. 
 
Reoveepuhasti. 
Vahenurme külas tekib reovesi peamiselt elamusektoris ning lisaks veel kaupluses, koolis, 
garaažides ja töökodades. Suuremad tootmisettevõtted asulas puuduvad. Ühiskanalisatsiooni 
kasutavad ligikaudu 95 % küla keskuse elanikest ehk 178 inimest. 
 
Vahenurme küla tiheasustusalal tekkiv reovesi juhitakse asula loodeservas paiknevasse 
reoveepuhastusjaama. Reoveepuhastusjaam koosneb reovee peapumplast ühest vanemast BIO 
100 tüüpi reovee kestvusõhustusega aktiivmudapuhastist, ühest BIO 50 tüüpi reoveepuhastist 
ja tehnohoonest. Heitvesi juhitakse Naravere ojja.  
 
Vahenurme küla esimene reoveepuhasti BIO 100 ehitati 70-ndatel aastatel. Kunagi on BIO 
100 aeratsioonikambrisse paigaldatud vertikaalvõlliga kavitatsioonaeraator, mis on 
lagunenud. BIO 100 on kohati läbi roostetanud ja see seisab. 1982. aastal ehitati juurde üks 
BIO 50–tüüpi reoveepuhasti, mis on praegu kasutuses. Reovee mehaaniline puhastus 
praktiliselt puudub. BIO 50–tüüpi reoveepuhasti jõudlus on toodud tabelis 24 ja BIO 100 –
tüüpi reoveepuhasti jõudlus tabelis 29. 
BIO 100 –tüüpi reoveepuhasti tehnilised andmed.     Tabel 29 

Tehnoloogilised näitajad – BIO 100 

Reostuskoormus Elektriline võimsus Hüdrauliline 
koormus 

m3/d 

Mahukoorm
us g BHT5/m

3 kg 
BHT /d 

ie instal.kW tarb. kW 
Õhustus- viis 

80-150 180-400 17,5-39,0 320-700 17,6 11,6 Õhupuhur 
 
Praegu töös olev BIO-50 tüüpi reoveepuhasti on monoplokk-konstruktsiooniga 
(õhutuskamber ja setiti moodustavad ühise ploki). BIO-seeria reoveepuhastid on olnud Eestis 
seni ühed töökindlamad seadmed. Reoveepuhasti juurde on ehitatud ka tehnohoone, milles on 
2 ruumi. Puhurite ruum on korras ja selles on üks Zurumi puhur. Teisel ruumil on uks maha 
murtud ja see vajab remonti. Tehnohoone seinad on laotud tuhaplokkidest ja katus on 
eterniidist. Hoone põhikonstruktsioonid on rahuldavas seisukorras. 
Liigaktiivmuda eemaldatakse protsessist 1 kuni 2 korda aastas ja veetakse käitlemisele 
mõnesse suuremasse reoveepuhastusjaama. Reoveepuhasti territooriumil puudub tarbevesi. 
Reovee põhipuhastite ja tehnohoone tehniline seisukord: 

1. Puudub reovee mehaaniline puhastus. 
2. BIO-seeria puhasti on konstrueeritud mustast metallist ja nende elueaks on 25 kuni 30 

aastat. Olemasolevatest reoveepuhastitest on vanem ca 35 ja uuem 28 aastat vana. 
Puhastusseadmete konstruktsioonielemendid on kohati läbi roostetanud.  

3. Reovee põhipuhastite platsitorustikud ja kaevud ning reovee jaotuskaev (ca 1,2 m 
maast väljas) on halvas tehnilises seisukorras ja need lekivad. 

4. Tehnohoone üks ruum vajab remonti ning välja tuleb vahetada uksed ja aknad.  
5. Reoveepuhastusjaama elektriseadmed on vananenud ja need tuleks välja vahetada. 
6. Vahenurme reoveepuhasti tööefektiivus on olnud rahuldav vaatamata ka hüdraulilise 

koormuse suurtele kõikumistele sademete perioodidel. 
 
Reovee põhipuhasti töö efektiivsust mõjutab ka aegajalt väga suur reovee hüdraulilise 
koormuse kõikumine, mis on tingitud lekkivatest kanalisatsioonitorustikest. Aktiivmuda 
kantakse põhipuhastitest välja suublasse.  
 
2009. aastal puhastati Vahenurme küla reoveepuhastis 11800 m3 reovett = 32,3 m3/d. Heitvee 
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jääkreostuse näitajad puhastist väljumisel  / sisenemisel olid mg/l: 
BHT7  -   21,6 / 92;      Nüld   -   21,04/ 11,8;        pH  -  7,26 / - 
Heljum  -   21,7 / 142;       Püld   -   4,454  /  2,43;       KHT -  161,67 / 150 

 
Vee-ettevõtja andmetel ei tööta puhasti aegajalt nõuetekohaselt ning vajab rekonstrueerimist. 
Nõuetekohast töötamist ei võimalda ka ebaühtlane reovee vooluhulk, mis on tingitud torustike 
leketest ning sademevee tungimisest kanalisatsiooni. 
 
Vahenurme küla reovee vooluhulk ja reostuskoormus. 
Vahenurme küla reovee vooluhulka ja reostuskoormust ei ole viimasel ajal mõõdetud. 2005. 
aastal oli puurkaevust väljapumbatava vee hulk 15 090 m3 ja veekadu torustikest oli ca 20 %. 
Reoveepuhastisse juhitava reovee vooluhulk oli ca 12072 m3/a = 33 m3/d.  
AS Mako andmetel oli Vahenurme puurkaevust väljapumbatav vee hulk 2009. aastal 14490 
m3 = 39,7 m3/a. Arvestades torustike lekkimisi oli 2009. aastal reoveepuhastisse juhitavaks 
reovee hulgaks 11800 m3 = 32,3 m3/d. 
 
Ühe inimekvivalendi (edaspidi ie) poolt tekitatud ööpäevased reostuskoormus on vastavalt 
Vabariigi Valitsuse määrus nr 269 “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” 60 g 
BHT7/ööpäevas. Maa-asulates on ie väärtus pikaajaliste uurimistööde andmetel väiksem 45 g 
BHT7/ööp. Arvestuslikuks vee eritarbe normiks ühe elaniku kohta tuleb veetorustike ja 
puhastusseadmete projekteerimisel arvestada 130 l ie/d. Tegelik reovee hulk on elanikkonnal 
AS Mako andmetel ühe elaniku kohta ca 70 l/d. 
 
Vahenurme küla arvestuslik reovee vooluhulk (Q) ja reostuskoormus (R).  Tabel 30 

Veetarbija Inimesi Q m3/d 
ühikult 

R ie 
ühikult 

Q m3/d R kgBHT7/d 

1. Tsentraalvee- ja 
kanalisatsiooniga varustatud 
elanikud 

198 0,07 1,0 13,86 8,91 

2. Kaupluse personal 5 0,01 0,1 0,05 0,02 
3. Lasteaed-algkool 55 0,04 0,5 2,2 1,24 
4. Ettevõtted 15 0,01 0,1 0,15 0,07 
Vahenurme küla kokku:    16,26 10,24 
 
Vahenurme külas tekib arvestulikult reovett 16,26 m3/ööp ja reostuskoormus on 10,24 
kgBHT7/ööp. Siit nähtub, et arvestuslik reovee vooluhulk on kaks korda väiksem tegelikult 
puhastatavast reovee hulgast (32,3 m3/d). Kuna reovee kontsentratsioon on väga madal, siis 
on selge, et kanalisatsiooni torustikud lekivad ja töötavad asulas drenaažina. 
 
Sademevee kanalisatsioon. 
Vahenurme asulas on töötav sademevee kanalisatsioon korruselamute piirkonnas. Torustiku 
pikkus on 411 m. Torustik on korras ja seda rekonstrueerida ei ole vaja. Sademevesi juhitakse 
Pärnu-Jaagupi-Kalli tee äärsesse kraavi.  
 
 
8.2.4. Tõrdu küla 
 
Tõrdu küla paikneb Halinga valla keskosas, ligikaudu kilomeetri kaugusel Pärnu-Jaagupist. 
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Tegemist on piirkonnaga, kus asuvad töökojad, Halinga Turvakodu ja eramajapidamised. 
Küla tiheasustus on koondunud küla kirdeossa (vt joonis 8). Tõrdu küla olemasolevatest ÜVK 
süsteemidest annab ülevaate lisa 1 joonis 5. 
 
Tõrdu külas elab 01.04.2010. aasta seisuga 54 elanikku, kellele lisanduvad MTÜ Halinga 
Turvakodu 38 elanikku. Samas asuvad ka ettevõtted OÜ Welmet ja OÜ Melkan. 66 % küla 
elanikkonnast (5 individuaalelamut 23 elanikuga) ja Halinga turvakodu (38 elanikku) 
kasutavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust. 
Tõrdu külas on põhjavee ülemine kiht nõrgalt kaitstud, savi ja liivsavi kihi paksus on alla 2 
meetri. Tõrdu küla OÜ Welmeti puurkaevu passi järgi (katastrinumber 6276) on maapinna 
geoloogiline läbilõige küla tiheasustatud alal järgmine: 0 kuni 2 m liiv rähaga; 2 - 12 m 
dolomiit; 12 - 23 m lõheline dolomiit; 23 - 37 m lõheline mergel; 37 - 48 m lubjakivi; 48 -56 
m mergel; 56 - 66 m savi mergli vahekihtidega; 66 - 72 m savikas lubjakivi; 72 - 95 m 
dolomiit; 95 - … m lõheline dolomiit. 
 
Tõrdu küla pindala on ligikaudu 310 ha, milles enamuse moodustab metsamaa. Tõrdu külast 
lääne pool asub Taidre peakraav, mis on ühenduses Elbu ojaga. 
 
