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1  SISSEJUHATUS 

Käesolev arengukava on koostatud AS Infragate Eesti töögrupi poolt, kellele viidatakse töös 
kui “Konsultandile”.  

Töögrupi liikmed ja nende osalus töös oli alljärgnev: 

• Berit Ingermann -projektijuht, veevarustus, kanalisatsioon, 
investeeringuprojektide  väljatöötamine, skeemid; 

• Eero Jaaniste   - üld- ja sotsiaalmajanduslikud aspektid, finantsanalüüs. 

Töö teostamise aluseks oli AS Valga Vesi, Valga Linnavalitsuse ja AS Infragate Eesti 
vaheline leping 603-08, 24.märts 2008 a Valga linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava muudatuste ja täienduste tegemiseks.  

Lepingu ulatus: Valga linn  

Leping nägi ette: olemasoleva ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni süsteemide olukorra 
kirjeldamise ja analüüsi; veemajanduslike probleemide ja nendest tulenevate eesmärkide 
määratlemise; tegevusalternatiivide väljatöötamise püstitatud eesmärkide saavutamiseks; 
projekti hindamise ja tegevusprogrammide koostamise; finantsanalüüsi. 

Arengukava koostamisel on lähtutud AS-lt Valga Vesi ja Valga Linnavalitsuselt saadud 
informatsioonist, varem koostatud uuringutest, projektidest ja planeeringutest ning 
Konsultandi isiklikest tähelepanekutest. 
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2 SISUKOKKUVÕTE 

Valga linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava hõlmab Valga linna.  

Valga linn paikneb Eesti Vabariigi lõunaosas, Eesti ja Läti piiril, täites samanimelise 
maakonna halduskeskuse funktsioone. Läänest ja lõunast piiritleb linna Eesti-Läti riigipiir.  

Valga asub maanteede ja raudteede sõlmpunktis. Linna läbib Narva-Valga-Riia maantee (Via 
Hanseatica). Linnast lähtuvad Valga-Uulu (Pärnu) ja Valga-Võru maanteed. Valgast on 
maanteed mööda Tartusse 89, Pärnusse 144, Tallinna 245 km, Riiga 175 km ja Pihkvasse 
170 kilomeetrit. 

Sotsiaalmajanduslik ülevaade 

Valga linnas elab linnavalitsuse andmetel 1. jaanuari 2008.a seisuga 14 224 inimest. Valga 
linna vee-ettevõtteks on AS Valga Vesi. Ettevõtte aktsionäriks on 100% Valga Linnavalitsus 
ning tegevusalaks on vee- ja kanalisatsioonimajanduse korraldamine. 

Valga linnas on kasvanud elanike majanduslik aktiivsus ning töötuse määr on viimastel 
aastatel  kahanenud. Tendentsi kinnitavad ka Statistikaameti üldised andmed, mille järgi 
töötus on Valgamaal olnud pisut kõrgem Eesti keskmisest töötusemäärast, olles pikka aega 
8,6-11,1% piirimail, kuid viimastel aastatel on töötuse tase jäänud 9% tasemele. 

Seisuga 08.mai 2007 tegutses Valgas 368 erinevat äriühingut, millest 91,5 moodustasid 
osaühingud, 7,6% aktsiaseltsid ning 0,9% täis- ja usaldusühingud. Füüsilisest isikust 
ettevõtjaid oli Valgas registreeritud 72.  

Ettevõtluse tugistruktuuridest töötab Valgas Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur. 2006. 
aastal asutasid Valga linn ja SA Valgamaa Arenguagentuur MTÜ Valga Ettevõtlusinkubaator. 
Ettevõtjate ühendusena tegutseb Valgamaa Äriklubi aastast 1994.  

Valga linna majanduselus on olulisel kohal tööstus. Vaatamata 1990-ndatel aastatel 
toimunud majandusreformidele ja majanduse restruktureerimisele on Valgas säilinud suur 
osa tööstusest. 2007. aastal tegutses linnas 20 erinevat tootmisega tegelevat äriühingut. 
Peamisteks tegevusvaldkondadeks olid kergetööstus (7 ettevõtet), puidu- ja mööblitööstus 
(5 ettevõtet), toiduainetetööstus (4 ettevõtet) ja metallitöötlemine (4 ettevõtet). Suuremad 
ettevõtted on Valga Lihatööstus AS, Valga Teed OÜ, Sangar Valga Vabrik AS, Valga Gomab 
Mööbel AS, Valga Moodul AS, Valga Haigla AS. 

Leibkonnaks loetakse ühises põhieluruumis (ühisel aadressil) elavate isikute rühma, kes 
kasutab ühiseid raha- ja/või toiduressursse ja kelle liikmed ka ise tunnistavad end ühes 
leibkonnas olevaks. Leibkonna võib moodustada ka üksikisik. 

Leibkonna liikme netosissetulek on oluliseks indikaatoriks vee- ja kanalisatsioonitariifide 
taseme prognoosimisel. Eestis puudub statistika leibkonna liikme netosissetuleku kohta 
valdade kaupa. Hetkel on leibkonnaliikme netosissetuleku  viimased andmed kättesaadavad  
aastast 2007, mis on kajastatud Tabel 2.1-s. Viimase aastaga on leibkonnaliikme 
netosissetulek Valga maakonnas kasvanud keskmiselt 24,6%. Seda kasvu iseloomustab 
Eesti majanduse kiire kasv (2008 a.-l on täheldatav Eesti majanduse kasvu aeglustamine). 

Tabel 2.1 Valga maakonna leibkonnaliikme sissetulek 

  Leibkonnaliikme netosissetulek, kuus, kr 
  2004 2005 2006 2007 
Valga maakond 2 129 2 653 3 546 4 420 
Eesti keskmine 3  029 3 475 4 343 5 286 

Valgamaa näitaja osakaal 70,3% 76,3% 81,6% 83,6% 
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  Leibkonnaliikme netosissetulek, kuus, kr 
  2004 2005 2006 2007 
Eesti keskmisest 
Allikas: Statistikaamet 

Sissetulek leibkonnaliikme kohta on kasvanud Valgamaal perioodil 2004-2007 ca 107%. 
Oluliselt on vähenenud vahe Eesti keskmisest näitajast, mis on 2007 a.-ks tõusnud 83,6% -
ni. 

Olemasolev veevarustussüsteem  

Valga linna ühisveevarustussüsteem koosneb 64 467 m torustikust, 172-st hüdrandist ja 
Paju veehaardest (koosseisus 5 puurkaevu).  

Linna ühisveevarustus baseerub põhjaveel. Veetorustik on valdavalt välja ehitatud 
ringvõrguna. Põhiliseks ehitusmaterjaliks on malm ja plast.  

Tabel 2.2 Valga linna ühisveevärgi teenusega varustatud elanikkond täna ja 
perspektiivis  

Aasta 2007 (2008) Aasta 2019 (ÜF projekt) Aasta 2019 (ÜF projekt 
koos Tambrega) 

Inimest % 
perspektiivsest 
elanikkonnast 

Inimest % 
perspektiivsest 
elanikkonnast 

Inimest % 
perspektiivsest 
elanikkonnast 

10 888 77 11469 86 11 709 88 
Allikas: AS Valga Vesi, konsultandi hinnang 

2008-ndal aasta alguses oli Valga linnas veevarustussüsteemiga liitunuid 10 888 elanikku, 
mis moodustab ca 77 % elanikkonnast. Pikaajalise perspektiivi veevajadus, kui on 
realiseerunud Ühtekuuluvusfondi (edaspidi ÜF) projekt ning on välja ehitatud torustikud 
Tambre piirkonna elanikele, on toodud alljärgnevas tabelis. Perspektiivne veetarbijate arv 
ÜF-i projekti raames on 11 469 elanikku. Kui ehitatakse torustikud välja ka Tambre 
piirkonna elanikele, siis tarbijate arv kasvab ca 11 709 elanikuni.  

Tabel 2.3 Veetoodang ja tarbimine Valga linnas 2007. ja 2019 aastal 

  
Ühik 
 

 
2007 

Pikaajaline 
perspektiiv 
2019 ÜF-I 
projekti 
tulem 

Pikaajaline 
perspektiiv 
2019 (ÜF 
ja Tambre 
piirkond) 
 

Vee toodang m3/d 1185 1431 1446 
Vee tarbimine m3/d 9993 1288 1308 
  - elanike poolt m3/d 715 975 995 
  - juriidilise isikute ja tööstuse poolt m3/d 278 313 313 
Ühiktarbimine l/d elaniku 

kohta 66 85 85 

Arvestamata vesi m3/d 192 143 137 
Arvestamata vesi % 16 10 10 
Allikas: AS Valga Vesi, konsultandi hinnang 

Valga linn kuulub Võrtsjärve alamvesikonda.  

Valga linna ühisveevarustusega kaetava ala piir on toodud joonisel VA-1-00. 

Olemasoleva ühisveevarustuse süsteemi probleemid on loetletud alljärgnevalt: 

• osa veetorustikest on amortiseerunud; 

• osa elanikkonnast on veevarustussüsteemiga ühendamata (Tambre piirkond); 



Valga linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2008-2019 
 

AS Infragate Eesti      
Tallinn 2008 
 

7 

• veetöötlusjaamas puudub elektrigeneraator. 

Olemasolev ühiskanalisatsioonisüsteem 

Valga linnas on kasutusel valdavalt ühisvoolne kanalisatsioonisüsteem, mis koosneb 54 539 
m isevoolsest kanalisatsioonitorustikust, 6 248 m survetorustikust, 12 reoveepumplast ja 
reoveepuhastist. Valga linna sademevee kanalisatsioonitorustike pikkus on ca 13 372 m.  

Valga linnale on moodustatud reoveekogumisala piir, mis on toodud joonisel VA-1-00. 

Tabel 2.4 Valga linna ühiskanalisatsioonisüsteemi teenusega varustatud 
elanikkond täna ja perspektiivis  

Aasta 2007 (2008) Aasta 2019 (ÜF projekt) Aasta 2019 (ÜF projekt 
koos Tambrega) 

Inimest % 
perspektiivsest 
elanikkonnast 

Inimest % 
perspektiivsest 
elanikkonnast 

Inimest % 
perspektiivsest 
elanikkonnast 

10 164 71 10788 81 11 028 83 
Allikas: AS Valga Vesi, konsultandi hinnang 

Elanikud, kellel puudub ühiskanalisatsioonisüsteemi kasutamise võimalus, juhivad oma 
reovee kogumis- ja imbkaevudesse või otse loodusesse. 

2008-ndal aastal on Valga linnas ühiskanalisatsioonisüsteemiga liitunud 10 164 elanikku, 
mis moodustab ca 71 % elanikkonnast. Pikaajalise perspektiivi reovee kogus, kui on 
realiseerunud ÜF-i programm ning on välja ehitatud torustikud Tambre piirkonna elanikele, 
on toodud alljärgnevas tabelis. Perspektiivne veetarbijate arv ÜF-i projekti raames on 10788 
elanikku. Kui ehitatakse torustikud välja ka Tambre piirkonna elanikele, siis tarbijate arv 
kasvab ca 11 028 elanikuni.  

Tabel 2.5 Valga linna praegused ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

  Ühik 2007 

Perspektiiv 
2019 (ÜF-i 
projekt) 

Perspektiiv 
2019 (ÜF koos 
Tambrega) 

Reovee kogus puhastile m3/d 2682 1944 1961 
Reovesi tarbijatelt m3/d 1086 1361 1381 
Reovesi elanikelt, m3/d 692 917 937 
Reovesi ettevõtetelt,  m3/d 394 444 444 
Infiltratsioon m3/d 1596 583 580 
Infiltratsioon % 60 30 30 

Allikas: AS Valga Vesi, konsultandi hinnang 

Olemasoleva ühiskanalisatsioonisüsteemi probleemid on loetletud alljärgnevalt: 

• osa elanikkonnast on ühiskanalisatsioonisüsteemiga ühendamata (Ülejõe, Tambre 
piirkond); 

• lisavete kogus reoveepuhastile moodustab üle 60% kogu vooluhulgast, millest 
sademevee hulk võib moodustada enamuse; 

• osa isevoolseid kanalisatsioonitorustikke on vananenud ja vajavad rekonstrueerimist; 

• osa olemasolevast sademevee kanalisatsioonist on amortiseerunud ning vajab 
rekonstrueerimist; 

• sademevee kanalisatsioon on puudulik ja vajab välja ehitamist; 

• reoveepuhasti juurde vaja rajada uus purgla, olemasolevat purglat pole siiani saadud 
kasutada; 

• peapumpla vajab uut võre. 
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Investeeringuprojektid 

Lühiajaline programm aastatel 2008-2011 

Projekt A-1.  Puurkaevpumplale vajalike seadmete paigaldamine 

Projekt B-1.1  Veevõrgu rekonstrueerimine 

Projekt B-2.1  Veevõrgu rajamine 

Projekt C-1.1  Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine 

Projekt C-2.1  Kanalisatsioonivõrgu rajamine 

Projekt D-1.   Reoveepuhasti täiustamine 

Projekt E-1.1  Sademevee- ja drenaažisüsteemide rekonstrueerimine 

Projekt E-2.1  Sademevee- ja drenaažisüsteemide rajamine 

Pikaajaline programm aastatel 2012-2019 

Projekt B-2.2  Veevõrgu rajamine 

Projekt C-2.2  Kanalisatsioonivõrgu rajamine 

Projekt E-1.2  Sademevee- ja drenaažisüsteemide rekonstrueerimine 

Projekt E-2.2  Sademevee- ja drenaažisüsteemide rajamine 

Finantsanalüüs 

Käesoleva investeeringuprogrammi põhiindikaatorid tuginevad Valga veemajandusprojekti 
teostusuuringule. Finantsanalüüsi hõlmatakse teostusuuringus sisalduv Valga linna 
lühiajalise investeeringuprogrammi tervik. Investeeringuprogrammi maksumuse indikaatorid 
tuuakse välja alljärgnevas tabelis. 

