
Tahkuranna valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamisekava 

2013 –2025 muutmine  

 

Seoses Lottemaa väljaarendamise ja sealse reoveekogumise ja juhtimise 

vajadusega Pärnu kanalisatsioonivõrku on vajalik Tahkuranna valla 

ühisveevargi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2013 –2025 muutmine. Lisaks 

Lottemaalt kogutud reoveele tuleb ühendada süsteemi ka Postitee, Kuukivi ja 

Kulla tee (Suksumetsa ehk uus Reiu II) elamurajoon. Seega kaob ära vajadus 

rajada täiendav reoveepuhasti rannikule Kulla tänavale ning ka Kuukivi tee ja 

Postitee (Suksumetsa) piirkonna elanike reovesi juhitakse Pärnusse. 

 

ÜVK arendamise kavas on kasutusel nimetused Suksumetsa piirkond ja Reiu II 

elamurajoon, mis on eksitavad nimetused.  Vajalik on  need piirkonnad 

nimetada õigete nimedega kogu arengukava teksti osas ja ka investeeringute 

tabelites, mis on Postitee, Kuukivi ja Kulla tee. 

 

 

Lottemaa arendamiseks koostatud detailplaneering ja kava näevad ette 

kogumismahutitega kanalisatsiooni, kuid pikas perspektiivis ei ole see jätkusuutlik. 

Seetõttu plaanime lahendust kanalisatsiooni juhtimiseks Pärnu linna minevasse trassi 

(joonisel punasega, kehtiva ÜVK järgi planeeritud trass Tõllapulga ja Pärnu linna 

ühendamiseks). Täna on olemasolev trass (joonisel tumesinisega) Lottemaa piiri 

läheduses ja jookseb Kulla teel asuvasse puhastisse. Oleme läbi arvutanud ja mõelnud 

uue puhasti rajamise Kulla tee piirkonnas, kuid Lottemaa eripära arvestades ei ole see 

puhasti töövõimeline.   

Kulla tee puhasti juurest plaanime trassiga edasi minna (joonisel helesinisega) Golfi 

teele, mis tuleb Rae ja Golfi teele rajatavasse trassi (joonisel punasega) ja sealt edasi 

linna välja. Tegemist on olemasoleva tee kohaga, mida kasutatakse suvisel ajal 

igapäevaselt ning talvel osalisel pikkusel igapäevaselt. Lisaks on enamuses selle tee 

pikkusest, ehk Pärnu linna piirist kuni joonisel oleva lilla jooneni tee all Uulu tulev 

valguskaabel ning läheb sealt Postiteele (joonisel lilla). Üks võimalus trassi 

paigaldamiseks ongi samasse asukohta valguskaabliga, kuid oluliselt loogilisem on, 

kui Postitee, Kulla tee, Kuukivi tee ja Lottemaa reoveed jooksevad Kulla tee alumisse 

otsa rajatavasse pumplasse ja sealt suunatakse need otse Pärnu linna suunas mööda 

Golfi teed edasi. Trass on plaanis panna tee alla. 

 

 

Lisatud: 

 Kehtiv Tahkuranna valla ÜVK arendamise kava 2013 –2025  link 

 Joonis  ÜVK 2014 muudatused, kavandatav trassi asukoht. 

 Tahkuranna valla ÜVK arendamise kava 2013 –2025 muudatus 

 Muudatused Joonis 2 Reiu-Tõllapulga piirkonna ühiskanalisatsioon 

 Muudatused Joonis 3 Postitee, Kulla tee ja Kuukivi tee  elamupiirkond 

 

Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks on  6.veebruar 2014 kell 

13.00. 

e-mail: tahkuranna@tahkuranna.ee või kirjalikult valla kantseleisse. 

 

Tahkuranna vallas Uulu külas korraldatakse muudatusettepanekute 

tegemiseks rahvakoosolek Uulus, vallamaja volikogu saalis 

6.veebruar 2014 algusega kell 16.30. 
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