 

 
 
Joonis 8. Tõrdu küla (M 1:21378; allikas: www.maaamet.ee) 
 
Veevarustussüsteemide kirjeldus 
Enamus Tõrdu küla elanikest (ca 66 %) kasutavad ühisveevärgi teenust. Tõrdu külas 



 54

töökodade territooriumil paiknev veevarustustorustik ja puurkaev kuuluvad osaühingule 
Welmet, asula elamutsooni veevarustustorustikke ja kanalisatsioonisüsteeme haldab AS 
Mako. OÜ Welmetiga on arutatud võimalust puurkaevu üleandmiseks Halinga vallale. 
Veetorustike kogupikkus oli Tõrdu külas 2006. a ca 525 m, peamiselt Ø 50 ja 63 mm 
malmtorustikud. Täpne vanus ei ole teada, tõenäoliselt on need ehitatud ajavahemikus 1970-
1980. 2010. aasta seisuga on Tõrdu külas 684 m veevarustustorustikku, mis tuleb terves 
ulatuses rekonstrueerida. Torustiku seisukord on halb ja sagedased on veeavariid. AS Mako 
esindaja andmetel ei ole veevarustussüsteemide lekete suurus teada.  
Tõrdu küla veevärki varustab veega üks 101 meetri sügavune S horisondi puurkaev (OÜ 
Welmeti puurkaev – katastrinumber 6276), mis asub OÜ Welmeti tootmishoone läheduses 
aadressil Tõrdu Tee 1. Ööpäevane väljapumbatava vee hulk on ligikaudu 9 m3. Arvutuslikult 
on asula perspektiivne veetarbimine 11,7 m3/d. 
AS Mako poolt hallatavas Tõrdu küla ühisveevarustussüsteemis tuletõrjeveevõtukohad 
puuduvad. OÜ Welmet tootmishoone läheduses asub tuletõrjeveehoidla, mis kuulub 
ettevõttele OÜ Welmet. 
Puurkaev-pumpla tehniline seisund. 
OÜ Welmet puurkaev-pumpla (katastrinumber 6276) varustab veega tootmishooneid, 
turvakodu ja individuaalmaju. Puurkaev pumplat haldab OÜ Welmet. Puurkaev-pumpla 
tehniline seisukord on rahuldav. 
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    Tõrdu küla OÜ Welmet puurkaev-pumpla tehnilised näitajad.   Tabel 31 
Näitaja OÜ Welmet puurkaev-pumpla 
Katastri nr 6276 
Kasutatav  põhjavee kiht S 
Puurimise aasta 1956 
Tootlikkus m3/h 11,5 
Lubatud veevõtt m3/d - 
Tegelik veevõtt m3/d  9 
Pumba mark - 
Reguleerimisseade Hüdrofor 
Puurkaevu sügavus m 101 
Staatiline veetase m 9,0 
Veemõõtja Olemas 
Puurkaevu hoone OÜ Welmeti kinnistul, heas korras 
Automaatika Töötab 

 

Joogivee kvaliteet. 

Tõrdu küla puurkaevu 
veekvaliteet seisuga 

22.03.2005/ ja 30.06.2010. 
 Tabel 32Näitaja 

OÜ Welmet puurkaev-
pumpla 

Lubatud 
piirnorm* 

Ühik 

Rajamise aasta 1956   
Katastri nr 6276   
Värvus 4/4  kraadi 
Hägusus 2,2/2,5  NHÜ 
Lõhn 1/1  palli 
Maitse -/1  palli 
PH 7,84/8,2 6,5-9,5  
Ammooniumioon NH4-N 0,157/0,13 0,5 mg/l 
Nitritioon           NO2-N < 0,003 0,5 mg/l 
Nitraatioon        NO3-N < 0,1 50 mg/l 
Oksüdeeritavus 1,3 5,0 mgO2/l 
Üldraud 0,45/0,495 0,2 mg/l 
Kloriidid 86,0 250 mg/l 
Fluoriidid 0,65/2,9 1,5 mg/l 
Boor - 1 mg/l 
Sulfaadid 38,0 250 mg/l 
Coli-laadsed bakterid 0/0 0 PMÜ/100cm3 

Termotolerantsed bakterid 0 0 PMÜ/100cm3 

Escherichia coli -/0  PMÜ/100 ml 
Elektrijuhtivus 20 0 C 612/654 2500 µs/cm 

* Sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusega nr  82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 
ning analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. 
 
 
Tõrdu küla OÜ Welmet puurkaevu veekvaliteet ei vasta kvaliteedinõuetele kõrge üldraua 
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sisalduse tõttu, mis ulatub 0,45 mg/l, norm on 0,2 mg/l ning 2010. aastal võetud proovis kõrge 
fluoriidide sisalduse tõtt, mis ulatub 2,9 mg/l, norm on 1,5 mg/l. Lisaks sisaldab puurkaevu 
vesi ka väävelvesinikku. Puurkaevuga võetavat vett tuleb puhastada. Muude parameetrite osas 
on Tõrdu elamute puurkaevu vesi joogivee kvaliteedinormidele vastav. Puurkaevul puudub 
nõuetele vastav sanitaarkaitsetsoon. 
Soovitatav on kaaluda ühisveevärgi tarbeks uue madalamast põhjaveekihist toituva puurkaevu 
ehitamist. 
Praegu on ja tulevikus jääb Tõrdu külla üks joogivee rõhutsoon praegu olemasoleva ja 
tulevikus rajatava puurkaev- pumpla baasil, mis katab tervet asulat. 
 
Kanalisatsioonisüsteemide kirjeldus 
 
Tõrdu külas on ühiskanalisatsioon (haldab AS Mako) enamikul küla tiheasustatud osa 
elamutel, Halinga turvakodul ja küla töökodade piirkonnal. Ühiskanalisatsiooni teenust 
kasutavad ca 66 % elanikest – 23 inimest.  
 
Kanalisatsioonitorustike kogupikkus oli Tõrdu küla tiheasustusalal 2006. a. ca 675 m, millest 
ca 45 m oli survekanalisatsiooni torustik. Torustik on enamasti malmtorudest Ø –ga 150 ja 
200 mm. Torustik ehitati ajavahemikus 1970-1985. Täpsed joonised torustiku asukoha kohta 
puuduvad, olemas on nõukogudeaegne asendiplaan, mis ei pruugi ühtida praeguse torustike 
paigutusega. Avariisid esineb paar korda aastas. Kanalisatsioonitorustikud on kohati 
purunenud ja need lekivad kahepoolselt. Lekete suuruse hindamiseks on vaja teostada eraldi 
kaamerauuringud.  
 
Reoveepuhastusjaama juures kolmekambrilise septiku järel on reoveepumpla, mis pumpab 
reovee reoveepuhastisse. Pumplas on NOCCHI 400/12 1,6 kW pump, mis on töökorras. 
Reoveepumpla tehniline seisukord on rahuldav. Reoveepuhasti koosseisus väjavoolukaevus 
on veel üks pump, millega on võimalik puhastatud reovesi pumbata tagasi reovee 
põhipuhastati sissevoolu – pinnasfiltri jaotuskaevu. Pumplad ehitati 2009. aastal. 
 
Tõrdu külas reovee purgimissõlme ei ole ja kogumiskaevude reovesi ja septiku sete veetakse 
Pärnu-Jaagupi alevisse. 
 
Reoveepuhasti, reovee vooluhulk ja reostuskoormus. 
Tõrdu külas tekib reovesi peamiselt MTÜ Halinga Turvakodus ja elamusektoris. 
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud tootmisettevõtted on OÜ Welmet ja AS Melkan.  
Tõrdu külas tekkivat reovee vooluhulka ja reostuskoormust viimasel ajal mõõdetud ei ole. 
Tõrdu külas OÜ Welmet puurkaev-pumplast väljapumbatava vee hulk oli 2006. aastal 9 m3/d 
ja võib eeldada, et reoveepuhastisse juhiti ööpäevas keskmiselt sama reovee vooluhulk ca 9 
m3.  
Praegu 2009. aastal OÜ Welmet puurkaevust väljapumbatava vee täpset hulka ei teata. AS 
Mako andmetel juhiti 2009. aastal reoveepuhastisse reovee vooluhulk Q = 1110 m3 = 3,04 
m3/d. Kuna reovee vooluhulkade mõõtmisi ei ole tehtud, siis ei ole teada ka 
ühiskanalisatsioonis in- ja eksfiltratsiooni vee kogused. Intensiivsete sademeteperioodide ajal 
suureneb reoveepuhastisse juhitava reovee vooluhulk oluliselt.  
Kuna reovee vooluhulgad on senini hinnangulised, siis järgnevalt on toodud arvutuslik reovee 
vooluhulk ja reostuskoormus vastavalt inimeste arvule. Ühe inimekvivalendi (edaspidi ie) 
poolt tekitatud ööpäevane reostuskoormus on vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele 
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“Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” 60 g BHT7/ööp. Maa-asulates on ie 
väärtus pikaajaliste uurimistööde andmetel väiksem 45 g BHT7/ööp. Arvestuslikuks vee 
eritarbe normiks ühe elaniku kohta on praegu projekteerimisel 130 l ie/ööp. Tegelik reovee 
vooluhulk on Tõrdu asula elanikkonnal AS Mako andmetel ühe elaniku kohta ca 50 l/d. 
 
Tõrdu küla arvutuslik reovee vooluhulk (Q) ja reostuskoormus (R).   Tabel 33 

Veetarbija Inimesi Q m3/d 
ühikult 

R ie  
ühikult 

Q  
m3/d 

R 
kgBHT7/d 

1. Tsentraalvee ja kanalisatsiooniga 
varustatud elanikud   

23 0,05 1,0 1,15 1,04 

2. Halinga turvakodu elanikud 38 0,05 1,0 1,9 1,71 
Tõrdu küla kokku:    3,05 2,75 
 
Tõrdu külas tekib arvutuslikult reovett Q = 3,05 m3/d ja reostuskoormus (R) on 2,75 
kgBHT7/d. Tegemist on arvutuslike näitajatega, mis ei pruugi ühtida täielikult tegeliku 
situatsiooniga.  
2009. aastal puhastati Tõrdu küla reoveepuhastis 1110 m3/a = 3,04 m3/d reovett ja heitvee 
jääkreostuse näitajad puhastist väljumisel  / sisenemisel olid mg/l: 

BHT7  -   34,6 / 104;      Nüld   -   35,2/ 46,6;        pH  -  7,3 / - 
Heljum  -   25,08 / 54;       Püld   -   2,702  /  7,1;       KHT -  125,25 / 238 

Siit nähtub, et tarbitud vee hulk ja arvutuslik reovee vooluhulk on ca kaks korda väiksemad, 
kui see oleks normaalse vee tarbimise juures. Vähese vee tarbimise korral (50 l inimese kohta 
ööpäevas) peaks olema reovesi väga kõrge kontsentratsiooniga (arvutuslikult vt tabel 37 
BHT7 = 902 mg/l), kuid tegelikkuses on reoveepuhastisse juhitava reovee kontsentratsioon 
BHT7 = 104 mg/l. Kuna reovee kontsentratsioon on väga madal, siis on selge, et 
kanalisatsioonitorustikud lekivad ja töötavad asulas drenaažina ja tegelikud reoveepuhastisse 
juhitavad reovee vooluhulgad on tunduvalt suuremad, kui 3,04 m3/d. 
2009. aastal ehitati Tõrdu külale uus reoveepuhasti, mis voolu suunas koosneb järgnevast: 
reovee mehaaniliseks puhastamiseks kolmekambriline septik, reoveepumpla, reovee 
bioloogiliseks puhastamiseks kaheastmeline pinnasfiltersüsteem, väljavoolukaev koos 
retsirkulatsiooni pumbaga. Reovee puhastusjaama projekteeris  OÜ Terra US  ja  ehitas  2009. 
aastal OÜ Hüdromel.   
Kasutatakse kaheastmelist pinnasfiltersüsteemi, mille esimene aste on vertikaalse läbivooluga 
pinnasfilter (koosneb kahest filterpeenrast, mida kasutatakse vaheldumisi a`2 nädalat) ja  teine 
aste on horisontaalse läbivooluga pinnasfilter sügavusega 1,5 m ja mõõtmetega  25 x 11= 275 
m2. 
Vastavalt vajadusele on võimalik väljavoolukaevust puhasti läbinud  reovesi pumbata  tagasi 
esimese etapi pinnasfiltri jaotuskaevu.  
Reoveepuhasti on uus ja selle tehniline seisukord on hea, kuid efektiivsus madal. 
 