Tabel 2.6  Investeeringukulutused, jooksvates hindades (tuh. kr.) 

Kõik investeeringukulutused alginvesteering reinvesteering KOKKU 
abikõlbulikud investeeringukulud 171 093 26 036 197 129 
mitte-abikõlbulikud 
investeeringukulud 10 641 0 10 641 
KOKKU 181 734 26 036 207 770 
s.h. ettenägematud kulud    
Abikõlbulikelt investeeringutelt 13 687 2 083 15 770 
Mitte-abikõlbulikelt investeeringutelt 851 0 851 
KOKKU 14 539 2 083 16 622 

Allikas: Konsultandi arvutused 

• Lühiajalise investeeringuprogrammi kogu investeeringukulutused jagunevad kaheks: 
alginvesteeringud, mis tehakse lühiajalise investeeringuprogrammi varadesse, 
ettevalmistatava rahastamistaotluse rakendamise perioodil investeeringuprogrammi 
raames. Teiseks - reinvesteeringud, mis tehakse lühema kui 30 aastat kestva 
kasuliku elueaga investeeringute asenduskulutusena. 

• Algse investeeringu maksumus moodustab 181,7 mln krooni (maksumus jooksvates 
hindades, ilma käibemaksuta). Alginvesteering 2008.a. püsihindades moodustab 
158,2 mln krooni. 

• Lühiajalise investeeringuprogrammi reinvesteeringud moodustavad 26 mln krooni 
(maksumus jooksvates hindades, ilma käibemaksuta). Reinvesteeringute suurus 
2008.a. hinnatasemele vastavalt on 13,1 mln krooni. Reinvesteeringud on arvestatud 
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nendele varadele, mille eluiga on alla 30 aasta (kui eluiga on lühem kui 
prognoosiperioodi pikkus). 

• Kogu investeeringukulutus on reinvesteeringute võrra suurem lühiajalise 
investeeringuprogrammi alginvesteeringute maksumusest ja moodustab 207,8 mln 
krooni (maksumus jooksvates hindades, ilma käibemaksuta), kuid 2008.a. 
püsihindades vastavalt 171,4 mln krooni. 

• Alginvesteering moodustub abikõlbulikest kulutustest ning mitteabikõlbulikest 
kulutustest, lähtuvalt Ühtekuuluvusfondi rahalise abi eraldamise kriteeriumidest: 

o Abikõlbulikud investeeringukulutused hõlmavad investeeringuid Valga linna 
vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks ja rajamiseks, 
puurkaevpumplate rekonstrueerimiseks ning reoveepuhasti 
rekonstrueerimiseks/täiustamiseks. Abikõlbuliku alginvesteeringu maht on 
171,1 mln krooni (jooksvates hindades, ilma käibemaksuta). Abikõlbulike 
investeeringute taastamiseks on vajalik teha prognoosiperioodi vältel 
reinvesteeringuid 26 mln krooni ulatuses (taastamismaksumus jooksvates 
hindades, ilma käibemaksuta). Abikõlbulike investeeringute jääkväärtus 
prognoosiperioodi lõpus moodustab 104 mln krooni (2039. a. hinnatasemel); 

o Mitteabikõlbulikud investeeringukulutused hõlmavad investeeringuid Valga 
linna sademetevee kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. 
Mitteabikõlbulike kulutuste maht on 10,6 mln krooni (jooksvates hindades, 
ilma käibemaksuta). Mitteabikõlbulike investeeringute taastamiseks on vajalik 
teha prognoosiperioodi vältel reinvesteeringuid 0 krooni (mitteabikõlbulikud 
investeeringud moodustavad Valga linna lühiajalises investeeringuprogrammis 
eranditult pikaajalise kasuliku elueaga varadest, ja seetõttu ei lõppe kasulik 
eluiga prognoosiperioodi jooksul). Mitteabikõlbulike investeeringute 
jääkväärtus prognoosiperioodi lõpus moodustab 6,9 mln krooni 
(2039. a. Hinnatasemel). 
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3 ARENGUKAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED 

3.1 ÕIGUSLIK BAAS 

02.06.2003 aastal vastu võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 (1) 
järgi on kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas 
sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja 
kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, 
territoriaalplaneerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate 
korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.  

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamist reguleerib Eesti praegu 
10.02.1999. a vastu võetud ning 01.01.2006 viimati muudetud Ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni seadus.  

Valga linnas on ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga seonduv lisaks ülevabariigilistele 
õigusaktidele reguleeritud järgmiste õigusaktidega: 

• Valga Linnavolikogu 27.okt.2000.a määrus nr 19: Veevarustuse ja heitvee 
ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra kehtestamine; 

• Valga Linnavolikogu 29. apr. 2005.a määrus nr 12: Ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga liitumistasu ülempiiri kehtestamine; 

• Valga Linnavolikogu 29. veebr. 2008.a määrus nr 8: Ühisveevärgiga ja –
kanalisatsiooniga liitumise ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri; 

• Valga Linnavolikogu 29. veebr. 2008.a määrus nr 8 Lisa 1: Ühiskanalisatsiooni 
juhitava reovee reostusnäitajate piirväärtused ja juurdehindluse koefitsiendid; 

• Valga Linnavolikogu 29. veebr. 2008.a otsus nr 9: Vee-ettevõtte määramine Valga 
linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas. 

3.2 VALGA MAAKONNAPLANEERING 

Valga maakonna planeeringu koostamise aluseks on Valga maavanema 29.mai 1995.a. 
korraldusega nr.115 kinnitatud planeerimisprojekti lähteülesanne. 

Planeeringu koostamist alustati 1995.a. lähtudes 14.juunil 1995.a. Riigikogus vastuvõetud 
“Planeerimis- ja ehitusseadusest”. Planeeringu koostamisel osalesid Valga Maavalitsuse 
osakonnad ja maakonna omavalitsused, Valgamaa Metsaamet, Valga Teedevalitsus, Valga 
ja Otepää Elektrivõrk, muinsuskaitse inspektsioon ning teised riiklikud asutused. 

Töö koostamisel on algmaterjalina kasutatud varem koostatud projekte, vabariiklikke 
haruskeeme, olemasolevaid ja ka täiendavalt kogutud statistilisi andmeid. Maavalitsuse 
poolt saadeti 2.oktoobril 1995.a. vabariigi ministeeriumidele kirjad palvega esitada nii 
ministeeriumide kui ka alluvate ametkondade seisukohad riiklike piirangute osas, millega 
maakonnaplaneeringu koostamisel tuleks arvestada. Vastused saime Teede- ja 
Sideministeeriumilt, Majandusministeeriumilt, Sotsiaalministeeriumilt, Põllumajandus-
ministeeriumilt ning Keskkonnaministeeriumilt. 

Maakonnaplaneeringu koostamisel on arvestatud arengunõukogu poolt välja töötatud ja 
Valga maavanema ja Valgamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe poolt alla kirjutatud 
Valgamaa arengukava aastateks 1997-2010. 

Keskkonnakaitseline visioon aastal 2010: 

• maakonna linnades ja suuremates asulates on joogivee kvaliteet viidud vastavusse 
joogivee standardiga (sh. rauaärastus); 

• on likvideeritud põhjavee reostuse allikad; 
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• maakonna veekaitse prioriteetsetel objektidel Otepää ja Tõrva linnas on lahendatud 
heitvee ja joogivee probleemid; 

• aastaks 2009 on lõpetatud Valgas joogivee programm koos 
reoveepuhastusseadmetega; 

• pooled väikepuhastid maakonnas on rekonstrueeritud; 

• prügilad on viidud vastavusse rahvusvaheliselt tunnustatud tervise- ja 
keskkonnanõuetega; 

• suletud prügilad on rekultiveeritud ja haljastatud; 

• toimub jäätmete sorteerimine, puidujäätmed kasutatakse ära energiamajanduses; 

• ohtlike jäätmete käitlemiseks on loodud kogumispunktid Otepääl, Valgas ja Tõrvas; 

• aastaks 2006 on igas vallas vähemalt 1 karjäär, mis katab valla teede korrashoiu 
vajadused; 

• ammendunud ja perspektiivitud karjäärid on rekultiveeritud; 

• metsade pindala on säilinud; 

• metsatööstuses rakendatakse keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid; 

• ulukite arvukus on kasvanud; 

• jätkub maakonna seni veel kalanduslikult uurimata veekogude teaduslik uuring;  

• kalastajad on koondunud klubidesse ja ühendustesse; 

• tagatakse Eestile omaste taime- ja loomaliikide elujõuliste populatsioonide, 
looduslike ja poollooduslike koosluste ja maastike püsimine; 

• taime- ja loomaliikide, elupaikade ja maastike kaitse on korrastatud vastavalt 
uuenenud õigusnormidele; 

• klassikaline looduskaitse on ümber korraldatud, juhindudes kaitstavate 
loodusobjektide seadusest; 

• kaitstavatele territooriumidele on määratud valitsejad. 

Strateegiad: 

• veekaitse ja kasutamine; 

• jäätmemajandus; 

• klassikaline looduskaitse; 

• säästlik metsamajandamine. 

3.3 VALGA LINNA ÜLDPLANEERING 

Valga linna üldplaneering on koostatud 2007. aastal OÜ Tinter- Projekti poolt ja kehtestati 
25.05.2007. a Valga Linnavolikogu määrusega nr 6. Koos planeeringuga koostati ka 
üldplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne, mis on Keskkonnaministri 
poolt saanud heakskiidu 2.mail. Valga linna üldplaneering kehtib 1. juunist 2007. 

Üldplaneering on koostatud koostöös Valka linnaga.  

Valga linna üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisele.  

Kokkuvõte üldplaneeringus veemajandust puudutavast osast 

Üldplaneeringu veemajanduslikud ja looduskeskkonna eesmärgid on: 

• kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja 
kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle 
alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengutingimuste seadmine; 
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• maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine; 

• miljööväärtuslike hoonestusalade, väärtuslike põllumaade, parkide, haljasalade, 
maastike, maastiku üksikelementide ja looduskoosluste määramine ning nende 
kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine; 

• rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmine; 

• ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi täpsustamine 
looduskaitseseaduses sätestatud korras; 

• põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine; 

• vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade ja 
üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks. 

Veevarustus 

Valga linna joogivesi saadakse põhjaveest. Seega on oluline kindlustada edasiste 
planeeringutega põhjaveevarude kaitse ning jätkusuutlik kasutamine. Tsentraalses 
veevarustuses tarbitav põhjavesi saadakse ülem-keskdevoni veekompleksist. Põhjavee 
kõrgest rauasisaldusest tingitud tuleb toorvett puhastada, selleks on rajatud 
veetöötlusjaam, planeeritud tootlikkusega 4400 m3/ööp, perspektiivne laiendamisvõimalus 
kuni 6000 m3/ööp. Veetöötlusjaama ühendab Paju veehaardega 3 km toorveemagistraal. 

Suur osa linnast kasutab joogivett pindmistest põhjavee kihtidest. Oluline on tagada nende 
vajalik kaitse  uute objektide rajamisel ning vanade objektide rekonstrueerimisel. 

Veeallikate võimsuse ja perspektiivse veetarbimise võimalus näitab, et viimase katmisega 
olemasolevatest veeallikatest ei ole probleemne. Edasisel planeerimisel tuleb arvestada 
tsentraalse veevarustussüsteemi laiendamisega.  

Tambres ja Toogipalus võib kaaluda edasise ehitustegevuse laienedes eraldiseisva joogivee 
süsteemi rajamist. Linna muud piirkonnad lahendatakse tsentraalse veevarustuse baasil. 

Tuletõrje veevarustus lahendatakse tsentraalsetest joogivee trassidest.  