Sademevee kanalisatsioon. 
Tõrdu külas on olemas sademevee kanalisatsioon MTÜ Halinga Turvakodu ümbruses (ca 90 
m torustikku). Lisaks kasutatakse maaparanduse kuivenduskraave. Küla tiheasustusalal 
sademeveega probleeme ei ole olnud.  
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9. Vee-ettevõtja 
 
Halinga valla vee-ettevõtteks on kinnitatud Halinga Vallavolikogu 20. oktoobri 2006. a. 
otsusega  nr 18   AS Mako (reg-kood 10296177), kelle  teeninduspiirkonda kuuluvad Pärnu-
Jaagupi alev, Libatse küla, Vahenurme küla ja Tõrdu küla.  
AS Mako tegevusalad on lisaks vee-ettevõtlusele kommunaalteenused, prügiveo teenuse 
vahendamine ja mitmesugused heakorrateenused. 
Aktsiate omanik on 100 % Halinga vald. 
Aktsiaseltsis Mako töötab 6 inimest. Kasutatud on ka töövõtulepingu alusel lisatööjõudu.  
 
 
9.1. Vee-ettevõtjate kliendigrupid 
 
Halinga vallas on neli kompaktse asustusega piirkonda, kus on juba välja arendatud 
ühisveevärk ja –kanalisatsioon: Pärnu-Jaagupi alev, Libatse küla, Vahenurme küla ja Tõrdu 
küla.  
AS Mako klientideks on peale Pärnu-Jaagupi alevi, Libatse küla, Vahenurme küla ja Tõrdu 
küla elanike veel järgmised ettevõtted:  

1. Pärnu-Jaagupis:  valla hallatavad allasutused Pärnu-Jaagupi Gümnaasium,  Lasteaed 
Pesamuna,  Pärnu-Jaagupi Muusikakool ja Raamatukogu, rahvamaja, bussijaam, 
jäätmejaam; riigi ettevõtted:  Politsei- ja Piirvalveamet ja Päästeamet; eraettevõtted 
OÜ Pärnu-Jaagupi Apteek, õmblusfirma OÜ Clivia, toitlustusfirma OÜ Pimenta, 
kauplus  Griin Top, OÜ Viola Lill lillepood, OÜ Hellar & Pojad, AS Šeikeri kauplus,  
EELK Pärnu-Jakobi  Kogudus. 
 
2. Tõrdu külas: MTÜ Halinga Turvakodu, OÜ Welmet, AS Melkan. 
 
3. Vahenurme külas: Pärnu MÜ kauplus Vahenurme, Vahenurme Lasteaed-algkool; 
eraettevõtest talunik Olev Vahenurm, Oilseeds Trade OÜ kuivati, MTÜ Vaheka 
seltsimaja. 
 
4. Libatse külas: Libatse Lasteaed-algkool, MTÜ Halinga Turvakodu Libatse maja, 
Pärnu MÜ Libatse kauplus. Eraettevõtetest  Boardic Eesti OÜ, põllumajandusfirma 
OÜ Halinga. 

 
 
9.2. Vee-ettevõtjate finants-majanduslikud näitajad 
 
2009. aastal moodustas müügitulu kokku 1 998 890 krooni, mis on eelneva aastaga võrreldes 
55 616 krooni võrra suurem. Kogu majandusliku tegevuse ärikulud olid 1 955 077 krooni ja 
aasta tulemiks saavutati 39 479 krooni kasumit. 
 
2009. aastal veetorustike avariide likvideerimisel ehitati uued veetorustiku lõigud Libatse ja 
Pärnu-Jaagupi asulates, mis läksid maksma 48 270 krooni. 
 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olukorra parandamiseks on abi küsitud Sihtasutusest 
Keskkonnainvesteeringute Keskus ja on planeeritud abi küsida 2010. aastal EL 
Ühtekuuluvusfondist.  
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Järgnevalt on toodud AS Mako raamatupidamise bilanss. 
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Kasumiaruanne. 
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9.3. Lühi- ja pikaajalised investeeringuprogrammid 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostatakse 12-ks aastaks ja selles tuuakse 
ära nii lühi-, kui ka pikaajalised ÜVK arendamise- ja investeeringute programmid. Halinga 
vallas on neli kompaktse asustusega piirkonda, kus on juba välja arendatud ühisveevärk ja–
kanalisatsioon: Pärnu-Jaagupi alev, Libatse küla, Vahenurme küla ja Tõrdu küla. 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olukorra parandamiseks planeerib Halinga Vallavalitsus 
küsida erinevatest fondidest abiraha järgmistes asulates ÜVK rekonstrueerimiseks ja 
täiendamiseks: 
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1. Pärnu-Jaagupi alevis uue veehaarde ehitamine koos veetöötlusjaamaga. 
2. Pärnu-Jaagupi alevi reoveepuhastusjaama ja reoveepumplate rekonstrueerimine. 
3. Pärnu-Jaagupi alevi veevarustus ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ÜVK –ta 

piirkondadesse ja olemasolevate VK torustike rekonstrueerimine. 
4. Pärnu-Jaagupi alevis sademevee kanalisatsiooni projekti koostamine ja sademevee 

kanalisatsiooni ehitamine. 
5. Libatse külas Kuuse tn 4 puurkaevu sügavamaks puurimine. 
6. Libatse küla reoveepuhastusjaama ja reoveepumpla rekonstrueerimine. 
7. Libatse külas veevarustustorustiku ehitamine ja olemasolevate VK torustike 

rekonstrueerimine. 
8. Libatse küla sademevee kanalisatsiooni ehitamine. 
9. Vahenurme küla veepuhastusjaamas pöördosmoosi filtrite väljavahetamine 
10. Vahenurme küla reoveepuhastusjaama ja reoveepumpla rekonstrueerimine. 
11. Vahenurme külas olemasolevate VK torustike rekonstrueerimine. 
12.  Tõrdu külale uue veehaarde ja puurkaevpumpla ehitamine. 
13.  Tõrdu külas ühe uue reoveepumpla ning uue kanalisatsioonitorustiku ehitamine. 
14.  Tõrdu külas olemasolevate VK torustike rekonstrueerimine 

 
Täpsem investeerimisprogrammide iseloomustus on toodud käesolevas ühisveevärgi ja–
kanalisatsiooni arendamise kava alapunktis 11. 
 
 
9.4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse hindade prognoos ja liitumistasud 
 
Halinga Vallavalitsuse 17. aprilli 2008 a määrusega nr 3 on kehtestatud Halinga vallas 
veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad. 
 
AS Mako 17. aprilli 2008. a taotluse nr 15 alusel kehtestatakse Halinga vallas järgnevad 
veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad: 

1. ühisveevärgist müüdav vesi 13.70 krooni (koos käibemaksuga) ühe m3 eest; 
2. heitvee ärajuhtimine kanalisatsiooni 22.80 krooni (koos käibemaksuga) ühe m3 eest. 

 
Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna prognoos. 
Prognoositav hinnatõus on alates 2011. a sõltuvalt EL ÜF Pärnu-Jaagupi ÜVK 
rekonstrueerimise ja ehitamise projekti käivitumisest ja teistes asulates ÜVK projektide 
käivitumisest 10 - 15% aastas. Vastav kalkulatsioon koostatakse siis, kui EL ÜF projekt on 
heaks kiidetud SA KIK poolt.  
 
Kui lühi- ja pikaajalisi investeeringuprogramme on veel võimalik kuni 5 aastat ette 
prognoosida, siis muude finants-majanduslike näitajate (so ühisveevärgi ja-
kanalisatsioonisüsteemide ekspluatatsioonikulude arvestuse; kulu-tulu prognooside; 
liitumistasude; tegevus- ja puhasrentaabluse) osas on see ülikeeruline, kui mitte võimatu nii 
12 aastaks kui ka 5 aastaks. Selliste prognooside tegemine eeldab stabiilset ja arenenud 
veemajanduskeskkonda, kus kulud ja hinnad ja rentaablus on aastast-aastasse stabiilsed ning 
liitumistasud sama haldusterritooriumi eri piirkondades m3 või m2 põhimõttel ühtlased.  
 
ÜVK teenuse hind kujundatakse nii, et vee-ettevõtjal oleks tagatud tootmiskulude katmine, 
kvaliteedi ja ohutusnõuete täitmine, keskkonnakaitsetingimuste täitmine ja põhjendatud 
tulukus. 
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ÜVK–ga liitumise hind peab reeglina katma süsteemi arendamisega seotud kulud väljaarvatud 
piirkondades, kus enam kui 50 % ehituslubadest on väljastatud enne aastat 1999. Seega ÜVK 
teenuse hind on kujundatakse selliselt, et see katab eelduslikult kõik ÜVK teenusega seotud 
kulud. 
 
Kõige tähtsamaks teguriks veetariifide väljatöötamisel on alaliselt asulas elavate ÜVK teenust 
kasutavate elanike arv, kes hakkavad tasuma veemaksu. Normaalseks veetariifi suurusjärguks 
peetakse 3,5...4,0 % perekonna netosissetulekust kuus. 
 
 
9.5. Investeeringute allikad 
 
Veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine üksnes valla omavahenditest ei ole 
piisavate finantseerimisvahendite puudumise tõttu võimalik. Halinga valla eelarve mahuks on 
2010. aastal 37 024 000 krooni. ÜVK arenguetappide elluviimiseks tuleb taotleda abi 
erinevatest finantsallikatest. Põhilised finantsabi taotlemise võimalused jagunevad kaheks: 
siseriiklikeks ja Euroopa Liidu projektideks.  
 
Siseriiklike finantsallikaks on eelkõige SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Euroopa Liidu 
finantsallikaks on Euroopa Liidu struktuurifond (Cohesion Fund – Ühtekuuluvusfond).  
Selliste projektide puhul tuleb arvestada omavalitsuse omafinantseeringuks 20% projekti 
maksumusest.  
 