Kanalisatsioon 

Valdavalt on Valga linna territooriumil tegemist ühisvoolse kanalisatsiooniga. 
Kanalisatsioonivõrgustiku arendamisel peab kogu süsteemi viima lahkvoolseks. Suur osa 
Valga linnast ei oma juurdepääsu tsentraalsele kanalisatsioonile. Olemasolevad 
kanalisatsioonikogumismahutid on amortiseerunud ning kujutavad suurt ohtu põhjavee 
pindmistele kihtidele.  

Kanalisatsioonisüsteemi olulisem objekt on Valga linna reoveetöötlusjaam. Valga linna 
reovesi puhastatakse reoveetöötlusjaama, mille keskmisteks ööpäevasteks vooluhulkadeks 
on planeeritud 5000 m3 ja maksimaalseteks 8500 m3/ ööp. Reoveetöötlusjaama rajamine 
on vähendanud Pedeli jõe reostuskoormust ja ühtlasi on vähenenud ka Väikese-Emajõe 
eutrofeerumine.  

Kogu Valga linna territoorium on planeeritud katta tsentraalse kanalisatsioonivõrguga. Kui 
planeeritava hoonestusala lähipiirkonnas puudub tsentraalne kanalisatsioonivõrk või kui 
seda on majanduslikult ebaotstarbekas rajada liiga väikeste kanalisatsioonikoguste tõttu, 
võib kanalisatsioonivarustuse lahendada läbi kogumismahutite. Kogumismahutid purgitakse 
Valga linna puhastusseadmetesse. Kogumismahutitele peab olema tagatud 
sanitaarkaitsetsoon.  

Reovee immutamine on kogu omavalitsuse territooriumil keelatud. Reovee kogumise 
võimaluse kogumismahutitesse määrab kohalik omavalitsus.  

Sademevesi tuleb kokku koguda kinnistutelt ja suunata sademevee kanalisatsiooni. Kui 
sademevee kanalisatsioon puudub või ühisvoolse tehnovõrgu tase ei võimalda sademevee 
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vastuvõttu, tuleb katustelt kogutav sademevesi immutada kinnistul. Parkimisaladelt kogutav 
sademevesi tuleb juhtida läbi mudaõlipüüniste juhul kui parklas on rohkem kui 10 
autokohta. Parklate edasisel planeerimisel eelistada võimaluse korral vett läbilaskvaid 
katendeid.  

Prügilad 

Valga linna territooriumile jääb Valga prügila. Prügila on olnud kasutuses 40 aastat. Kokku 
on prügilasse ladestunud 75 000 tonni jäätmeid. Prügila haldaja omab jäätmeluba kuni 
aastani 2008. Valga linna prügila kuulub sulgemisele 2009. aastal. Prügila sulgemistööd 
viiakse läbi 2009-2013. aastal. Paralleelselt prügila sulgemisega ehitatakse välja jäätmete 
töötlemise jaam aastaks 2013.  

Prügila territooriumile on koostatud detailplaneering (inseneribüroo Urmas Nugin, 2003), 
mis sätestab prügila maakasutuse. Planeeringuga on lahendatud ka sademe- ja nõrgvee 
puhastus.  

Käesolevas üldplaneeringus on sätestatud eraldikogumise võimalustega jäätmepunktide 
asukohad linnas. Kokku on planeeritud järgmiste asukohtadega jäätmepunktid: 

• Lõuna ja Võru tn ristmik; 

• Raja tn kaubanduskeskus; 

• Jaama puiestee kaubanduskeskus; 

• Roosi ja Petseri tn ristmik; 

• Lühike, Tõrva, Räni tn ristmik; 

• Tambre (Kirsipuu, Sambla ja Õunapuu ristmik). 

3.4 VALGA LINNA ARENGUKAVA 

Valga linna arengukava on koostatud 2007. aastal.  

Kokkuvõte 

Valga linn asub Sakala, Otepää ja Karula kõrgustikke eraldava Valga nõo piires. Suhteliselt 
madal reljeef, jääpaisjärve kulutus- ja kuhjetasandikud. 

Valga linna ümbruse reljeef on üldiselt tasane. Võru maantee kulgeb piki Läti piiri kagusse 
madalal (10 m) seljandikul. Viimase absoluutne kõrgus on 75 m ringis. Põhjapoole, Mõniste 
ja Võru raudteeharu piirkonnas on täiesti tasane ala absoluutsete kõrgustega umbes 65 m. 
Läbi linna kulgeb kirde-edela suunaline 200–300 m laiune Pedeli jõe ürgorg. Oru lamm 
asetseb 40–45 m absoluutsel kõrgusel. 

Üldiselt reljeefi absoluutkõrgus muutub 75 m-lt Võru tn piirkonnast kuni 44–41m abs 
kõrguseni ürgoru lammidel. 

Linna 1654,2 hektarit maad jaguneb sihtotstarbelt elamumaaks (eramud, korterelamud, 
talud jne) 463,2 ha (28%), munitsipaalmaaks 595,44 ha (36%), transpordimaaks (teed ja 
tänavad) 115,78 ha (7%) ning tootmis- ja ärimaaks 99,25 ha (6%). Lisaks veel veekogude 
all olevaks maaks, riigikaitsemaaks ja maatulundusmaaks.  

Valga linna tsentraalne veevarustus on lahendatud AS-le Valga Vesi kuuluvate 
puurkaevudega, mille vesi juhitakse peale puhastusseadmete läbimist ühisveevärki. Valga 
linna ühisveevärgi joogivesi vastab Eestis kehtivatele tervisekaitsenõuetele.  

Lisaks linna reoveepuhastusseadmetele omab heitvee keskkonda juhtimisega 
reoveepuhastit ka AS Valga Auto. Aastatel 2004-2006 rekonstrueeriti ja ehitati 65 km vee- 
ja kanalisatsioonitorustikku. Ligikaudu 85% Valga elanikest elab tänavatel, kus on võimalik 
liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga. 
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Arengumudeli üks koostisosa - elukeskkonna hea kvaliteet ja säästva arengu põhimõtete 
järgimine kõigil elualadel ütleb: linna elukeskkonda tehtud investeeringud on suunatud 
elanike elamistingimuste parandamisele ja tervisliku keskkonna tagamisele, mis 
lõppkokkuvõttes väljenduvad elukvaliteedi tõusus. Siia kuuluvad eelkõige juba teostatud ja 
töös olevad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projektid, teede, tänavate ja haljasalade 
korrashoid, Pedeli virgestusala arendamine puhke- ja turismikeskusena, Valga jäätmejaama 
arendamine ning linnakeskuse renoveerimiskavade realiseerimine. Valga Haigla baasil 
kaasaegse meditsiiniteeninduse, taastusravi ja põetusteenuste osutamine ning abivajajate 
toetamine loob linnaelanikele turvalisuse ja abi osutamise kindluse. Investeeringud tervist 
edendavatesse projektidesse toetavad elanike töövõimet ja aktiivsust, mille positiivne 
väärtus seisneb ühiskondlikult kasuliku töö hulga suurenemises. Kohaliku identiteedi ja 
omaalgatuse suurendamine, kohalike kultuuriväärtuste ja traditsioonide ning naabrite 
lätlaste kaasamine linnaelu edendamisse aitavad kaasa Valga omapära säilimisele ja linna 
imago suurendamisele. Oluline on valgalaste kodukohatunde suurendamine ja Valga-Valka 
kui olulise tõmbekeskuse propageerimine. Säästva arengu tagamiseks tuleb rohkem 
investeerida energiasäästuprojektidesse (lasteaed Kaseke passiivmajaks rekonstrueerimise 
pilootprojekt, korterelamute säästlik renoveerimine jmt.) ning taastuvate energiaallikate 
kasutuselevõtmisesse (biogaasi reaktor, päikesekollektorid jmt.). 

VALGA on 2013 aastal: 

• meeldiv elupaik – inimese ja perekeskne, heakorrastatud, roheline, turvaline, 
tervisliku elukeskkonnaga Lõuna-Eesti linn; 

• mitmekülgset ja konkurentsivõimelist haridust võimaldav ning väärtustav linn; 

• investeerijatele atraktiivne kaasaegse infrastruktuuriga tööstus- ja logistikakeskus, 
ettevõtlikkust toetav Eesti piirilinn; 

• turismi soosiv, mitmekülgseid sportimis-, meelelahutus- ja puhkusvõimalusi ning 
tervishoiuteenuseid pakkuv linn; 

• koostööks avatud, erinevaid rahvusi ja kultuure siduv, ajaloolist omanäolisust säilitav 
piirilinn – Valgamaa pealinn ja Valga-Valka kaksiklinn. 

Valga linna arengu peaeesmärgiks on:  

• inimest väärtustav ja taastootev turvaline elukeskkond ning rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimeline tööstus-, logistika- ja turismikeskus. 

Alljärgnevas tabelis on toodud Valga linna arengukava tegevusmudel veemajanduse 
valdkonnas aastatel 2007-2013. 
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Tabel 3.1 Valga linna arengukava tegevuskava 2007-2013 veemajanduse osas 

Probleem, 
vajadus 

Eesmärk Tegevused Eestvedaja Partnerid 
ja 
rahastaja
d 

Maksumu
s kokku,  
milj EEK 

200
7 
milj 
EEK 

200
8 
milj 
EEK 

200
9mil
j 
EEK 

201
0mil
j 
EEK 

201
1 
milj 
EEK 

201
2 
milj 
EEK 

201
3 
milj 
EEK 

Kõigil 
linnaelanikel 
pole võimalik 
ühineda 
ühisveevärgi- 
ja 
kanalisatsioonig
a, osa 
olemasolevaid 
torustikke 
amortiseerunud 

Kvaliteetne 
joogivesi ühis- 
veevärgis kogu 
linnas, linna 
reovee  
juhtimine 
ühiskanalisatsioo
ni 

Rekonstrueerida ja 
laiendada joogivee- 
ja 
kanalisatsioonitorusti
kku, rajada 
kanaliseerimata 
linnaosadesse 
pumplad 

Valga Piirkonna 
Keskkonnakesk
us 

ÜF, SA KIK 120,4 0,40 - 20,0 60,0 40,0 - - 

Reovee 
sattumine 
avalikesse 
veekogudesse 
ja põhjavette 

Potentsiaalsete 
reostusallikate 
arv on viidud 
minimaalseks, 
keskkonna 
kvaliteeti 
iseloomustavad 
uuringud on 
tehtud 

Likvideerida 
avastatud 
reostuskolded 

Valga Piirkonna 
Keskkonnakesk
us 

SA KIK 0,60 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Linnapargi tiigid 
puhastamata, 
üks tiik 
rajamata, 
sadevete 
probleem, park 
korrastamata 

Linnapark on 
rekonstrueeritud 

Leida 
kaasfinantseerijad. 
Korraldada 
ehitustööd. 

Valga Piirkonna 
Keskkonnakesk
us 

SA KIK 4, 2 0,2 2,0 2,0  -  -  -  - 

E.Enno sillast 
alates on 
sadeveed 

Sadevee 
kollektori 
väljaehitamine 

Koostada tööplaanid, 
teostada tööd  

Valga Piirkonna 
Keskkonnakesk
us 

  18,0  -  -  -  - 6,0 6,0 6,0 
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Probleem, 
vajadus 

Eesmärk Tegevused Eestvedaja Partnerid 
ja 
rahastaja
d 

Maksumu
s kokku,  
milj EEK 

200
7 
milj 
EEK 

200
8 
milj 
EEK 

200
9mil
j 
EEK 

201
0mil
j 
EEK 

201
1 
milj 
EEK 

201
2 
milj 
EEK 

201
3 
milj 
EEK 

juhitud 
paremalt 
kaldalt otse 
jõkke.) 
Puhkeala 
võimalik 
reostus 
sadeveega 

Pedeli luhal  

Sadevee 
ärajuhtimine 
väljaehitamata 

Sadevee 
ärajuhtimise 
süsteemi 
väljaehitamine  
Tiigi, Võnnu ja 
Tuubi ning Roosi 
– Karja, Piiri, 
Valli-Viadukti jt. 
tn. piirkonnas 

Koostada 
tööprojektid ja 
teostada ehitus 

Linnahooldus-
amet 

  6,3 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Allikas: Valga linna arengukava 2007-2013.  
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Arengukava elluviimise eest vastutab linnavalitsus, kelle ülesandeks on vajalike tööde 
ettevalmistamine, konkreetsete projektide esitamine ja tööde läbiviimise organiseerimine. 

3.5 OMAVALITSUSTE VAHELINE ÜHISTEGEVUS ÜHISVEEVÄRGI JA –
KANALISATSIOONI ARENDAMISEL 

Valga linnal ei ole teiste omavalitsustega, k.a Valka linnaga, omavahelisi kokkuleppeid 
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamisel.  

3.6 VÕRTSJÄRVE ALAMVESIKONNA VEEMAJANDUSKAVA  

Võrtsjärve veemajanduskava eelnõu on  valminud 2007. aastal.  