Käesolevas Halinga valla ÜVK arendamise kavas kavandatavate ÜVK arendustegevuste 
finantseerimiseks kasutatakse peamiselt järgnevaid allikaid: 

• Pärnu-Jaagupi alevis teostatavad ÜVK tööde osas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi 
vahendeid ning Halinga valla eelarve (sh. laenud ja toetused) ja AS Mako 
finantsvahendeid; 
• Libatse, Vahenurme ja Tõrdu asulates teostatavad ÜVK tööde osas SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendeid ning projektide omafinantseerimiseks 
Halinga valla eelarve (sh. laenud ja toetused) ja AS Mako eelarve vahendeid. 

 
Kavandatavate tegevuste finantseerimise ning elluviimise võimalus ja ajakava sõltuvad väga 
suures osas esitatud ning esitatavate projektitaotluste menetlemise ja heakskiitmise või mitte 
heakskiitmise ajakavast. 
 
Halinga vallas viimastel aastatel tehtud investeeringute allikateks on olnud sihtasutus KIK 
rahalised vahendid ja omafinantseering (Halinga valla ja AS Mako eelarvest) 20 % ulatuses 
kogu projektide maksumusest. 
 
Lähiajal (2010. aasta oktoobris) käivitub sihtasutuses KIK uus Ühtekuuluvusfondi projekt, 
mille taotlusvooru esitab Halinga vald Pärnu-Jaagupi alevi ÜVK laiendamise ja 
rekonstrueerimise ning uue veehaarde ehitamise ja vana reoveepuhasti rekonstrueerimise 
projekti rahastamise taotluse. 
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9.6. Vee-ettevõtja põhivara kirjeldus 
 
 
Järgnevalt on tabelis 34 toodud AS Mako põhivahendite nimekiri koos soetus- ja 
jääkmaksumusega. 
           Tabel 34 
 Jrk.          Artikkel                      %      Soetus maksumus ja aeg     Jäärväärtus  30.06.10. 
1   Vahenurme vee ja kanal.varustus       10,0         70708,32            31.12.1973               14300.88         
2   Autopesuestakaad Soo tn 2                0,00         1496,00             31.12.2001                 0,00 
3  Uus tn. 63-3 korter                               1,20         43669,00             31.12.2001               27335,37 
4  Kergu mnt 90/ 2,3,7,8 korterid            1,50          46298,00              31.12.2001                 0,00 
5  Kergu mnt 90 pesuköök                      1,50         865,00                 31.12.2001                206,88 
6  Kalli mnt 5 / 3,4 korterid                     1,50         35604,00              31.10.1964                14061,61              
7  Kalli mnt 5  kuur                                1,50         209,00                 31.12.1964                 153,86 
8  Kalli mnt 5  p4esuköök                       1,50         2051,00                31.10.1964                 793,16 
9  Kalli mnt 5  kaev                               1,50         866,00                31.12.1964                 327,88 
10  Kalli mnt  maa                                   0,00          8855,00               01.01.2001                 8855,00 
11  Uus tn  32 pesuköök                          1,50         298,00                 -                                135,07   
12   Uus tn 32-10 korter                          1,50          6803,00              -                               73338,00 
13   Uus tn  43-6 korter                           1,50          31514,00             31.10.1997                 21821,68 
14   Uus tn  51 / 1,4,10,12,17,28 kort.    1,20          149901,52           31.10.1974               106826,14 
15   Uus tn  Septik. kanalisatsioon          5,00          1205,00                --                                 0,00 
16   Garaaz  Ülase 21                              12,50        1355,00               --                                  0,00 
17   Automajandi kontor Soo tn  2          1,50          128624,76           --                              80406,04 
18   Abihoone OXYD-is                          2,50         159108,00          31.12.1986                65960,28 
19   Võrkaed Soo tn  2                             2,10          1624,00               --                              67,24 
20   Asfaltväljak Soo tn  2                       3,20          16931,00             --                                 0,00 
21   Asfaltteed  Soo tn  2                         3,20          10028,00              --                                 0,00 
22   Uus tn  61 välisvõrgud                     2,40           4675,00               --                              741,85 
23   Uus tn  61 väliskanalisatsioon          2,50          955,00                --                                 0,00 
24   Veemagistraal maja ühendused        2,00          9906,00                   31.12.1972                1308,61 
25   Veemagistraal peatrass Kooli tn      2,00          55741,00               31.12.1958                20627,90 
26   Alevi veevarustus Uus 53-41            2,00          6012,00              31.12.1973                   0,00 
27   Veevarustus OXYD-180-s                2,00         20472,00                31.12.1986                11136,32 
28   Puurkaev Ülase tn.                            2,00         35365,70                31.12.1974                 33244,06 
29   Veetrass Ülase pumbamajast            2,00          8502,00               31.12.1974                 2828,87 
30   Turvakodu  IMBSÄNG                    0,00           0,00                     31.10.1997                   0,00 
31   Ülepumpamisjaam Soo tn 5             2,00          28655,00              31.12.1973                9869,30 
32   Kanalisatsioon Pärnu mnt. trass        2,00          2960,00            31.10.1958                   0,00 
33   M/ühend hoonete vahel kanal.          2,00          173,00                  31.12.1958                    0,00 
34   Uus tn. 41-53 kanal. Välistrassid      2,50          5064,00                31.10.1973                    0,00         
35   Kanali.  survetr. Soo tn. –OXYD      2,00          24450,00             31.10.1973                5636,25 
36   Mudahoidla OXYD-is                       5,00         14838,00              31.12.1986                  0,00 
37   Ülase tn ülepumpla saht                    2,00          11280,00             31.12.1986                5993,80 
38   Kanalisatsiooni süsteem OXYD       4,00          12090,00            31.12.1986                752,30    
39   Heitvete äravool                                4,00          1530,00            31.12.1986                 9,10 
40   Pumbamaja  Ülase tn                        1,70          19632,00            31.12.1974                 8181,77   
41   Välisvõrgud Soo tn  8                        2,90          5529,00               31.12.1983                 1343,96 
42   Traktor KTM ( LTZ-60 AV)            10,00         160`000,00         24.07.1002                 33333,63 
43   1-teljeline haagis PTS-2N                10,00          218,00                  31.12.1982                     0,00 
44   FORD ECONOVAN                        10,00          43500,00            31.12.1986                     0,00 
45   Õhupuhur BIO-s RSA-65/2              0,00            0,00                       --                                     0,00                            
46   Saag-puulõhkuja                              10,00           700,00                   --                                     0,00    
47   Treipink                                            0,00            3100,00                  --                                    0,00 
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Tabel 34 järg 

 Jrk.          Artikkel                      %      Soetus maksumus ja aeg    
 Jäärväärtus  30.06.10. 
 
48   Piduritrummlite treipink                   0,00             1075,00                  --                                0,00          
49   Puurpink                                           0,00             1265,00                 --                                 0,00 
50   Ader PLN 3-35                                16,60            512,00                   --                                 0,00 
51   Betoonisegisti                                  30,00            2500,00                 --                                 0,00 
52   Õhupuhur  RSA-40                          20,00            43750,00            01.04.2002                    0,00 
53   Liivapuistur                                      10,00            4500,00              31.01.1997                    0,00 
54   Fekaalipütt                                        20,00            11750,00            01.09.2002                   0,00 
55   Printer PagePro 1100                        5,00             4279,00              01.01.2002                    0,00 
56   Veetõsteseade Kooli tn. DE-24        5,00              43063,00           31.01.2000                     0,00 
58   Tühjenduspump HS2.4S                  20,00            3380,00              31.07.2000                     0,00 
59   Puurk.pump Calpeda 4SD 10/24,     20,00            17304,00           30.06.2003                     0,00 
60   Rootorniiduk LN-185                       20,00             25020,00           19.06.2003                    0,00 
61   Võsasaag HQ-240 RX                      20,00             7788,00             03.06.2003                    0,00 
62   Traktorikopp                                    10,00             970,00                 --                                  0,00 
63   Pöördtool  LARS 401                       20,00             1358,00             18.01.2002                    0,00 
64   Mootorsaag Sthil MS 270                20,00               6549,00            11.12.2003                    0,00 
65   Uus tn. 43 korteris uus ahi               10,00               6401,00            31.12.2004               2933,90 
66   Paljundus Canoa FC-128                 20,00               4474,32            28.01.2005                    0,00 
67   Arvuti Microlink 300                       20,00               8253,39            22.03.2005                    0,00 
68   Riigi raamatupid. tarkvara                25,00              9740,50            25.04.2005                     0,00 
69   Muruniiduk 6556 SM                       20,00               5564,41           13.05.1005                   92,75 
70   Meierei pumbamaja                          2,00                 22332,00         30.09.2005             20210,46 
71   Kaubik Peugeote Boxer 290c           10,00               237`483,00      01.09.2006           148426,65 
72   Pärnu mnt.27. liitumisp. ehitus,        3,00                 45490,67         31.10.2007            41965,04  
73   Uus tn. 33 liitumisp. ehitus.              3,00                25330,51          29.10.2007            23367,28 
74   Soo 8 ja 10 vaheline veetrass            3,00                44000,00         13.05.2008             41250,00 
75   Puhastusseadmete katastriüks.          0,00                 18401,00         05.06.2009            18401,00 
76   Tõrdu reoveep. Kadastriüks.             0,00                 2664,00          29.12.2009             2664,00 
              Kokku:                                                              1829`186,10                                  782`997,89 
 
10. Omavalitsuse üksusesse sobivate ÜVK tehniliste lahenduste iseloomustus 
 
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamise eesmärgid. 
Eesmärgiks on tiheasustusega asulakeskuste varustamine kvaliteetse joogiveega ning 
nimetatud asulates reovee kogumine ühiskanalisatsiooni ja puhastamine tasemini, mis 
võimaldab heitvee keskkonnaohutult suublasse juhtida. 
Rekonstrueeritav ja rajatav ühisveevärk ja –kanalisatsioon peab vastama järgmiste 
õigusaktidega kehtestatud nõuetele: 
 
Veetöötlusseadmete kavandamisel ja projekteerimisel tuleb arvestada Eesti standardi EVS 
847- 2:2003 nõuetega. 
Otsus toorvee töötlemise ja töötlusmeetodi kohta tuleb teha lähtudes veeallika toorvee 
omadustest. 
Veetöötlusseadmed paigaldatakse olemasolevasse või rajatavasse hoonesse koos kõigi II 
astme pumpla- ja tuletõrjeveehoidla seadmetega. Filtri tagasipesul tekkiv uhtevesi juhitakse 
võimalusel ühiskanalisatsiooni.  
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Filterseadmete paigaldamisel tuleb järgida seadmete paigaldamis- ja kasutusinstruktsioone, 
mis on välja antud valmistajatehase poolt. Seadmete valikul on nõutud CE tüübikinnituse 
olemasolu. Filterseadmete paigaldamine, seadistamine ja katsetamine viia läbi koostöös 
tarnijafirmaga ja tema instruktsioone järgides. Survefiltri katsetused tuleb vastavalt 
instruktsioonile viia läbi 1,3-kordse töösurve tingimustes. 
Veetöötlusseadmete töö automatiseeritakse koos puurkaevu, II astme pumpla ja 
tuletõrjeveehoidla tööga. 
Puurkaev-pumpla projekt peab sisaldama: 

- olemasoleva hoone projekti; 
- kütte, ventilatsiooni, elektri ja automaatika projekte. 
- Puurkaev-pumpla torustike, seadmete jne tehnoloogilist skeemi; 
- seadmete, torustikumaterjalide, toruarmatuuri, andurite jne loetelu koos tehniliste 

andmetega (diameeter, surveklass, tootlikkus jne); 
- mehaanilise sisseseade ja torustike paigutust; 
- tehnoloogilise sisseseade plaani ja lõikeid; 
- kõikide seadmete ja jaama kui terviku kasutus- ja hooldusjuhendeid. 