Võrtsjärve alamvesikonna veemajanduskava koostamise korraldajaks on Tartumaa 
Keskkonnateenistus, eelnõu on koostatud Viljandimaa ja Tartumaa Keskkonnateenistuse 
poolt 2007. aastal. Konsultantideks materjali kogumisel ning süstematiseerimisel olid Arvo 
Järvet ja Eesti Loodushoiukeskus, veemajanduskava eelnõu koostamisele aitas kaasa AS 
Maves. 

Kokkuvõte eelnõust 

Võrtsjärve alamvesikonna pindala on 3374 km2. Väljaspool Eestit, Läti Vabariigi 
territooriumil, asub vesikonnast 99 km2 (Pedeli jõgikonnas 91 km2 ja Õhne jõgikonnas 8 
km2).  

Alamvesikond paikneb 4 maakonnas: Viljandi, Valga, Tartu ja Võru. Sellel territooriumil on 
29 kohalikku omavalitsust. Neist 5 on alamvesikonnas kogu oma territooriumiga ning 
osalise territooriumiga 24 omavalitsust.  

Võrtsjärve alamvesikonna veemajanduskava peamised eesmärgid: 

• elanikkonna varustamine ohutu joogiveega, kusjuures kõigi näitajate osas hea 
joogiveega varustamine toimub kooskõlas piirkonna majanduslike võimalustega; 

• põhjavett kasutatakse säästvalt, tagatakse väärtuslike allikate kaitse ja reostunud 
põhjaveega alade kontroll; 

• pinnaveekogude hea seisundi saavutamine või hoidmine;  

• puhkemajanduslike võimaluste laiendamine ja säästva maakasutuse tagamine 
põllumajanduses;  

• veekeskkonnaga seotud vee-elustiku mitmekesisuse säilimine; 

• veekogude kasutamisvõimalused ja -piirangud on selgelt määratletud ning toetavad 
säästlikku majandusarengut. 

Võrtsjärve alamvesikonnas on eraldatud järgmised põhjaveekogumid:  

• Kvaternaari ühendatud põhjaveekogum Otepää alal; 

• Kesk-Devoni põhjaveekogum; 

• Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum; 

• Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all, Ida-Eesti alal; 

• Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum, Lääne-Eesti valglapiirkonnast. 

Üldiselt on Võrtsjärve alamvesikonnas põhjavee looduslik reostuskaitstus hea. 
Põhjaveekogumid on heas seisundis. Põhimõtteliselt on kõikidel põhjaveekogumitel oht 
kaotada oma hea seisund, kui ei lähtuta reostuse vältimise põhimõttest ning põhjavee 
säästlikust kasutamisest. 

Valga linna reoveepuhasti rekonstrueeriti 2002. aastal. Valga linna ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekt lõppes tervikuna 2006. aasta novembris. Projektis 
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oli ette nähtud vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ning 6 reoveepumpla 
ehitamine (mõlemas etapis 3 pumplat). 2007. aastaks on 70% Valga linna elanikest 
ühendatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga. Liitunud on 2000 uut vee- ning 3000 
kanalisatsioonitarbijat. 

Tabel 3.2 Kohaliku tähtsusega jääkreostuskolded Valga linnas 

Asula Nimetus Reostuse liik 
Valga linn Endine Kommunaalettevõte 

Kombinaadi Valga pigibaas 
Bituumen, fenoolid 

Valga linn Valga raudteesõlm ja vedurite 
ekspluatatsiooni jaoskond 

- 

Allikas: Võrtsjärve alamvesikonna veemajanduskava eelnõu 

Valga maakonna ainuke prügila asub Valga linnas, mis töötab kuni Kagu-Eesti prügila 
valmimiseni.  

Kõikide looduslike vooluveekogude seisund on Võrtsjärve alamvesikonnas hea või kesine. 
Kesine hinnang on antud jõgedele või jõelõikudele, mis on tõkestatud paisrajatistega ja 
mille tõttu ei saa kalad jõgede ülemjooksudele kudema minna (selle tulemusena on 
jõeelustik vaesemaks jäänud). Kuigi Laatre jõe ülemjooksule (Laatre-Kuigatsi veekogum) ja 
Pedeli jõe ülemjooksule (Pedeli-Riisupi veekogum) on kalade juurdepääs paisude tõttu 
piiratud, on need veekogumid loetud heas seisundis olevateks, kuna need jõelõigud on 
looduslikult vähesobivad paigad kalade elutsemiseks ja kudemiseks (puudub kogumi 
kalastikuline väärtus). Seega ei muuda antud paisud jõelõigu looduslikke tingimusi. 

Pedeli ja Tänassilma jõgi on, hoolimata pikaajalisest Valga (kuni 2002. aastani) ja Viljandi 
linna (kuni 2005. aastani) ülenormatiivsest heitvee juhtimisest jõgedesse, hinnatud kesises 
seisundis olevaks (mitte halvas), kuna reoained (lämmastik, fosfor jms) ei ole mõjutanud 
kalastiku seisundit veekogus. 

Võrtsjärve alamvesikonnas on üks ametlik supelrand (Pühajärve rand) ja kolm ametlikku 
supluskohta (Vanamõisa ja Riiska järved ning Pedeli puhkeala). 2006. aasta suve 
seireandmed näitavad, et kõik neli ametlikku ujumiskohta (Pühajärve rand, Vanamõisa ja 
Riiska järved Tõrva linnas ning Pedeli puhkeala) vastasid suplusvee kvaliteedinõuetele. 

Võrtsjärve vesikonnas baseerub elanikkonna veevarustus täielikult põhjaveel. 
Üksikmajapidamiste joogivee võtuks on rajatud kuni 10 m sügavused salvkaevud või 
sügavamad, 15–60 m sügavuseni ulatuvad, puurkaevud. Salvkaevudega tarbitakse 
tavaliselt pinnakatte liiva-kruusaläätsedes paiknevat ja reostuse eest looduslikult kaitsmata 
põhjavett.  

Põhjavee varud on joogivee tagamiseks piisavad.  

Keskkonnaeesmärgid 

• Joogiveevarustuse tagamine 

Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, st ei tohi sisaldada 
haigustekitajaid ega ülenormatiivselt keemilisi toksilisi ühendeid. Joogiveekvaliteedi 
nõuetele peab vastama kõigi veeallikate vesi, mida kasutavad enam kui 50 inimest. Pikemas 
perspektiivis peab ühisveevärgist pärinev joogivesi vastama nõuetele kõigis asulates. 

Tiheasustusalal tuleb kõigile soovijatele pakkuda võimalust liituda ühisveevärgiga. 

• Põhjavee hea seisundi tagamine. 

Võrtsjärve alamvesikonnas on põhjavesi suhteliselt hästi kaitstud, mistõttu põhjaveega 
alamvesikonnas hetkel suuri probleeme ei ole. Samas tuleb vältida edaspidise kahju 
tekitamist intensiivse põllumajanduse, heitvee juhtimise pinnasesse või otse põhjavette ja 
majandustegevuse tulemusena. 
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Põhjavee kaitse seisukohalt on väga oluline, et tiheasustusalas oleks välja ehitatud 
ühiskanalisatsioon. Hajaasustusalal võiks reoveekäitluse lahendada looduslikemate 
vahenditega, näiteks lodud, biotiigid jms. 

• Pinnaveekogude hea seisundi tagamine 

Pinnaveekogude puhul on suurimaks eesmärgiks saavutada aastaks 2015 kõigi looduslike 
pinnaveekogude hea seisund ning tehislike ja oluliselt muudetud veekogude hea 
ökoloogiline potentsiaal. Pinnaveekogude hea seisundi tagamiseks tuleb vähendada 
heitveega veekogudesse juhitavate toitainete kogust. Kõikide asulate ja tööstusettevõtete 
reovesi tuleb käidelda vastavalt nõuetele. Kuna Võrtsjärve alamvesikonnas tegeletaks 
suhteliselt intensiivselt põllumajandusega, siis tuleb suurt tähelepanu pöörata sõnniku ja 
vedelsõnniku hoiustamisele ja laotamisele. Reostuse ennetamiseks ja vältimiseks tuleb 
loomakasvatuses ja põlluharimises lähtuda heast põllumajandustavast.  

Tugevasti muudetud veekogude puhul on eesmärgiks nende võimalikult looduslähedase 
seisundi taastamine. 

• Vee-elustiku mitmekesisuse säilitamine 

Vee-elustiku säilitamiseks luua veekogudes võimalikult looduslähedased tingimused. 
Kraavitatud jõelõigud viia võimalikult looduslähedasse olukorda – suurendada vooluveekogu 
looklevust, luua kiiremaid ja kärestikulisi jõelõike, tagada juurdepääs lisajõgedele ja 
vanajõgedele ning kaotada olulised rändetõkked. 

Üks oluline faktor vee-elustiku säilimisel on miinimumveetase ja vooluhulk. Kui paisutatud 
jõgedel suvise madalveeperioodi aegu piisavalt vett allavoolu ei lasta, hukuvad paljud 
organismid ning jäävad kuivale olulised kalade kudemiskohad. Samuti on aegajalt 
probleeme Võrtsjärve veetasemega. 

Võrtsjärve meetmekava koondtabelis on toodud, et ÜF projekti koosseisus olevate 
veevarustus – ja kanalisatsioonisüsteemide korrastamise teostuse tähtaeg on 2010. aasta 
(prioriteet I). Väljaspool ÜF koosseisu asumites veevarustussüsteemide korrastamise aeg 
2013 aasta ja kanalisatsioonirajatise korrastamise tähtaeg 2014. a (prioriteet II). Täiendava 
fosforiärastuse teostamise tähtaeg 2014.a.  

Lisameetmed hajaasustuse aladel- väikese asumite veevarustuse korrastamise ning kuivade 
või reostunud kaevude asendamise ning hajuasustuse kanalisatsioonilahenduste toetamine 
ja  kogumiskaevude vee kogumine ja puhastuse tagamise toetamise teostamise aeg on 
2014 aasta (prioriteet III).   

Lisaks on toodud meetmekavas tähtajad pinnaveekogude seisundi parandamiseks jne.  

Lisainfot saab Tartumaa Keskkonnateenistuse koduleheküljelt aadressil  
http://www.envir.ee/126208 

3.7 VALGA LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI ARENGUKAVA 

Seni kehtinud Valga linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava on koostatud 2001. 
aastal AS Eesti Veevärk poolt. Järgnevalt on toodud antud arengukava kokkuvõte.  

Kokkuvõte 

Olemasolev ühisveevarustuse süsteem 

Valga linna tsentraalne veevarustus on lahendatud 35 puurkaevuga, millest 14 kuuluvad 
AS-le Valga Vesi ja on ühendatud linna tsentraalsesse veevõrku. Käesoleval ajal kasutab AS 
Valga Vesi 6 puurkaevu, Paju veehaarde 5 puurkaevu lastakse käiku koos veetöötlusjaama 
käikuandmisega 12.03.2001.  

http://www.envir.ee/126208
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2000. a pumbati AS Valga Vesi kuuest töötavast puurkaevust välja keskmiselt 1578 tuh m3/ 
d, võrdluseks 1997. a oli väljapumpamine 2400 m3/ d (11 puurkaevu). 

Magistraalveetorustike üldpikkus on 23 km. Veetorustikud on ehitatud aastatel 1950-1989.  

Vanadest amortiseerunud trassidest ja enamuse ekspluatatsiooniliste puurkaevude vee 
ülenormatiivsest rauasisaldusest (põhjustatud looduslikest tingimustest) ei vasta Valga linna 
tsentraalsest veevõrgust tulev joogivesi Eestis kehtivatele kvaliteedinõuetele rauasisalduse 
osas, kohati esineb vees ka väävelvesinikku.  

Tarbijaile antav vesi vajab eelnevat töötlust, et eemaldada veest raud ja väävelvesinik.  

Veetöötlusjaama (VTJ) ehitusega alustati 2000. aasta märtsis, VTJ anti käiku 12.03.2001 a.  

Lisaks puurkaevudele ja torustikele kuuluvad veevõrku ka veetorn (300 m³), mida 
käesoleval ajal ei kasutata, maa-alune veereservuaar (200 m³) ja teise astme pumpla.  

Ühisveevarustussüsteemiga liitunuid elanike arvuks on ca 9 200  inimest, so ca 60% 
elanikkonnast. 

Probleemid ühisveevarustuses: 

• torustike veekaod enam kui 48%; 

• torustike halb ehituskvaliteet; 

• asutusel mitteolevad ja nõuete kohaselt konserveerimata/ tamponeerimata 
puurkaevud ohustavad põhjavett; 

• salvkaevude vesi ei vasta Eesti Joogiveestandardile EVS 663:1995; 

• elanikkonna vähene varustatus ühisveevärgi teenusega; 

• raudtee taguses linnaosas on veesurve ebapiisav, kui veevõrku juhitakse vesi ühest 
punktist(veetöötlusjaamast). 

Olemasolev ühiskanalisatsioonisüsteem 

Valga linnas on kasutusel valdavalt ühisvoolne kanalisatsioonisüsteem. Käesoleval ajal 
voolavad linna reoveed Peetri tänava peapumplasse, kust need pumbatakse survetorustiku 
kaudu sette- ja biotiikidesse. AS-le Valga Vesi kuuluvad lisaks kanalisatsiooni peapumplale 
ka Sepa ja Rohelise tänava ülepumplad. Olemasolevate puhastusseadmete puhastusefekt 
on madal ja seda eriti biogeensete komponentide (N ja P) osas. Uus reoveepuhasti, 
väljalasuga Pedeli jõkke, valmib 2001. aasta I p.a. jooksul. 

Kanalisatsiooni magistraaltorustike üldpikkus on 26 km. Tsentraalset kanalisatsiooni 
kasutab 75% kõigist tarbijatest, sh 55 % elanikest. 

2000. aastal juhiti puhastile reovett keskmiselt 2761 m3/d.  

Täiendavalt linna ühiskanalisatsioonile on linnas ettevõtteid, mis omavad oma lokaalseid 
süsteeme väljalaskudega kas Pedeli jõkke, sellesse suubuvatesse ojadesse või 
ühiskanalisatsiooni (AS-id Valga Liha- ja Konservitööstus, Valga Autobaas, Valga Leib ja 
Valga TREV. Eesti Raudtee territooriumil on õlipüüdja).  

Probleemid ühiskanalisatsioonis: 

• 45% kogu elanikkonnast on varustamata ühiskanalisatsiooni teenusega; 

• lisavesi moodustab 60% reoveest; 

• laialdane ühiskanalisatsiooni puudumine on otseseks ohuks keskkonnale, eelkõige 
Pedeli jõe reostusele; 

• kanalisatsiooni puudumine ohustab salvkaevude veekvaliteeti; 
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• teadmata on torustike täpsed asukohad, läbimõõdud ja ehituskvaliteet. 

Alljärgnevas tabelis on toodud investeeringuprojektid ja nende maksumused. Seoses 
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ülevaatusega on muutunud nii ehitatavate kui ka 
rekonstrueeritavate torustike pikkused, samuti on muutunud ühikhinnad. Antud tabel 
kirjeldab olukorda, kui seni kehtinud arengukava 2001. aastal koostati. 
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Tabel 3.3 Seni kehtinud Valga linna ÜVKA investeeringuprojektid ja nende maksumused 

Projekti  Projekti osa Inves- Kohene Lühiajaline                 Pikaajaline programm 
 nimetus   teerin

g 
program
m 

programm         

  (mln 
kr) 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

A. Veetorustik A1. Olemasolevate veetorustike renoveerimine,            
I-III etapp 

28,778 2,792 2,792 4,420 4,420 4,420 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 

 A2. Veevõrgu rajamine, I etapp - ringvõrgu 
moodustamine 

3,027 1,514 1,514            

 A3. Veevõrgu rajamine, II etapp - kesklinna piirkonda 2,595   0,865 0,865 0,865         

 A4. Veevõrgu rajamine, II etapp - Piiri tn piirkonda 4,466   1,489 1,489 1,489         
 A5. Veevõrgu rajamine, II etapp - raudtee tagusesse 

piirkonda 
8,906   2,969 2,969 2,969         

 A6. Veevõrgu rajamine, III etapp - Tartu mnt, Viljandi 
mnt ja Transpordi tn piirkonda 

14,828      1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 

 A7. Veevõrgu rajamine, III etapp - Tambre linnaossa 8,242      1,03 1,03 1,030 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 
 A8.Veemõõtjate paigaldamine kõikidele tarbijatele,     I 

etapp 
0,109 0,109             

KOKKU A:  70,951 4,414 4,305 9,742 9,742 9,742 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 
B. Puurkaevud B1. Kasutusest kõrvalejäävate puurkaevude 

tamponeerimine, I-II etapp 
0,784 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157         

KOKKU B:  0,784 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0 0 0 0 0 0 0 0 
C. Kanalisat-
sioonitorustik 

C1. Olemasolevate kanalisatsioonitorustike 
renoveerimine, I-III etapp 

35,672 2,515 2,515 3,317 3,317 3,317 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 2,586 

 C2. Kanalisatsioonitorustiku rajamine, I etapp - 
vastavalt veeringvõrgule 

1,992 0,996 0,996            

 C3. Kanalisatsioonitorustiku rajamine, II etapp - 
kesklinna piirkonda 

3,225   1,075 1,075 1,075         

 C4. Kanalisatsioonitorustiku rajamine, II etapp - Piiri tn 
piirkonda 

3,209   1,070 1,070 1,070         

 C5. Kanalisatsioonitorustiku rajamine, II etapp - raudtee 
tagusesse piirkonda 

15,092   5,031 5,031 5,031         
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Projekti  Projekti osa Inves- Kohene Lühiajaline                 Pikaajaline programm 
 nimetus   teerin

g 
program
m 

programm         

  (mln 
kr) 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

 C6. Kanalisatsioonitorustiku rajamine, III etapp - Tartu 
mnt, Viljandi mnt ja Transpordi tn piirkonda 

11,452      1,432 1,432 1,432 1,432 1,432 1,432 1,432 1,432 

 C7. Kanalisatsioonitorustikurajamine, III etapp - Tambre 
linnaossa 

6,112          1,528 1,528 1,528 1,528 

KOKKU C:  76,753 3,511 3,511 10,49
2 

10,49
2 

10,49
2 

4,018 4,018 4,018 4,018 5,546 5,546 5,546 5,546 

D. Reovee-
pumplad 

D1. Olemasolevate reoveepumplate rekonstrueerimine, I 
etapp 

0,155 0,078 0,078            

 D2. Uute reoveepumplate rajamine, I-III etapp 11,992 0,776 0,776 2,104 2,104 2,104 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 
KOKKU D:  12,147 0,853 0,853 2,104 2,104 2,104 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 0,516 
E. Sadevesi E1. Sadeveetorustiku rajamine, I-III etapp 22,114 2,437 2,437 3,711 3,711 3,711 0,763 0,763 0,763 0,763 0,763 0,763 0,763 0,763 
 E2. Sadeveepuhastus, II-III etapp  0,530   0,118 0,118 0,118 0,174        
KOKKU E:   22,644 2,437 2,437 3,829 3,829 3,829 0,938 0,763 0,763 0,763 0,763 0,763 0,763 0,763 
KOKKU:  183,280 11,37

3 
11,26
4 

26,32
4 

26,32
4 

26,32
4 

9,597 9,423 9,423 9,423 10,95
1 

10,95
1 

10,95
1 

10,95
1 

Allikas: Valga linna ÜVKA, AS Eesti Veevärk, Tallinn 2001
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3.8 VEE-ERIKASUTUSLUBA 

Valgamaa Keskkonnateenistus on AS-le Valga Vesi 01.07.2006 väljastatud vee- 
erikasutusloa nr L.VV.VA-56437 (kehtivusega kuni 30.06.2011). Loas toodud nõuded on 
esitatud alljärgnevas tabelis.  

Tabel 3.4 Valga linna Vee erikasutusloa näitajad ühisveevarustussüsteemis 

Maakond (linn, vald, alev, alevik, küla) Valga maakond, Tõlliste vald 
Vee-erikasutusloa väljastaja asutuse 
nimetus 

AS Valga Vesi 

Vee-erikasutusloa nr ja kehtestamise 
aeg 

L.VV.VA-56437, 01.07.2006 

 
VEEVÕTT 
 
Veehaarde nimetus, 
Puurkaevu katastri 
number 
 

Põhjaveekihi 
nimetus 

Lubatud  
kogus 
m3/aastas  

Tegelikult võetav 
kogus 2007.a 
m3/d 
  

Paju veehaare (2006-2007 
aastal) 

D 700 000 432 600 

Paju veehaare (2008-2008 
aastal) 

D 750 000 - 

Paju veehaare (2009-2009 
aastal) 

D 800 000 - 

Paju veehaare (2010-2010 
aastal) 

D 850 000 - 

Paju veehaare (2011-2011 
aastal) 

D 450 000 ( 2 
kvartalit) 

- 

Tabel 3.5 Valga linna vee-erikasutusloa näitajad ühiskanalisatsioonisüsteemis 

Reovee-
puhasti 
nimetus, 
kood 

Suubla, 
kood 

Lubatud 
vooluhulk 
m3/a 

Reostus-
näitajad 

Suurim 
lubatud 
sisaldus, 
mg/l 

Tegelik 
sisaldus, 
mg/l 

Valga linna 
puhasti 
(2007-2007 
aastal) 

Pedeli jõgi, 
101 210 1  400 000 

BHT7 
Heljum 
KHT 
PÜLD 
NÜLD 
naftasaadused 

15,0 
15,0 
125,0 
1,0 
15,0 
1,0 

1,96 
4,1 
-1 
0,2 
6,3 
-1 

Valga linna 
puhasti 
(2008-2009 
aastal) 

Pedeli jõgi, 
101 210 1 600 000 

BHT7 
Heljum 
KHT 
PÜLD 
NÜLD 
naftasaadused 

15,0 
15,0 
125,0 
1,0 
15,0 
1,0 

- 

Valga linna 
puhasti 
(2010-2010 
aastal) 

Pedeli jõgi, 
101 210 1 800 000 

BHT7 
Heljum 
KHT 
PÜLD 
NÜLD 
naftasaadused 

15,0 
15,0 
125,0 
1,0 
15,0 
1,0 

- 

Allikas: Vee erikasutusluba nr L.VV.VA-56437 
Märkused: 1-andmed puuduvad 
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Lisaks väljuvatele heitvee näitajatele on AS-l Valga Vesi vajalik võtta 1 x kuus (12 x aastas) 
võtta proovid (BHT7, hõljuvaine, KHT, NÜLD, PÜLD) ka reovee sissevoolul reoveepuhastisse.  

Vee kvaliteedi kontrollimine toimub vastavalt Sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr.82 
“Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” ja Tallinna 
Tervisekaitsetalituses kooskõlastatud joogivee kontrolli kava nõuetele. Kõik puurkaevudest 
võetavad veeproovid võtta vastavalt kehtivale proovivõtu metoodikale ja analüüsid teostada 
akrediteeritud laborites. 
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4 SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS 

4.1 ÜLDÜLEVAADE 

Valga linn paikneb Eesti Vabariigi lõunaosas, Eesti ja Läti piiril, täites samanimelise 
maakonna halduskeskuse funktsioone. Läänest ja lõunast piiritleb linna Eesti-Läti riigipiir.  

Geograafiliselt asub Valga linn Sakala, Otepää ja Karula kõrgustikke eraldavas Valga nõos. 
Linna jaotab kaheks linna läbiv kirde-edela suunaline 200-300 m laiune Pedeli jõe ürgorg, 
mis ilmestab Valga linna üldist reljeefi. 

Linna lõunaosas asub madal kagusse suunduv seljandik (suhteline kõrgus 10 m), millel 
kulgeb Võru maantee. Reljeefi absoluutkõrgus muutub 75 meetrilt Võru tänava piirkonnas 
kuni 44 meetrini Pedeli jõe ürgoru lammil.  

Valga asub maanteede ja raudteede sõlmpunktis. Linna läbib Narva-Valga-Riia maantee (Via 
Hanseatica). Linnast lähtuvad Valga-Uulu (Pärnu) ja Valga-Võru maanteed. Valgast on 
maanteed mööda Tartusse 89, Pärnusse 144, Tallinna 245 km, Riiga 175 km ja Pihkvasse 
170 kilomeetrit. 

Alates 1920. aastast on Valga kaksiklinn, millest Valga linna piiridesse jääb 16,54 km2 ja 
Läti Valka piiridesse 14,2 km2. 

Valga eripäraks on linna kaheks jaotav Eesti-Läti piir. Piirivalvepiirkonnas on piirilõigu 
kogupikkuseks  30 km, sellest 5,5 km on Valga linna territooriumil. 

4.2 ELANIKKOND 

Valga linnas elas linnavalitsuse andmetel 1. jaanuari 2008.a seisuga 14 224 inimest. Valga 
linna elanikkonna arvud ja demograafiline sõltuvusindeks on välja toodud Tabel 4.1. 
Demograafilise sõltuvusindeksi  langus näitab, et elanikkonna trendiks on tööealiste 
osatähtsuse kasv ning 0-14 aastaste ja elanikke 65+ osatähtsuse vähenemine. 
Demograafiline sõltuvusindeks Valga linnas on võrdne Valga maakonna vastava näitajaga 
ning kõrgem Eestis keskmisest. 

Tabel 4.1 Valga linna elanikkond 

Elanikke 2004 2005 2006 2007 2008 
65+  2 738 1 809 1 979 2 096 2772 
15-64  10 978 9 515 9 741 9 444 9369 
0-14  1 328 3 430 2 975 2 836 2083 
Rahvaarv kokku 15 044 14 754 14 695 14 376 14 224 
Demograafiline sõltuvusindeks: 
Valga linn 

0,370 0,550 0,509 0,522 0,518 

Demograafiline sõltuvusindeksa:  
Valga maakond 

0,576  0,557 0,549 0,544 * 

Demograafiline indeksa: Eesti 0,474 0,47 0,466 0,469 * 
Allikas: Statistikaamet, Valga linn 
Märkus: (a) = (elanikke  65+ + elanikke alla 15)/( elanikke 15-64), *-Statistikaametis veel avaldamata. 