 
Fluoriidide ja boori eraldamiseks puurkaevudega võetavast põhjaveest kasutatakse 
pöördosmoosi. Muud meetodid on sedavõrd kallid, et neid ei praktiseerita. Teiseks 
võimaluseks on vee võtmine erinevatest põhjaveekihtidest ja erinevate fluoriidide ja boori 
sisaldusega vete segamine nii, et lõpptulemusena saadakse piirnormidele vastav joogivesi - 
Vastavalt 1. juuni 2002. a sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusele nr 82 „Joogivee 
kvaliteedi- ning kontrollnõuded ning analüüsimeetodid” peavad olema veekvaliteedi nõuded 
tagatud liitumispunktis. 
 
Raua, ammooniumi ja väävelvesiniku eraldamiseks põhjaveest kasutatakse aereeritavaid 
filtersüsteeme, mis koosnevad aeraatorist, survefiltritest, tagasipesupumbast, hüdroforist ja 
elektri-automaatikapaigaldisest. Filtrite pesuveed juhitakse ühiskanalisatsiooni või 
immutatakse kohapeal pinnasesse. Survefiltrite filtrimaterjali koosseis võib olla erinevatel 
firmadel erinev ja tavaliselt on see ärisaladus, mida ei avalikustata. 
 
Seega on soovitatav Pärnu-Jaagupis rajada uus veehaare koos põhjavee erinevate 
kihtide vee segamisega, vajadusel vee puhastamisega rauast ja II astme pumplaga 
meierei puurkaev-pumpla juurde. Libatses tuleb puurida sügavamaks Kuuse tn 4 
puurkaev. Vahenurme külas tuleb välja vahetada pöördosmoosi filtrid. Tõrdu külale 
tuleb ehitada uus veehaare ja puurkaev-pumpla.  
 
Reoveepuhastite projekteerimisel lähtutakse Veeseadusest, Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
seadusest, Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruse  nr 171 “Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded”, Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määruse nr 269 “Heitvee veekogusse 
või pinnasesse juhtimise kord” ja KKM 30.12.2002. a määruss nr 78 “Reoveesette 
põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded” nõuetest. 
Puhastusseadmete dimensioneerimisel lähtutakse rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikatest, 
osaliselt kasutatakse ka SNiP’i metoodikaid puhastusseadmete projekteerimiseks (СНиП 
2.04.03-85, Канализация. Наружные сети сооружения. Москва 1986). 
 
Reoveepuhastustehnoloogia ja –meetodi võrdlev valimine. 
1. Kui reovee põhipuhastis kasutatakse aktiivmudamenetlust, siis peaks:  

a)  sellele eelnema liikurvõre (tänapäeval kasutatakse käsitsi puhastatavaid võresid veel 
ainult mõõdavooludel) ja vajadusel liivapüünis, kui reovees on liiva ja pinnast 
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(tootmisettevõtetel kindlasti rasva- ja õlipüünis);  
b) eelsetiti tuleb kõrgete reovee kontsentratsioonide juures kasuks, kuid pole ilmtingimata 
vajalik;  
c) puhasti peaks töötama kestvusõhustusrežiimis – viibeaeg ca 24 h;  
d) järelpuhastiks sobivad sundläbipesuga liivafiltrid või biotiigid;  
e) olenevalt koormusnäitajatest võib väikepuhastite aktiivmudaprotsessis kasutada, kuid ei 
ole soovitatav kasutada (kallis ja protsess sageli juhitamatu) bioloogilist lämmastiku- ja 
fosforiärastust;  
f) sõltumata sellest, kas bioloogiline fosforiärastus on projekteeritud või mitte, tuleb 
enamasti rakendada (kõik suublad on Eestis reostustundlikud) keemilist fosforiärastust;  
g) erilist tähelepanu tuleb pöörata eriti keemilise fosforiärastuse korral järelsetiti 
dimensioneerimisele; 
h) vajalik on mingi lahendus tekkiva peaasjalikult keemilise muda (mida tekib tunduvalt 
rohkem, kui kestvusõhustusega aktiivmudapuhastis) käitlemiseks (soovitatav on 
väiksematel reoveepuhastitel kasutada mudatihendajat ja välja vedamist mõnesse 
suuremasse reoveepuhastusjaama, kui selle operaatoriga õnnestub kokkuleppele saada; 
suurematel puhastitel võiks kasutada mudatihendajat ja sellele järgnevat 
mudatahendusseadet). Mudatahendusväljakud ei täida suure sademete hulga tõttu neile 
pandud ülesannet, igasugused kott-tahendusseadmed on ääretult tülikad ja väikese 
efektiivsusega; 
i) eelistatud on täidisega aerotank, hea tulemuse annab ka klassikaline aerotank. Väga hea 
tulemuse annab oskusliku juhtimise korral ka annuspuhasti, kuid kahjuks on see lahendus 
täna veel teistest kallim.  

 
2. Kui intensiivpuhastiks on nõrgbiofilter siis peaks:  

a)  sellele eelnema suuremate reoveepuhastite korral liikurvõre ja vajadusel liivapüünis, 
kui reovees on liiva ja pinnast (tootmisettevõtetel kindlasti rasva- ja õlipüünis);  
b) eelsetiti, emšer või septik on kohustuslik vältimaks filtrikeha ummistumist. Ei tohi 
unustada, et neid tuleb regulaarselt vastavalt vajadusele tühjendada; 
c) puhasti peab olema madalalt koormatud – reovee kontsentratsioon max 300 mgBHT7/l 
(näiteks Bioclere nõrgbiofiltritel kataloogi järgi keskmine kontsentratsioon 240 
mgBHT7/l). Tavaliselt kasutatakse seetõttu kaheastmelist nõrgbiofiltrit;  
d) filterkeha vihmutus peab olema kogu ulatuses maksimaalselt ühtlane;  
e) mitmeteistkümne kordne retsirkulatsioonivee vihmutus peab olema ilmtingimata 
rakendatud ja otseläbivool välistatud. Kui filtrikeha ilmutab ummistumise märke, siis 
tuleb see läbi pesta;  
f) fosforiärastuseks tuleb kasutada keemilist fosforiärastust; 
g) järelsetiti peab eriti keemilise fosforiärastuse korral olema dimensioneeritud varuga. 
Tavaliselt pumbatakse keemiline muda septikusse ja sellise lahenduse korral tuleb 
arvestada vajadusega väga tihti septikut tühjendada; 
h) biotiigid ja/või mõni teine ekstensiivne järelpuhasti on soovitatav;  
i) reoveesete on soovitatav vedada mõne suurema reoveepuhasti settekäitlusjaama, kui 
viimase operaator on nõus selle vastu võtma. 

 
3. Kui intensiivpuhastiks on uputatud sukelbiofilter, siis peaks:  

a)  sellele eelnema suuremate reoveepuhastite korral liikurvõre ja vajadusel liivapüünis, 
kui reovees on liiva ja pinnast (tootmisettevõtetel kindlasti rasva- ja õlipüünis);  
b) eelsetiti, emšer või septik on kohustuslik vältimaks filtrikeha ummistumist. Ei tohi 
unustada, et neid tuleb regulaarselt vastavalt vajadusele tühjendada; 
c) enamus neist puhastitest peavad olema keskmiselt koormatud – reovee kontsentratsioon 
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max 500 mgBHT7/l (näiteks EKOL sukelbiofiltritel kataloogi järgi keskmine 
kontsentratsioon 460 mgBHT7/l). Kõrgete reovee kontsentratsioonide korral on soovitatav 
ja vajalik kaheastmelise põhipuhasti kasutamine; 
d) läbivool sukelbiofiltrist peab olema ühtlane – kohtummistusi ei tohi esineda;  
e) mitmeteistkümne kordne retsirkulatsioon peab olema ilmtingimata rakendatud ja 
otseläbivool välistatud,  
f) fosforiärastuseks tuleb kasutada keemilist fosforiärastust; 
g) järelsetiti või sette pumpamise korral septikusse septik peab eriti keemilise 
fosforiärastuse korral olema dimensioneeritud varuga; 
h) biotiigid ja/või mõni teine ekstensiivne järelpuhasti on soovitatav;  
i) reoveesete on soovitatav vedada mõne suurema reoveepuhasti settekäitlusjaama, kui 
viimase operaator on nõus selle vastu võtma. 
 

4. Järelpuhastusseadmed. 
Kui järelpuhastiks on biotiigid:  
a) siis on soovitatav kasutada serpentiinbiotiike (mis on piklikud ja kitsad ja töös on terve 
tiigi pind), et vajaduse korral saaks neid tavapäraste mehhanismidega kaldalt puhastada – 
taimestik tuleb koristada veepinnalt ja kallastelt;  
b) puhastamise otstarbel peab olema tiik süsteemist isoleeritav ja tühjaks pumbatav või 
lastav; 
c) muda eraldamise järel biotiigist võtab tiigi ökosüsteemi taastumine kuni aasta aega ja 
sel ajal ei ole mõtet võtta biotiigi väljavoolust proove puhastusefektiivsuse hindamiseks; 
d) heljumisisalduse vähendamiseks biotiigi väljavoolus on soovitatav kasutada turvas- või 
liivfiltreid. 
 
Muud looduslähedased puhastussüsteemid. 
Peaaegu kõik muud looduslähedased puhastussüsteemid on kasutatavad, kui need on 
lähtuvalt talveoludest õieti dimensioneeritud, konstrueeritud ja projekteeritud. Selleks on 
võimelised aga ainult pikaajalise kogemusega ja vastutustundega projekteerijad. 
Sundläbipesuga liivafiltrid: 
a) kindlasti tuleb kasutada tunnustatud tehaste toodangut, millede efektiivsus on Eestis 
praktikas end õigustanud; 
b) liivafiltrisse ei tohi sattuda suures koguses aktiivmuda või surnud biokilet (filtrikeha 
läbi pesemine ja puhastamine võtab palju aega) – puhastusprotsessi tõrgete korral tuleb 
seade süsteemist välja lülitada. 

 
Milliseid reovee puhastusmeetodeid tuleks eelistada. 
1. Reovee puhastussüsteemide valikul tuleb lähtuda konkreetse objekti, näiteks asula 
reovee vooluhulgast ja selle ebaühtlusest, reostuskoormusest, reoainete sisaldusest ja 
reoainete kontsentratsioonist. Kõik reoveepuhastid (puhastustehnoloogiad) toimivad hästi, kui 
need on õigesti projekteeritud, koormatud ja kindlasti ka oskuslikult hooldatud – see aga 
eeldab esmalt konsultandi ja seejärel projekteerija professionaalsust ja vastutustunnet ning 
hooldaja tahet asjaga tegeleda.  
Siiski on soovitatav Eesti oludes eelistada Pärnu-Jaagupi, Libatse ja Vahenurme suurustes 
asulates biokile ja aktiivmuda kooskasutusega ning klassikalisi aktiivmudapuhasteid, millede 
tehnoloogilises skeemis on minimaalselt automaatikaseadmeid ja pumpasid. Elu on näidanud, 
et mida lihtsam on reoveepuhasti, seda töökindlam ta on. Omal kohal on ka annuspuhastid. 
Biokilepuhasteid on soovitatav reovee kõrgete kontsentratsioonide korral kasutada 
kaheastmelistena ja omal kohal on reovee järelpuhastamiseks kasutatavad puhastid – 
sundläbipesuga liivfiltrid, biotiigid ja muud looduslähedased lahendused. 
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2. Veeseadusega kõigi Eesti suublate reostustundlikuks muutmisega ja HELCOM soovitustest 
tuleneva keemilise fosforiärastuse kohustuse rakendamisega praktiliselt suuremale osale 
reoveepuhastitest kaasneb vajadus reoveepuhastite ümberehitamiseks – tõenäoliselt tuleb 
suurendada setitite mahtu keemilise muda väljasetitamiseks (muda kogus võib suureneda ca 
30 %) ja lahendada tuleb reoveesette tahendamise ja komposteerimisega seonduvad 
küsimused. 
 
Seega on soovitatav tekkiva asula reovee puhastamiseks kasutada biokile ja aktiivmuda 
kooskasutusega või aktiivmuda reovee põhipuhastit, järelpuhastamiseks biotiike ning 
fosfori ärastamiseks keemilist fosforiärastust. Tekkiv liigmuda on soovitatav tihendada 
mudatihendajas ja järelkäidelda (tahendada ja kompostida) Pärnu-Jaagupis oma 
reoveepuhastusjaamas ning Libatse ja Vahenurme reoveepuhastusjaamades tihendada 
kohapeal mudatihendajas ja vedada Pärnu-Jaagupi reoveepuhastusjaama 
tahendamiseks ja kompostimiseks. Tõrdu septiku sete tuleb vedada Pärnu-Jaagupi 
reoveepuhastusjaama ehitatavasse purgimissõlme. 
 
Halinga valla asulatele juurde ehitatava ÜVK iseloomustus: 
 
Pärnu-Jaagupi alev (veevarustus- ja kanalisatsioonitorustikud Kergu mnt piirkonnas, 
keskasulas, Kalli maanteel, Karja tänaval, Pikal tänaval, Männi teel, Pärnu maanteel, reovee 
peapumpla ja reoveepuhastusjaam, uus joogiveehaare koos II astme pumpla ja vee 
töötlusega): 

1. 4524 m uue veevarustustorustiku ühes kaevikus kanalisatsiooni isevoolse 
torustikuga ehitamine. 

2. 2260 m uue veevarustustorustiku ehitamine. 
3. 1042 m uue veevarustustorustiku ühes kaevikus kanalisatsiooni surve- ja isevoolse 

torustikuga ehitamine. 
4. 68 m uue kanalisatsiooni survetorustiku ehitamine. 
5. 986 m uue kanalisatsiooni survetorustiku ehitamine ühes kaevikus 

veevarustustorustikuga. 
6. 4 uue tuletõrjehüdrandi ehitamine. 
7. 13 uue reoveepumpla ehitamine. 
8. Uue veehaarde ehitamine koos veetöötlusjaamaga ja selle tarbeks 2 ha suuruse 

maa ostmine, mille põhjenduseks on OÜ Salveesia. Töö nr 069: „Pärnu-Jaagupi 
asula vähese fluorisisaldusega põhjavee uurimistöö” (Keila, 2009). Bakteriaalselt 
on uuritud Pärnu-Jaagupi põhjaosa madalad puurkaevud puhtad. Põhjavee 
keemilised näitajad on samuti head. Ülase tn 9 (katastrinumber 6279) puurkaev 
jääb reservi ja Kooli tn 1 (katastrinumber 6291) puurkaev suletakse. Seega jääb 
Pärnu-Jaagupi asulasse üks joogivee rõhutsoon, mis katab tervet asulat. Uue 
veehaarde rajamiseks saab kasutada kahte OÜ Salveesia poolt rajatud 
uurimistööde puurkaevu. Kaeve on võimalik kasutada ükshaaval või koos. 
Olemasolevat puurkaevu nr 6278 kasutatakse edasi ja selle vett segatakse 
vajadusel uute madalamate puurkaevude veega. Olemasoleva puurkaevu juurde 
rajatud puurkaevu deebit on 4,0 m3/h ja Pärna maaüksusel paikneva puurkaevu 
deebit on 3 m3/h. Veepinna alanemine piirdub 11 meetriga. Uue veehaarde jõudlus 
on ilma meierei puurkaevuta 168 m3/d. Meierei kaevu (katastrinumber 6278) 
tootlikkus on 36 m3/h. Esimeses järjekorras kasutatakse madalate puurkaevude vett 
ja kui veest tuleb puudu, siis segatakse seda Meierei puurkaevu veega. Toorvee 
töötlemiseks paigaldatakse rauaärastusfiltrid.  

9. Sademevee kanalisatsiooni projekti koostamine ja sademevee kanalisatsiooni 
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ehitamine. 
10. Reoveepuhastusjaama rekonstrueerimine. Reovee põhipuhasti jõudlus Q = 170 

m3/d (130 l/ie x d), R = 60 kg BHT7/d, 1333 ie. Uus reoveepuhastusjaam koosneb 
järgmistest üksustest: uus purgimissõlm, uus reovee mehaaniline puhastus (võre ja 
liivapüünis), uus biokeemiline puhastus (biokile ja aktiivmuda kooskasutusega või 
aktiivmuda reoveepuhasti keemilise fosforiärastusega), uus mudatihendaja, 
rekonstrueeritakse mudatahendusväljak (olemasolev väljak remonditakse ja 
paigaldatakse nõrgvee protsessi tagasipumpamiseks reoveepumpla), uus muda 
kompostimisväljak (reostunud sademevesi juhitakse mudatahendusväljaku 
pumplasse ja pumbatakse põhipuhastisse). Reovee järelpuhastamiseks kasutatakse 
olemasolevaid biotiike. Olemasolev puhuritehoone, reoveepuhasti OXYD 180 ja 
järelsetitid lammutatakse. 

11. Veevarustustorustiku rekonstrueerimine 1267 m. 
12. Veevarustustorustiku rekonstrueerimine ühes kaevikus kanalisatsiooni isevoolse 

torustikuga 2405 m. 
13. Kanalisatsiooni isevoolse torustiku rekonstrueerimine 1525 m. 
14. Survekanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimine 143 m. 
15. Survekanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimine ühes kaevikus veevarustus-

torustikuga 101 m. 
16. Survekanalisatsiooni rekonstrueerimine 516 m. 
17. Reovee peapumpla rekonstrueerimine. 
 

Libatse küla: 
1. Libatse külas Kuuse tn 4 puurkaevu sügavamaks puurimine. Kuuse puurkaevu 

sügavus on 15 m, puurkaevu töötav osa on 6,4 – 15 m, veehaarde tootlikkus, mis 
kindlustab veehaarde katkematu aastaringse töö on 1,67 m3/h = ca 40 m3/d. Kuna 
vee vajadus on kuni 50 m3/d, siis käesoleval juhul on ainuvõimalikus lahenduseks 
puurkaevu töötava osa suurendamine. Pinnakatte all lasuvad siluri ülemise 
veehorisondi kivimid 10-40 m sügavusel. Enam kui poole siluri veekompleksi 
puuritud puurkaevudesse tungivast veest annab selle veekompleksi ülemine 15 m 
paksune kiht. Libatse Kuuse tn 4 puurkaev puuritakse ca 30 m sügavuseks, millega 
saavutatakse prognoositavalt puurkaevu tootlikkuse suurenemine kuni 30 %. 

2. 1400 m veevarustustorustiku ühes kaevikus kanalisatsiooni isevoolse torustikuga 
rekonstrueerimine. 

3. 571 m veevarustustorustiku rekonstrueerimine. 
4. 156 m uue veevarustustorustiku ehitamine. 
5. 638 m kanalisatsiooni survetorustiku rekonstrueerimine. 
6. 2322 m kanalisatsiooni isevoolse torustiku rekonstrueerimine. 
7. 2 reoveepumpla rekonstrueerimine. 
8. Reoveepuhasti rekonstrueerimine. Reovee põhipuhasti jõudlus Q = 65 m3/d (130 

l/ie x d), R = 24 kg BHT7/d, 533 ie. Uus reoveepuhastusjaam koosneb järgmistest 
üksustest: uus reovee mehaaniline puhastus (võre), uus biokeemiline puhastus 
(biokile ja aktiivmuda kooskasutusega või aktiivmuda reoveepuhasti keemilise 
fosforiärastusega), uus mudatihendaja millest muda veetakse Pärnu-Jaagupi 
reoveepuhastusjaama. Reovee järelpuhastamiseks kasutatakse olemasolevaid 
biotiike. Olemasolev puhuritehoone ja reoveepuhastid 3 x BIO 50 lammutatakse. 