Elanike arvu vähenemise põhjustab konsultandi arvates üleüldine demograafiline madalseis. 
Demograafilised protsessid on pikaajalised ning isegi lühiajalises on oodata, et vanurite, ehk 
keskmist eluiga ületava eaga inimeste osakaal kasvab noorema vanuserühma (nt. kuni 14-
aastased) arvel (mida iseloomustavad  2007 a. ja 2008 a. vastavate ealiste vanusegruppide 
oluline muutus). Seega ei toeta vähemalt toodud lühiajaline statistika rahvastiku 
langusetrendi muutust. Võttes arvesse kiiret majanduskasvu (2008. a on täheldatav Eesti 
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majanduse kasvu aeglustumine) ja positiivset perepoliitikast, siis võib sündivuse tõusu 
pidada pigem ajutiseks kui pikaajaliseks nähtuseks. 

4.3 TÖÖHÕIVE 

Linnas on kasvanud elanike majanduslik aktiivsus ning töötuse määr on viimastel aastatel  
kahanenud. Tendentsi kinnitavad ka Statistikaameti üldised andmed, mille järgi töötus on 
Valgamaal olnud pisut kõrgem Eesti keskmisest töötusemäärast, olles pikka aega 8,6-
11,1% piirimail, kuid viimastel aastatel on töötuse tase jäänud 9% tasemele. 

Allpooltoodud tabelis on esitatud viimase nelja aasta andmed võrrelduna vastavate Eesti 
keskmiste näitajatega. 

Tabel 4.2 Töötuse määr Valgamaal 

 2003 2004 2005 2006 
Valgamaa 11,1% - 8,6% 9,1% 
Eestis keskmiselt 10% 9,7% 7,9% 5,9% 
Allikas: Eesti Statistikaamet, 2004 a. on avaldamata. Statistikaamet ei esita avalikult täpsemaid andmeid. 

Linnavalitsus näeb eelkõige Valga linna ja tema lähiümbrus turismipiirkonna arenguna, 
millest võivad tekkida uued ettevõtted. Olulisel kohal on linnas ka tööstus ning sellega 
seotud töökohad. 

4.4 VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE TARBIMINE 

Valga linnas on olemasolev ning perspektiivne elanikest veetarbimine määratud allolevate 
indikaatoritega: 

Tabel 4.3 Elanike vee- ja kanalisatsioonitarbe põhinäitajad 

 Ühik 2008 2009 2012 2019 

Elanike arv elanikku 14 224 13 941 13 527 13 400 
Ühisveevärgiga ühendatud elanike arv elanikku 10 779 10 671 10 962 11 469 
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike 
arv 

elanikku 10 063 9 962 10 274 10 788 

Ühisveevärgiga ühendatud elanike osakaal  % 77% 77% 81% 86% 
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike 
osakaal 

% 71% 71% 76% 81% 

Elanikkonna ühiktarbimine l/d el 66 66 70 85 
Allikas: AS Valga Vesi, konsultandi hinnang 

Valga elanike arv jätkab langustendentsi, mille peatumist prognoosib Valga Linnavalitsus 
2013 a. tasemele 13 400. Konsultant prognoosib elanikkonna vee- ning 
kanalisatsiooniteenuste ühiktarbimiste kasvu 85 l/d el. peale aastaks 2015. 

4.5 PERED JA SISSETULEK 

4.5.1 Leibkonnaliikme netosissetulek 

Leibkonnaks loetakse ühises põhieluruumis (ühisel aadressil) elavate isikute rühma, kes 
kasutavad ühiseid raha- ja/või toiduressursse ja kelle liikmed ka ise tunnistavad end ühes 
leibkonnas olevaks. Leibkonna võib moodustada ka üksikisik. 

Leibkonna liikme netosissetulek on oluliseks indikaatoriks vee- ja kanalisatsioonitariifide 
taseme prognoosimisel. Eestis puudub statistika leibkonna liikme netosissetuleku kohta 
valdade kaupa. Hetkel on leibkonnaliikme netosissetuleku  viimased andmed kättesaadavad  
aastast 2007, mis on kajastatud Tabel 4.4-s. Viimase aastaga on leibkonnaliikme 
netosissetulek Valga maakonnas kasvanud keskmiselt 24,6%. Seda kasvu iseloomustab 
Eesti majanduse kiire kasv (2008 a.-l on täheldatav Eesti majanduse kasvu aeglustamine). 



Valga linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2008-2019 
 

AS Infragate Eesti      
Tallinn 2008 
 

29 

Tabel 4.4 Valga maakonna leibkonnaliikme sissetulek 

  Leibkonnaliikme netosissetulek, kuus, kr 
  2004 2005 2006 2007 
Valga maakond 2 129 2 653 3 546 4 420 
Eesti keskmine 3  029 3 475 4 343 5 286 
Valgamaa näitaja osakaal 
Eesti keskmisest 70,3% 76,3% 81,6% 83,6% 
Allikas: Statistikaamet 

Sissetulek leibkonnaliikme kohta on kasvanud Valgamaal perioodil 2004-2007 ca 107%. 
Oluliselt on vähenenud vahe  Eesti keskmisest näitajast, mis on 2007 a.-ks tõusnud 83,6% 
-ni. 

4.5.2 Tariifide jõukohasus ja taluvusanalüüs 

Arvestades Valga elanike keskmist vee- ja kanalisatsioonitarvet, moodustavad 
majapidamiste kulutused vee- ja kanalisatsiooniteenusele 2007.a. seisuga ca 55 krooni 
leibkonna liikme kohta kalendrikuus. 

Tabel 4.5 näitab vee- ja kanalisatsiooniteenuste arve ja 2007.a keskmise leibkonna liikme 
netosissetuleku suhet. Keskmiseks leibkonna suuruseks Valga maakonnas on 2,3 inimest.  

Tabel 4.5 Vee- ja kanalisatsiooniteenuste keskmine arve ja sissetuleku suhe 

 2007 tariif Abonent- 
tasu 

Kuu 
arve 

Protsent 
neto-sissetulekust vesi kanal 

kr/m3 kr/kuu kr. 
Kuu arve (eeldatud 
tarbimine 66c 
l/päevas) 

10,51a 12,97a - 54,9b 1,2 

Allikas: AS Valga Vesi 
Märkused: (a) ilma km-ta, (b) koos km-ga, (c) keskmine tarbimine Valga linnas 

Valga linnas moodustab keskmine vee- ja kanalisatsiooniteenuste arve 1,2 protsenti 
keskmisest leibkonna liikme netosissetulekust. Näitajad jäävad rahvusvaheliselt 
aktsepteeritavast maksimaalsest piirmäärast 4% oluliselt allapoole. Seega, rahvusvaheliselt 
tunnustatud kriteeriumide järgi on Valga linnas vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad 
elanikele jõukohased, ning vajaduse korral on olemas võimalused hinnataseme tõstmiseks. 
Kui tariifid oleksid võrdsed 2007. a. netosissetuleku järgi arvutatud taluvuspiiridega, 
moodustaksid leibkonnaliikme kulutused vee- ja kanalisatsiooniteenustele ca 89,3 krooni 
kuus. 

4.6 VALGA LINNA EELARVE 

Valga linna 2008. a. eelarve tulude maht on 186,7 miljoni krooni. Suuremateks 
tuluartikliteks on üksikisiku tulumaks  ning toetused. Kulude maht 2008. a. on 201,3 miljoni 
krooni. Põhilised kuluartiklid on haridus ning vaba aeg ja kultuur.  Kulude-tulude vaheline 
puudujääk kaetakse eelnevate aastate tulujäägiga. 

Linna 2006-2007 a. tegelik eelarve ja 2008.a eelarve on välja toodud Tabel 4.6 

Tabel 4.6 Valga linna eelarve 

  2006(tegelik)kr. 2007(tegelik)kr. 
2008 a. eelarve 
kr. 

Tulud        
Maksud 56 578 434 71 627 010 76 130 000 
Kaupade ja teenuste 
müük 6 820 780 8 048 812 7 908 272 
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  2006(tegelik)kr. 2007(tegelik)kr. 
2008 a. eelarve 
kr. 

Toetused 95 121 138 103 004 960 102 254 515 
Muud tulud 1 851 751 1 569 634 480 077 
Tulud kokku 160 372 103 184 250 416 186 772 864 
Finantseerimistehingud -242 260 -16 045 413 14 619 340 
Kulud       
Üldised valitsussektori 
teenused 17 756 441 19 715 319 21 134 585 
Avalik kord ja julgeolek 100 000 114 656 100 000 
Majandus 12 447 363 16 474 230 28 071 680 
Elamu- ja 
kommunaalmajandus 15 990 169 11 026 995 10 070 615 
Keskkonnkaitse 10 985 358 3 877 427 3 887 184 
Tervishoid 157 970 1 692 047 200 000 
Vaba aeg, kultuur ja 
religioon 20 369 519 22 257 803 26 557 723 
Haridus 62 719 287 72 405 439 89 755 420 
Sotsiaalne kaitse 19 603 736 20 641 087 21 614 997 

Kulud kokku 160 129 843 168 205 003 201 392 204 
Allikas: Valga Linnavalitsus 

Valga linnavalitsuse laenukohustused on 2008 a eelarves planeeritud aasta lõpu seisuga 
38 647 741 krooni. 

4.7 LINNAVALITSUSE LAENUVÕIME ANALÜÜS 

Valga Linnavalitsuse laenuvõime sõltub kohalikele omavalitsustele sätestatud laenutegevuse 
üldistest põhimõtetest ja seaduses sätestatud piiridest. Üldpõhimõtteks on, et kohaliku 
omavalitsuse tagasimaksmata võlakohustuste kogusumma ei või ületada 60 % ja iga aasta 
tagasimaksed 20% eelarve aastaks kavandatud eelarvetuludest, millest on maha arvatud 
riigieelarvest tehtavad sihtotstarbelised eraldised. 

Tabel 4.7-s on välja toodud Valga Linnavalitsuse eelarve puhastatud tulud, laenukoormus 
ning  laenukoormuse protsent puhastatud tuludest. Tabelist järeldub, et 2007-2008. aastate 
andmetel ei peaks Valga Linnavalitsuse laenukoormus takistama veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemide renoveerimise projektide kaasfinantseerimist, kuna linna 
laenukoormus on madalam seaduses sätestatud piiridest. 

Tabel 4.7 Valga Linnavalitsuse eelarve tulud ja laenukohustused 

Allikas: Valga Linnavalitsus, konsultant 

4.8 VEE-ETTEVÕTLUS 

Valga Linnavolikogu otsusega 29. veebruar 2008 nr. 9 AS Valga Vesi 30. jaanuari 2008.a 
taotluse ja Valga Linnavalitsuse ettepaneku alusel on määratud vee-ettevõtteks Valga linnas 
AS Valga Vesi. Ettevõtte aktsionäriks on 100% Valga Linnavalitsus ning tegevusalaks on 
vee- ja kanalisatsioonimajanduse korraldamine. 

Puhastatud 
eelarve-
tulud 2007 

Laenu- 
koormus 
kokku 
2007 

Laenukoormuse 
% puhastatud 
tuludest 2007 

Puhastatud 
eelarve-
tulud 2008 

Laenu- 
koormus 
kokku 
2008 

Laenukoormuse 
% puhastatud 
tuludest 2008 

tuh. kr. 
157 570 39 848 25,3% 168 941 38 648 22,9% 
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4.9 VEETEENUSE OSUTAMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED 

Valga linnas reguleerivad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise põhimõtteid 
järgmistes dokumentides: 

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
kasutamise eeskiri. (Valga Linnavolikogu määrus nr. 8; 29. veebruar 2008 a.; 
Määruse Lisa 1. reovee reostusnäitajate piirväärtused ja juurdehindluse koefitsient) 

• Vee-ettevõtja määramine Valga linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni 
tegevuspiirkonnas. (Valga Linnavolikogu määrus nr. 9; 29. veebruar 2008 a.) 

• Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra 
kehtestamine. (Valga Linnavolikogu määrus nr. 19; 27. oktoober 2000 a.) 

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumistasu ülempiiri kehtestamine. (Valga 
Linnavolikogu määrus nr. 12; 29. aprill 2005 a.) 

• Ühisveevärgist vee võtmise ja ühiskanalisatsiooni reovee ärajuhtimise teenuste 
hinnad. (Valga Linnavolikogu määrus nr. 2; 15. märts 2006 a.) 