9. Sademevee kanalisatsiooni projekteerimine ja ehitamine pikkusega 1100 m. 
 

Vahenurme küla: 
1. Vahenurme küla veepuhastusjaamas pöördosmoosi filtrite väljavahetamine. 
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2. Vahenurme küla reovee peapumpla rekonstrueerimine. 
3. Vahenurme küla reoveepuhastusjaama rekonstrueerimine. Reovee põhipuhasti 

jõudlus Q = 27 m3/d (130 l/ie x d), R = 10 kg BHT7/d, 222 ie. Uus 
reoveepuhastusjaam koosneb järgmistest üksustest: uus reovee mehaaniline 
puhastus (võre), uus biokeemiline puhastus (biokile ja aktiivmuda kooskasutusega 
või aktiivmuda reoveepuhasti keemilise fosforiärastusega), uus mudatihendaja 
millest muda veetakse Pärnu-Jaagupi reoveepuhastusjaama. Reovee 
järelpuhastamiseks kasutatakse olemasolevaid biotiike. Olemasolev puhuritehoone 
ja reoveepuhastid BIO 50 ja BIO 100 lammutatakse. 

4. 105 m veevarustustorustiku ühes kaevikus kanalisatsiooni isevoolse torustikuga 
rekonstrueerimine. 

5. 1178 m veevarustustorustiku rekonstrueerimine. 
6. 676 m kanalisatsiooni isevoolse torustikku rekonstrueerimine. 
 

Tõrdu küla:  
1. Tõrdu külale uue veehaarde ja puurkaev-pumpla ehitamine. Bakteriaalselt on 

madalad puurkaevud puhtad. Uue veehaarde oodatav jõudlus on 8,9 m3/d.  
2. Tõrdu külas ühe uue reoveepumpla ehitamine. 
3. Ühes kaevikus veevarustustorustiku rekonstrueerimine ja uue kanalisatsiooni-

torustiku ehitamine 116 m. 
4. Survekanalisatsioonitorustiku ehitamine 52 m. 
5. Kanalisatsiooni isevoolse torustiku ehitamine 37 m. 
6. Veevarustustorustiku rekonstrueerimine 364 m. 
7. Veevarustustorustiku ühes kaevikus kanalisatsiooni isevoolse torustikuga 

rekonstrueerimine 72 m. 
8. Kanalisatsiooni isevoolse torustiku rekonstrueerimine 950 m. 
 

 
11. ÜVK-ga kaetud alade, keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud 
reoveekogumisalade ning kohaliku omavalitsuse määratud perspektiivsete ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooniga kaetavate alade kaardid ning dimensioneeritud vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste põhiskeem. 
 
ÜVK-ga kaetud alad, keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalad, kohaliku 
omavalitsuse määratud perspektiivsete ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetavad alad on 
kõik kantud dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemile (vt. lisa 1=. 
Halinga valla dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi koostamisel on 
lähtutud Halinga vallavalitsuse ja volikogu nägemusest ÜVK arendamisel ning vee-ettevõtte 
soovitustest. 
Keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalade kaardid on toodud 
Keskkonnaministeeriumi kodulehel (www.envir.ee) ja Keskkonnaministeeriumi Keskkonna-
teabe Keskuse kodulehel (www.register.keskkonnainfo.ee) ning käesoleva ÜVK AK lisas 1. 
Keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalade piirid tuleb fikseerida ka 
Halinga valla üldplaneeringu kaartidel. Üldplaneeringuga määratakse ka perspektiivsed 
ühiskanalisatsiooniga kaetatavad alad, kuhu kohalik omavalitsus kavatseb tulevikus rajada 
ÜVK. Reoveekogumisaladega seonduvat on põhjalikult kirjeldatud ka käesoleva töö 
alapunktis 8.1. 
2006. aastal koostatud Halinga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas on 
moodustatud lisaks eespoolnimetatud asulatele reoveekogumisala ka Tõrdu külale. Kõik 
eespoolnimetatud reoveekogumisalade piirid on kantud dimensioneeritud vee- ja 
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kanalisatsioonirajatiste põhiskeemidele (vt lisa 1 ja alapunkt 8.1). Halinga vald soovib 
reoveekogumisalade piire muuta Pärnu-Jaagupi alevis ja Libatse külas. Muudatusettepanekud 
on kantud dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemidele (vt lisa 1). 
Muudatusettepanek saadetakse vallavalitsuse poolt Keskkonnaministrile. 
 
12. Olemasolevate ÜVK-süsteemide rekonstrueerimise ning uute rajatavate ÜVK-
süsteemide arendamise ajakava ja hinnanguline maksumus. 
 
Halinga valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava on tegevuste kogum, millede 
eesmärgiks on:  

- Halinga valla tiheasustusaladel tasakaalustatult muude eluvaldkondadega nüüdisaja 
nõuetele vastava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine ning Halinga valla 
arengukavas ja üldplaneeringus ning Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas fikseeritud 
eesmärkide saavutamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisel kooskõlas kehtiva 
seadusandlusega; 
- asulate tiheasustusalade elanikkonnale joogiveekvaliteedi nõuetele vastava vee 
andmine liitumispunktis, kvaliteetse ühiskanalisatsiooni teenuse tagamine kõikidele 
elanikele reoveekogumisaladel ja reovee nõuetekohane puhastamine, tagamaks 
pinnaveekogude vee hea kvaliteet ja põhjavee kaitse reostamise eest; 
- naabervaldades koostatavates ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavades 
toodud põhimõtete ja valdade piire ületavate keskkonnamõjude arvestamine 
veekeskkonnale.  

ÜVK arendamise kava on koostatud järgmisteks ajaperioodideks: 
- aastateks 2010. kuni 2013 lõpp; 
- aastateks 2014. algus kuni 2018 lõpp; 
- aastateks 2019. algus kuni 2021 lõpp. 

 
ÜVK arendamise kava jaotamisel ajaperioodideks lähtus konsultant vajadusest joogivee 
kvaliteet vastavusse viia sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 "Joogivee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“.  
Arengukava ajaperioodides toodud tegevuste maksumuste hindamisel on kasutatud 2010. 
aastal Eestis vastavaid töid teostavate ja vastavaid tarneid teostavate ettevõtete hinnakirju. 
Maksumuste täpsus on piirides ±10 %. Käesolevas arengukavas toodud tööde ja seadmete 
maksumuste muutumise hindamiseks tulevikus tuleb arvestada ehitustööde ja -materjalide 
kallinemist ja inflatsiooni aastate lõikes ning 2011. aasta alguses üleminekut eurole.  
Koostatava ÜVK arendamise kava erinevatel ajaperioodidel saavutatavaid tulemusi saab 
käesoleval ajal hinnata ainult peale kavandatud tööde elluviimist elanikkonnale osutatava 
teenuse kvaliteedi osas, sest: 
- ei ole mõtet hinnata ajaperioodidel tehtavate tööde efektiivsust põhimõttel tulud peavad 
ületama kulusid, sest asulates tuleb kavandatud veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide 
korrastamis- ja ehitustööd igal juhul ära teha ka siis kui tegevus on mittetulus - vaadeldava 
piirkonna osade asulate elanikkonna maksevõime on madal ja veevarustus- ja 
kanalisatsiooniteenuse peale ei tohiks kuluda üle 4 % leibkonna sissetulekust; 
- ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinda ei saa oluliselt tõsta, sest vaadeldavas 
piirkonnas elavad valdavalt väikese maksevõimega tarbijad ja tehtavate investeeringute 
tasuvusaeg on tõenäoliselt väga pikaajaline; 
- praktiliselt võimatu on hinnata inflatsiooni lähiaastatel (üleminek Euroopa Liidu 
ühisvaluutale) ja sellest tulenevat ehitustööde, materjalide ja seadmete maksumuse muutust; 
- muutmisel on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus.    
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Hajaasustuse veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid. 
Halinga valla külades on hulganisti salv- ja puurkaeve ning reovee kogumiskaeve, millede 
konstruktsioon ei vasta kehtivatele nõuetele ja mis tuleb korda teha. Hajaasustuses 
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimisel, ehitamisel ja korrastamisel tuleb 
lähtuda kehtivast seadusandlusest ja soovitatav on kasutada kirjanduses toodud praktilisi 
soovitusi – näiteks: K. Alasi, Ü. Heinsaar, M. Kriipsalu, A. Kuusik, M. Metsur Omaveevärk 
ja omakanalisatsioon. ”Ehitame” kirjastus 2001.  
 
Halinga valla ÜVK arendamise kava on koostatud järgmisteks ajaperioodideks: 
 
I ajaperiood (vt. lisa 1 joonised 1 ja 2): 
Ajaperioodiks on aastad 2010. kuni 2013. aasta lõpp. Esimesel ajaperioodil Pärnu-Jaagupi 
alevis tehtavate tööde kogumaksumus koos käibemaksuga on 56 572 800 krooni (3 615 661 
€),  (ilma käibemaksuta 47 144 000 krooni (3 013 051 €)).  
Esimesel ajaperioodil tehtavate tööde finantseerimiseks taotletakse rahalist abi Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondist. Omafinantseeringu vajadus (20 % tööde kogumaksumusest) kaetakse 
Halinga valla eelarvest.  
 
II ajaperiood (vt. lisa 1 joonised 3 ja 4): 
Ajaperioodiks on aastad 2014. algusest kuni 2018. aasta lõpp. Teisel ajaperioodil Libatse ja 
Vahenurme asulates tehtavate tööde kogumaksumus koos käibemaksuga on  27 987 000 
krooni (1 788 695 €) (ilma käibemaksuta 23 322 500 krooni (1 490 579 €)).  
Teisel ajaperioodil tehtavate tööde finantseerimiseks taotletakse rahalist abi sihtasutusest 
Keskkonnainvesteeringute Keskus. Omafinantseeringu vajadus (20 % tööde 
kogumaksumusest) kaetakse Halinga valla eelarvest. 
 
III ajaperiood (vt. lisa 1 joonis 5): 
Ajaperioodiks on aastad 2019. algusest kuni 2021. aasta lõpp. Kolmandal ajaperioodil Tõrdu 
asulas tehtavate tööde kogumaksumus koos käibemaksuga on 4 788 960 krooni (306 070 €) 
(ilma käibemaksuta 3 990 800 krooni (255 059 €)).  
Kolmandal ajaperioodil tehtavate tööde finantseerimiseks taotletakse rahalist abi sihtasutusest 
Keskkonnainvesteeringute Keskus. Omafinantseeringu vajadus (20 % tööde 
kogumaksumusest) kaetakse Halinga valla eelarvest. 
 