4.10 AS VALGA VESI ETTEVÕTTE STRUKTUUR 

AS Valga Vesi on aktsiaselts ning lähtub oma tegevuses aktsiaseltsile õigusaktides 
esitavatest õigustest ja kohustustes. Ettevõtte struktuur põhineb funktsionaalse struktuuri 
põhimõttel.  Ettevõtet juhib üldkoosolek läbi ettevõtte nõukogu, mille strateegilisi otsuseid 
viib ellu ettevõtte juhataja. AS Valga Vesi peamisteks funktsionaalseteks osakondadeks on: 

• finantsosakond, kus töötab kokku 2 töötajat, mis tegeleb ettevõtte 
finantsmajandusliku arvepidamisega. 

• majandusosakond, kus töötab kokku 3 töötajat ning on suunatud ettevõtte sisemiste 
vajaduste teostamiseks. 

• tootmisosakond, kus töötab kokku 13 töötajat ning mida juhib tootmisjuht. Osakond 
tegeleb tarbijatele teenuste osatamisega ja selle kvaliteedi parandamisega. 

• lisaks on loodud arendaja-projektijuhi ametikoht, kes tegeleb investeeringuprojektide 
juhtimisega. 

Kokku töötab AS Valga Vesi-s äriüksuses koos juhatajaga 20 inimest. Käesoleva projekti 
elluviimisel on arvestatud, et töötajate arv kasvab 7 töötaja võrra, kelleks on 2 lukkseppa, 1 
võrkude juht, 2 dispetšerit, 2 klienditeenindajat, moodustades uueks ettevõtte töötajate 
arvuks 27 töötajat. 

Ettevõtte nõukogu koosneb 5 liikmest ning üldkoosolek 5 liikmest. 

Ettevõtte uute töökohtadega  kajastab AS Valga Vesi struktuur ettevõtte reaalset 
toimeprotsessi tulevikus, mis lähtub ettevõtte strateegilisest eesmärkidest ning on 
tasakaalus organisatsiooni ressursibaasiga. 

Ettevõtte AS Valga Vesi struktuur on välja toodud Skeem 1-l. 
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Skeem 1  AS  Valga Vesi  ettevõtte struktuur 

 

ÜLDKOOSOLEK 
5 VALGA LINNAVALITSUSE 
LIIGET 
 

AS 
NÕUKOGU 
  JUHATUS 

1 Liige 
 
 

1 
Pearaamatupidaja 

k i  

1 Arendusprojektijuht TOOTMISOSAKOND 
1 Tootmisjuht 
 
 

1 Personalijuht-
sekretär majandusjuht 

1 Majandustööline 

1 Müügijuht-
raamatupidaja 

1 Lukksepp- 
veemõõtjate 
kontrollija 

Töökoda 
8 lukkseppa 
1 elektrik-
automaatik 

1 Võrkude 
juht 

Reoveepuhastus
-jaam 
4 operaator 
 

FINANTSOSAKOND 

1 Andmebaaside 
haldaja ja IT 

2 
klienditeenindajat 

MAJANDUSOSAKOND 

2 dispetšer 
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4.11 VEE- ETTEVÕTE MAJANDUSTULEMUSED VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE 
OSUTAMISEL 

4.11.1 Tarbitud kogused 

Müüdud vee- ja kanalisatsioonikogused aastatel 2005-2007 on välja toodud Tabel 4.8 ja 
Tabel 4.9. Majandusaastal 2007 a. oli teenustest 72 protsenti vee- ja 64 protsenti 
kanalisatsiooniteenustest müüdud elanikkonnale. Ettevõtete tarbimine moodustas vastavalt 
28% ja 36%. 

Tabel 4.8 Müüdud veekogused 2005-2007 

Tarbijagrupp Ühik 2005 2006 2007 
Elanikkond m3 244 300 251 800 261 000 
Ettevõtted ja asutused m3 92 500 104 400 101 400 
Kokku m3 336 800 356 200 362 400 

Allikas: AS Valga Vesi 

Tabel 4.9 Müüdud kanalisatsioonikogused 2005-2007 

Tarbijagrupp Ühik 2005 2006 2007 
Elanikkond m3 226 600 237 600 252 600 
Ettevõtted ja asutused m3 135 000 144 700 143 800 
Kokku m3 361 600 382 300 396 400 

Allikas: AS Valga Vesi 

4.12 TEENUSTE TARIIFID 

Teenuste tariife kehtestab Valga Linnavolikogu vee-ettevõtte ettepanekul. Vastavalt Valga 
Linnavalitsuse 15. märtsi 2006. a. määrusele nr. 2 kehtestati uued ühisveevärgist vee 
võtmise ja ühiskanalisatsiooni reovee ärajuhtimise teenuste hinnad 1 m³-le, mis hakkasid 
kehtima alates 01. juulist 2006. a: 

• kodutarbijatele- vesi 10,51 kr./m3  ja kanal 12,97 kr./ m3 

• ettevõtetele- vesi 11,44 kr./m3  ja kanal 15,68 kr./ m3, abonenttasusid ei 
rakendata. 

Tabel 4.10 Vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifid 

Tarbijagrupp 

Tariifid EEK/m3 alates: 

2005 2006 2007 2008 
1.jaan 1.jaan 1.jaan 1.jaan 

Vesi         

Elanikkond 9,83 10,17 10,51 10,51 

Ettevõtted 11,44 11,44 11,44 11,44 

Kanalisatsioon         

Elanikkond 11,69 12,29 12,97 12,97 

Ettevõtted 14,19 15,04 15,68 15,68 
Allikas: AS Valga Vesi 

4.12.1 Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste tegevustulud ja –kulud 

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenustega seotud tulud ja kulud on välja toodud Tabel 4.11. 
Vastavalt vee-ettevõttest saadud informatsioonile opereerib ettevõtte kasumlikult. Ettevõtte 
kasum oli 2006 ja 2007 a. vastavalt 1 485 tuhat krooni ja 1 171 tuh. kr. 
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AS Valga Vesi veemajanduse tegevuskulud kokku olid 2007.aastal 17,6 mln. krooni. 
Suuremateks kuluartikliteks olid tööjõukulud, majandamiskulud ja põhivara kulum. 
Ettevõtte veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste tegevuskulud aastatel 2005-2007 on välja 
toodud Tabel 4.11 

Tabel 4.11 Ettevõtte veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste tegevustulud ja -
kulud aastatel 2005-2007 

  2005 2006 2007 
Tegevustulud 14 613 327 13 137 687 19 204 325 
Kaupade ja teenuste müük 9 192 346 10 303 717 10 571 952 
Tulud majandustegevusest 9 192 346 10 303 717 10 571 952 
Saadud toetused 5 420 906 2 833 970 8 619 130 
Muud tulud 0 0 13 243 
Tegevuskulud -13 328 803 -11 298 099 -17 648 676 
Tööjõukulud -3 450 840 -4 144 479 -4 258 882 
Majandamiskulud -7 387 780 -2 850 369 -7 190 858 
Muud kulud -431 827 -392 621 -381 193 
Põhivara amortisatsioon ja 
ümberhindlus -2 058 357 -3 910 629 -5 817 743 
Aruandeperioodi tegevustulem 1 284 524 1 839 588 1 555 649 
Finantstulud ja -kulud -397 014 -354 378 -384 532 
Intressikulu -421 648 -422 335 -482 596 
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 33 682 74 731 107 150 
Muud finantstulud ja -kulud -9 048 -6 773 -9 087 
Aruandeperioodi tulem 887 510 1 485 210 1 171 117 
Aruandeperioodi tulem ja siirded 
kokku 887 510 1 485 210 1 171 117 

Allikas: AS Valga Vesi 

4.13 INFRASTRUKTUURI KUULUVUS 

Veemajanduse olemasolevad põhivarad kuuluvad ettevõttele AS Valga Vesi. Olemasolevad 
vee- ja kanalisatsioonitorustikud läbivad peamiselt Valga linnale ja Eesti Vabariigile 
kuuluvaid kinnistuid ning vähesel määral ka  eraõiguslikele omanikele kuuluvaid kinnistuid. 
Projekti raames ehitatakse nimetatud torustikud ümber riigi või omavalitsuse maale. 
Reoveepuhasti alune kinnistu kuulub Valga linnale ning teiste ehitiste alused maad kuuluvad 
AS Valga Veele. 

Kõik projekt raames ehitatavad torustikud hakkavad kuuluma täies ulatuses kohaliku 
omavalitsuse vee-ettevõttele. 

 



Valga linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2008-2019 
 

AS Infragate Eesti      
Tallinn 2008 
 

35 

5 KESKKONNASEISUND 

5.1 ÜLDIST 

Valga linn asub Sakala, Otepää ja Karula kõrgustikke eraldavas Valga nõos. Oma põhikujult 
kuulub Valga nende Lõuna-Eesti linnade hulka, mis algusest peale on olnud ava-asulad. 
Linna jaotab kaheks linna läbiv kirde-edela suunaline 200-300 m laiune Pedeli jõe ürgorg, 
mis ilmestab ka Valga linna üldiselt tasast reljeefi. Linna lõunaosas asub madal kagusse 
suunduv seljandik (suhteline kõrgus 10 m), millel kulgeb Võru maantee. Reljeefi 
absoluutkõrgus muutub 75 meetrilt Võru tänava piirkonnas kuni 44 meetrini Pedeli jõe 
ürgoru lammil. 

5.2 PINNAKATE JA SELLE EHITUS 

Pinnakatteks on valdavalt jääjärvede ja jõgede setted. Esineb veel punakaspruuni 
karbonaadivaest liivsavimoreeni ja soo- ning alluviaalseid setteid. Pinnakatte tüsedus 
varieerub suurtes piirides, ulatudes 3 - 4 meetrist kuni 30 - 40 meetrini. 

Vaatlusalune piirkond on Balti kilbi lõunanõlva enamvajunud osi. Vendi-ealised setendid alal 
puuduvad ja pealiskorra vanima osa moodustavad Kesk-kambriumi liivakivid. Eelmistel 
lasuvad omakorda Ordoviitsiumi liiva- ja lubjakivid. Siluri setendid on vaadeldavas 
piirkonnas Devoni-eelsel ajal suuremas osas kulutatud. Veevarustuse seisukohast on 
tähtsad Devoni liivakivid, aleuroliidid ja domeriidid ning pinnakate. Aruküla ja Burtnieki 
kihistute piir lasuva vettpidava Narva kihistu vahel on nii makrolitoloogiliselt kui ka 
mineraloogiliselt tavaliselt üleminekuline ja ebaselge.  

5.3 KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID  

Arengukavas käsitletavates asulates on paiknevad kaitstavad loodusobjektid on esitatud 
nimekirjana allpool. Igal objektil on kaitsevöönd, milles planeeritav tegevus, sh torustike 
ehitus ja rekonstrueerimine, peab olema kooskõlastatud Valgamaa Keskkonnateenistusega. 

Tabel 5.1 Looduskaitsealad Valga linnas 

Nimetus Pindala, ha Tüüp 
Valga linna park ja puiesteed 7 Uuendamata eeskirjaga park 
Säde park 1,1 Uuendamata eeskirjaga park 
Tammed Kase tn 2 õuel (3 
tk) 

- Puud ja puudegrupid 

Valga Pargi tn amuuri 
korgipuu allee 

100 m Puistu 

Valga vetravila park - Uuendamata eeskirjaga park 
Tambre parkmets 436 Uuendamata eeskirjaga park 
Allikas: www.maaamet.ee, Keskkonnaregistri koduleht http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main 

5.4 PÕHJAVESI 

Valga linna veevarustuse seisukohalt on peamisteks Keskdevoni ja Kvaternaari 
veekompleksid. 

Kvaternaari veekompleks on seotud peamiselt liustikuliste moreenidevaheliste 
liustikujõgede setetega. Moreenidesisesed viirsavid on küllalt laialdase levikuga ja need on 
heaks veepidemeks, mis kaitsevad sügavamal lasuvaid veekomplekse pindmise reostuse 
eest. 

Vete lasumissügavus sõltub maapinna reljeefist, puurkaevude erideebitid on vahemikus 
0,01-0,1 l/s.m. Veed on magedad, hüdrokarbonaatsed kaltsiumilis- magneesiumilised, 
üldmineralisatsiooniga 0,2-0,3 g/l. Veekompleksi kasutatakse salvkaevudena. 

http://www.maaamet.ee/
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main
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Keskdevoni veekompleksi moodustavad Burtnieki ja Aruküla lademed on litoloogiliselt 
sarnased, ühtmoodi muutlikud nii läbilõikes kui ka pindalaliselt. Ei ole ka üheselt määratavat 
kindlat veepidet lademete vahel.  Kompleksi üldpaksus on tavaliselt 140-180m, 
vettkandavateks kivimiteks on nõrgalt ja keskmiselt tsementeerunud liivakivid ja 
aleuroliidid, mis läbilõikes vahelduvad savikate aleuroliitide ja aleuriitsete savidega. 
Veekompleksi lamamiks on Narva lademe savikad dolomiidid ja domeriidid paksusega 
~90m. 