I ajaperioodi koosseisus aastatel 2010 kuni 2013 lõpp teostatavate tööde maksumus      
                                                         Tabel 35 

Kogus Kokku Jrk 
nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku mak-
sumus EEK 

 EEK € 
Pärnu-Jaagupi alev 

1. Uue veevarustustorustiku ühes kaevikus 
kanalisatsiooni isevoolse torustikuga 
ehitamine (m) 

2 000 4524 9 048 000 578 273 

2. Uue veevarustustorustiku ehitamine (m) 1 400 2260 3 164 000 202 217 

3. Uue veevarustustorustiku ühes kaevikus 
kanalisatsiooni surve- ja isevoolse 
torustikuga ehitamine (m) 

2 600 1042 2 709 200 173 150 

4. Uue kanalisatsiooni survetorustiku ehitamine 
(m) 

1 300 68 88 400 5 650 

5. Uue kanalisatsiooni survetorustiku ehitamine 
ühes kaevikus veevarustustorustikuga (m) 

1 800 986 1 774 800 113 430 
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          Tabel 35 järg 

Kogus Kokku Jrk 
nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku 
mak-
sumus 
EEK 

 EEK € 

6. Uue veehaarde ehitamine koos ehitatavas hoones 
veetöötlusjaamaga ja selle tarbeks 2 ha suuruse 
maa ostmine. Kooli tn 1 puurkaevu sulgemine. 
Uue veehaarde jõudlus on ilma meierei 
puurkaevuta 168 m3/d. Veevajadus on tulevikus 
170 m3/d. Meierei kaevu (katastri nr 6278) 
tootlikkus on 36 m3/h. Esimeses järjekorras 
kasutatakse madalate puurkaevude vett ja kui 
veest tuleb puudu, siis segatakse seda Meierei 
puurkaevu veega. Toorvee töötlemiseks 
paigaldatakse rauaärastusfiltrid (kmpl). 

- 1 1 750 000 111 845 

7. Reoveepuhastusjaama rekonstrueerimine. Reovee 
põhipuhasti jõudlus Q = 170 m3/d (130 l/ie x d), R 
= 60 kg BHT7/d, 1333 ie. Uus reoveepuhastusjaam 
koosneb järgmistest üksustest: uus purgimissõlm, 
uus reovee mehaaniline puhastus (võre ja 
liivapüünis), uus biokeemiline puhastus (biokile ja 
aktiivmuda kooskasutusega või aktiivmuda 
reoveepuhasti keemilise fosforiärastusega), uus 
mudatihendaja, rekonstrueeritakse 
mudatahendusväljak (olemasolev väljak 
remonditakse ja paigaldatakse nõrgvee protsessi 
tagasipumpamiseks reoveepumpla), uus muda 
kompostimisväljak (reostunud sademevesi 
juhitakse mudatahendusväljaku pumplasse ja 
pumbatakse põhipuhastisse). Olemasolev 
puhuritehoone, reoveepuhasti OXYD 180 ja 
järelsetitid lammutatakse (kmpl). 

- 1 7 998 000 511 165 

8. Uute tuletõrjehüdrantide ehitamine (tk) 14 300 4 57 200 3 656 
9.  Uute reoveepumplate ehitamine  

1 pumbaga tk 
2 pumbaga tk 

 
150 000 
350 000 

 
9 
4 

 
1 350 000 
1 400 000 

 
86 281 
89 476 

10. Sademevee kanalisatsiooni projekti koostamine ja 
ca 2 000 m sademevee kanalisatsiooni ehitamine 
(kmpl) 

- 1 4 400 000 281 211 

11. Veevarustustorustiku rekonstrueerimine (m) 1 500 1267 1 900 500 121 464 
12.  Veevarustustorustiku rekonstrueerimine ühes 

kaevikus kanalisatsiooni isevoolse torustikuga (m) 
2 300 2405 5 531 500 353 527 

13.  Kanalisatsiooni isevoolse torustiku 
rekonstrueerimine  (m) 

1 800 1525 1 526 800 97 580 

14. Survekanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimine  
(m) 

1 400 659 922 600 58 965 

15. Survekanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimine 
ühes kaevikus veevarustustorustikuga (m) 

2 000 101 202 000 12 910 

16. Reovee peapumpla rekonstrueerimine (tk) 350 000 1 350 000 22 369 

17.  Geodeetilised ja geotehnilised uurimistööd (kmpl) - 1 280 000 17 895 

18. Projekteerimistööd (kmpl) - 1 1 767 000 112 932 
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Tabel 35 järg 

Kogus Kokku Jrk
nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku mak-
sumus EEK 

 EEK € 
19.  Projekti juhtimine ja omanikujärelevalve  - 1 924 000 59 054 

Kokku: 47 144 000 3 013 051 

Käibemaks: 9 428 800 602 610 

Kõik kokku: 56 572 800 3 615 661 

 
 
II ajaperioodi koosseisus aastatel 2014 algusest kuni 2018 lõpuni teostatavate tööde 
maksumus   .              Tabel 36 

Kogus Kokku Jrk 
nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku mak-
sumus EEK 

 EEK € 
Libatse küla 

1. Libatse külas Kuuse tn 4 puurkaevu sügavamaks 
puurimine. Kuuse puurkaevu sügavus on 15 m, 
puurkaevu tootlikkus on 1,67 m3/h = ca 40 m3/d. 
Vee vajadus on kuni 50 m3/d. Libatse Kuuse tn 
4 puurkaev puuritakse ca 30 m sügavuseks 
(kmpl) 

- 1 35 000 2 237 

2. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 
kanalisatsiooni isevoolse torustikuga 
rekonstrueerimine (m) 

2 000 1400 2 800 000 178 953 

3. Veevarustustorustiku rekonstrueerimine (m) 1 400 571 799 400 51 091 

4. Uue veevarustustorustiku ehitamine (m) 1 500 156 234 000 17 955 

5. Kanalisatsiooni survetorustiku 
rekonstrueerimine (m) 

1 400 638 893 200 57 086 

6.  1 ja 2 pumbaga reoveepumplate 
rekonstrueerimine (tk) 

250 000 2 500 000 31 956 

7. Sademevee kanalisatsiooni projekteerimine ja 
ehitamine  (m) 

2 200 1100 2 420 000 154 666 

8. Kanalisatsiooni isevoolse torustiku 
rekonstrueerimine (m) 

1 800 2322 4 179 600 267 125 

9. Reoveepuhasti rekonstrueerimine. Reovee 
põhipuhasti jõudlus Q = 65 m3/d (130 l/ie x d), 
R = 24 kg BHT7/d, 533 ie. Uus 
reoveepuhastusjaam koosneb järgmistest 
üksustest: uus reovee mehaaniline puhastus 
(võre), uus biokeemiline puhastus (biokile ja 
aktiivmuda kooskasutusega või aktiivmuda 
reoveepuhasti keemilise fosforiärastusega), uus 
mudatihendaja. Olemasolev puhuritehoone ja 
reoveepuhastid 3 x BIO 50 lammutatakse 
(kmpl) 

- 1 3 800 000 24 286 

10. Geodeetilised ja geotehnilised uurimistööd 
(kmpl) 

- 1 130 000 8 309 

11. Projekteerimistööd (kmpl) - 1 626 000 40 009 
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                                 Tabel 36 järg 
12. Projekti juhtimine ja omanikujärelevalve  - 1 328 000 20 963 

Kokku: 16 745 200 1 070 213 

Vahenurme küla 

1. Vahenurme küla veepuhastusjaamas 
pöördosmoosi filtrite väljavahetamine (kmpl) 

- 1 80 000 5 113 

2. Vahenurme küla reovee peapumpla 
rekonstrueerimine (kmpl) 

350 000 1 350 000 22 369 

3. Vahenurme küla reoveepuhastusjaama 
rekonstrueerimine. Reovee põhipuhasti jõudlus 
Q = 27 m3/d (130 l/ie x d), R = 10 kg BHT7/d, 
222 ie. Uus reoveepuhastusjaam koosneb 
järgmistest üksustest: uus reovee mehaaniline 
puhastus (võre), uus biokeemiline puhastus 
(biokile ja aktiivmuda kooskasutusega või 
aktiivmuda reoveepuhasti keemilise 
fosforiärastusega), uus mudatihendaja 
Olemasolev puhuritehoone ja reoveepuhastid 
BIO 50 ja BIO 100 lammutamine (kmpl) 

- 1 2 500 000 159 779 

4. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 
kanalisatsiooni isevoolse torustikuga 
rekonstrueerimine (m) 

2 300 105 241 500 15 434 

5. Veevarustustorustiku rekonstrueerimine (m) 1 500 1178 1 767 000 112 932 

6. Kanalisatsiooni isevoolse torustiku 
rekonstrueerimine (m) 

1 800 676 1 216 800 77 768 

7. Geodeetilised ja geotehnilised uurimistööd 
(kmpl) 

- 1 47 000 3 004 

8.  Projekteerimistööd (kmpl) - 1 246 000 15 722 

9. Projekti juhtimine ja omanikujärelevalve 
(kmpl) 

- 1 129 000 8 245 

Kokku: 6 577 300 420 366 

Kokku Libatse ja Vahenurme küla: 23 322 500 1 490 579 

Käibemaks: 4 664 500 298 116 

Kõik kokku Libatse ja Vahenurme küla: 27 987 000 1 788 695 
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III ajaperioodi koosseisus aastatel 2019. algusest kuni 2021. lõpuni teostatavate tööde 
maksumus                 Tabel 37 

Kogus Kokku Jrk. 
nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku 
mak-
sumus  
EEK 

 EEK € 

Tõrdu küla 
1. Uue veehaarde (puurkaevu sügavus ca 30 m) ja 

puurkaev-pumpla ehitamine ja selle tarbeks 1 
ha suuruse maa ostmine. Uue veehaarde 
oodatav jõudlus on 8,9 m3/d (kmpl) 

- 1 920 000 58 799 

2. Ühe uue reoveepumpla ehitamine 150 000 1 150 000 9 587 

3. Ühes kaevikus veevarustustorustiku 
rekonstrueerimine ja uue kanalisatsiooni 
isevoolse torustiku ehitamine (m) 

2 200 116 255 200 16 310 

4. Survekanalisatsioonitorustiku ehitamine  (m) 1 300 52 67 600 4 320 

5. Kanalisatsiooni isevoolse torustiku ehitamine  
(m) 

1 600 37 59 200 3 784 

6. Veevarustustorustiku rekonstrueerimine (m) 1 400 364 509 600 32 569 

7. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 
kanalisatsiooni isevoolse torustikuga 
rekonstrueerimine (m) 

2 100 72 151 200 9 663 

8. Kanalisatsiooni isevoolse torustiku 
rekonstrueerimine  (m) 

1 700 950 1 615 000 103 217 

9. Geodeetilised ja geotehnilised uurimistööd 
(kmpl) 

- 1 35 000 2 237 

10. Projekteerimistööd (kmpl) - 1 150 000 9 587 

11. Projekti juhtimine ja omanikujärelevalve - 1 78 000 4 985 

Kokku: 3 990 800 255 059 

Käibemaks: 798 160 51 012 

Kõik kokku: 4 788 960 306 070 

 
 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostatakse  küll vähemalt 12 aastaks aga  
kava vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant  ning  vajaduse korral seda 
korrigeeritakse. Kava täiendatakse nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 
aastat, ning ülevaadatud kava kinnitatakse uuesti. 