Veekompleksi veed on survelised. Puurkaevude erideebitid on vahemikus 0,18-1,93l/s.m. 
Erinevus on tingitud puurkaevude avatud osa kivimilisest koostisest ja puurkaevu 
konstruktsioonist. 

Aruküla ja Burtnieki lademeid avavate puurkaevude vesi on sarnase keemilise koostisega, 
Märkida võib Aruküla setendites oleva vee suuremat üldkaredust ja kuivjääki võrreldes 
Burtnieki lademe veega. 

Tabel 5.2 Keskkonnaministri 06.aprilli 2006.a. käskkirjaga nr. 405 on Valga 
põhjaveemaardlale  kinnitatud põhjaveevaru 

Põhjavee-
maardla 

Põhjavee-
maardla 
piirkond 

Veekihi 
geoloogiline 
indeks 

Põhjaveevaru 
m3/ööp 

Varu 
kategooria 
ja 
otstarve 

Kasutusaeg 

Valga 

Valga linn D2 9800 T1 joogivesi Kuni 2014 
Tambre D2 6900 T1 joogivesi Kuni 2014 
Paju D2 5775 T1 joogivesi Kuni 2017 
Paju D2 825 T1 joogivesi Kuni 2017 

Allikas. Keskkonnaministri 06. aprill 2006  käskkiri nr. 405.  

5.5 PINNAVESI 

Valga linn paikneb linna edela-kirdesuunaliselt läbiva Pedeli jõe mõlemal kaldal. Jõe ürg-org 
moodustab madala niiske lammiluha, mis viimaste aastate korrastustööde käigus on 
kujundatud meeldivaks paisjärvedega puhkealaks, mille väljaarendamine ja kujundamine 
jätkub ka lähitulevikus. Linna territooriumilt suubuvad Pedeli jõkke mitmed ojad, millised 
jaotavad linna kõrguslikult liigendatud piirkondadeks.  

Pedeli jõkke ja sellesse suubuvatesse ojadesse suubuvad mõningate ettevõtete 
kanalisatsioonitorustikud ja linna sademevee kollektorid. Linna kirdepiiril suubub Pedelisse 
ka linna olemasolevate puhastusseadmete (sette- ja biotiikide) väljund. 

Pedeli jõe pikkus on 31 km, jõgikonna pindala 219 km2. Jõgi algab Sakala kõrgustiku 
lõunanõlvalt Koorküla järvestiku Kadastiku järvest. Ülemjooksul ca 2,5 km ulatuses on 
Pedeli Eesti-Läti piirijõeks, seejärel voolab 16 km ulatuses Läti territooriumil, läbib Valka ja 
Valga linnad ja suubub Väike-Emajõkke allpool Tõllistet. Pedeli jõe minimaalseks 
arvutuslikuks vooluhulgaks 99% tõenäosusel Valga profiilis (u 11 km suudmest) on 
määratud 0,18 m3/ s (A.Saava. Lõuna-Eesti reostusallikad. I osa. Reostusallikate üldine 
iseloomustus. Tallinn, 1971).  

Vastavalt Keskkonnaministri 16. novembri 1998. a määrusele nr 65 kuulub Pedeli jõgi 
reostustundlike veekogude nimistusse. 

 

Tabel 5.3 Valga linna pinnaveekogud 

Kood Nimetus Valgala km2 Pindala ha, Pikkus, km 
2132320 Isinovski tiigid - 2,4 - 
2132330 Isinovski tiigid - 2,2 - 
101210 Pedeli jõgi 219 - 36,2 
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208541 Pedeli paisjärv 
(esimene 
paisjärv) 

- 1,6 - 

208542 Pedeli paisjärv 
(teine paisjärv) 

- 1,7 - 

213237 Tõukvere tiigid - 4,4 - 
213234 Tambre järv - 0,3 - 
Allikas: Eesti järvede nimestik, ITK, Tallinn 2006, Keskkonnaregistri koduleht 
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main 

5.6 TEHISKESKKOND 

Tabel 5.4 Kohaliku tähtsusega jääkreostuskolded Valga linnas 

Asula Nimetus Reostuse liik 
Valga linn Endine Kommunaalettevõte 

Kombinaadi Valga pigibaas 
Bituumen, fenoolid 

Valga linn Valga raudteesõlm ja vedurite 
ekspluatatsiooni jaoskond 

- 

Allikas: Võrtsjärve alamvesikonna veemajanduskava eelnõu 

Valga linna asub Valga maakonna ainuke prügila. Valga prügilas on ohtlike jäätmete 
vastuvõtupunkt. Jäätmed ladestatakse liigiti eraldi. 2002. aasta sügisest toimub ka 
biolagunevate jäätmete komposteerimine. Prügila vahetus läheduses on õlijäätmete 
komposteerimisväljak. Valga prügila töötab kuni Kagu-Eesti prügila valmimiseni. 

 

 

 

 

 

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main
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6 VEEVARUSTUS 

Käesolevas peatükis käsitletakse Valga linna olemasolevate veevarustuse torustike ja 
puurkaevpumplate seisukorda ning hinnatakse vee koguseid ja kvaliteeti. 

Ühisveevarustust ja -kanalisatsiooni haldavaks ettevõtteks on AS Valga Vesi.   

Andmed Valga linna veevarustussüsteemi olemasoleva seisukorra ja arenguperspektiivide 
kohta pärinevad AS-lt Valga Vesi.   

Valga linna ühisveevärgiga kaetava ala piir on toodud joonisel VA-1-00. 

Tabel 6.1 Ühisveevärgi teenusega varustatud elanikkond Valga linnas 

Asula Elanikkond (seisuga 
01.01.2008) 

Varustatud 
ühisveevärgi 
teenusega, inimest 

Varustatud 
ühisveevärgi 
teenusega, % 

Valga linn 14 224 10 888 77 
Allikas: AS Valga Vesi, Valga Linnavalitsus 

Ühisveevarustuseks kasutatav vesi saadakse põhjaveest. Veetorustik on valdavalt välja 
ehitatud ringvõrguna. Põhiliseks ehitusmaterjaliks on malm ja plast.  

Tuletõrje veevarustus toimib hüdrantidel.  

6.1 PUURKAEVPUMPLAD 

Valga linna toorveehaare asub Tõlliste vallas, Paju külas Valga linnast (puhastist) ca 4,2 km 
kaugusel arvestatuna toorvee torustiku järgi. Vett võetakse devoni D3-2  põhjaveekihist ning 
puurkaevud on kuni 140 m sügavad. Kokku on veehaardes 5 puurkaevu, millest on töös 4 
ning 1 on reservis. Puurkaevud on varustatud Grundfosi süvaveepumpadega tootlikkusega 
kuni 46 m3/h. Tootlikkust reguleeritakse sagedusmuunduritega. Veehaarde max tootlikkus 
on 225 m3/h. Veehaarde seisukord on hea, kuid vajalik oleks paigaldada elektrigeneraator 
juhuks, kui peaks elektrikatkestusi tekkima.  

Alljärgnevalt on toodud Paju veehaarde puurkaevude andmed.  

Paju veehaare (kat. nr 8519, pass nr. 92) 

Puurkaev on puuritud 1988 aastal.  

Tabel 6.2 Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru diameeter, mm Intervall, m 
12`` 0,0-19,0 
8`` +0,5-84,0 
146 mm 87,0-145,0 
Filter 146 mm 101,0-109,0 
Filter 146 mm 119,0-135,0 
Tihendid 6`` 76,0-87,0 
Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, Eesti Geoloogiakeskus 

Tabel 6.3 Puurkaevu proovipumpamise andmed aastast 1988 

Passi nr. Deebit, 
m3/h 

Veetaseme 
alanemine, 
m 

Staatiline 
veetase, m 

Dünaamiline 
veetase, m 

Erideebit, 
m3/h*m 

92 18,72 5,6 +4,9 0,7 3,34 
Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, Eesti Geoloogiakeskus 
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Tabel 6.4 Puurkaevupumba andmed 

Katastri 
nr 

Passi 
nr. 

Puurkaevu 
nimi 

Paigaldamise 
aeg 

Paigaldatud 
pump 

Asetus-
sügavus, 
m 

Pumba 
tootlikkus 
m3/h 

8519 92 Paju 
veehaare 2000 okt Grundfos SP 

46/8 48 46 

Paju veehaare (kat. nr 11740, pass nr. 93) 

Puurkaev on puuritud 1988 aastal.  

Tabel 6.5 Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru diameeter, mm Intervall, m 
218 +0,5-83,3 
146 74,9-145,6 
Filter 146 mm 91,0-99,5 
Filter 146 mm 117,0-133,0 
Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, Eesti Geoloogiakeskus 

Tabel 6.6 Puurkaevu proovipumpamise andmed aastast 1988 

Passi nr. Deebit, 
m3/h 

Veetaseme 
alanemine, 
m 

Staatiline 
veetase, m 

Dünaamiline 
veetase, m 

Erideebit, 
m3/h*m 

93 60,01 22,74 +4,34 18,4 2,64 
Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, Eesti Geoloogiakeskus 

Tabel 6.7 Puurkaevupumba andmed 

Katastri 
nr 

Passi 
nr. 

Puurkaevu 
nimi 

Paigaldamise 
aeg 

Paigaldatud 
pump 

Asetus-
sügavus, 
m 

Pumba 
tootlikkus 
m3/h 

11740 93 Paju 
veehaare 2000 okt Grundfos SP 

46/8 48 46 

Paju veehaare (kat. nr 11741, pass nr. 94) 

Puurkaev on puuritud 1988 aastal.  

Tabel 6.8 Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru diameeter, mm Intervall, m 
219 +0,6-82,0 
146 76,0-145,0 
Filter 146 mm -1 
Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, Eesti Geoloogiakeskus 



Valga linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2008-2019 
 

AS Infragate Eesti      
Tallinn 2008 
 

41 

Tabel 6.9 Puurkaevu proovipumpamise andmed aastast 1989 

Passi nr. Deebit, 
m3/h 

Veetaseme 
alanemine, 
m 

Staatiline 
veetase, m 

Dünaamiline 
veetase, m 

Erideebit, 
m3/h*m 

94 47,99 20,55 2,08 22,63 2,34 
Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, Eesti Geoloogiakeskus 

Tabel 6.10 Puurkaevupumba andmed 

Katastri 
nr 

Passi 
nr. 

Puurkaevu 
nimi 

Paigaldamise 
aeg 

Paigaldatud 
pump 

Asetus-
sügavus, 
m 

Pumba 
tootlikkus 
m3/h 

11741 94 Paju 
veehaare Hetkel väljas Grundfos SP 

46/8 48 46 

Paju veehaare pk nr.4 (kat. nr 14597, pass nr. 447) 

Puurkaev on puuritud 1998 aastal.  

Tabel 6.11 Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru diameeter, mm Intervall, m 
325 0,0-6,4 
219 +0,1-79,2 
146 74,7-136,1 
146 mm perforeeritud toru 95,6-112,9 
146 mm perforeeritud toru 123,0-136,1 
Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, Eesti Geoloogiakeskus 

Tabel 6.12 Puurkaevu proovipumpamise andmed aastast 1998 

Passi nr. Deebit, 
m3/h 

Veetaseme 
alanemine, 
m 

Staatiline 
veetase, m 

Dünaamiline 
veetase, m 

Erideebit, 
m3/h*m 

447 55,4 14,9 +3,4 11,5 3,72 
Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, Eesti Geoloogiakeskus 

Tabel 6.13 Puurkaevupumba andmed 

Katastri 
nr 

Passi 
nr. 

Puurkaevu 
nimi 

Paigaldamise 
aeg 

Paigaldatud 
pump 

Asetus-
sügavus, 
m 

Pumba 
tootlikkus 
m3/h 

14597 447 
Paju 
veehaare 
pk nr. 4 

2000 okt Grundfos SP 
46/8 48 46 

Paju veehaare pk nr.7 (kat. nr 14598, pass nr. 448) 

Puurkaev on puuritud 1998 aastal.  
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Tabel 6.14 Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru diameeter, mm Intervall, m 
325 0,0-6,7 
219 +0,2-79,6 
146 73,8-143,0 
146 mm perforeeritud toru 89,3-103,7 
146 mm perforeeritud toru 119,1-138,0 
Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, Eesti Geoloogiakeskus 

Tabel 6.15 Puurkaevu proovipumpamise andmed aastast 1998 

Passi nr. Deebit, 
m3/h 

Veetaseme 
alanemine, 
m 

Staatiline 
veetase, m 

Dünaamiline 
veetase, m 

Erideebit, 
m3/h*m 

448 53,6 11,9 +0,1 11,8 4,50 
Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, Eesti Geoloogiakeskus 

Tabel 6.16 Puurkaevupumba andmed 

Katastri 
nr 

Passi 
nr. 

Puurkaevu 
nimi 

Paigaldamise 
aeg 

Paigaldatud 
pump 

Asetus-
sügavus, 
m 

Pumba 
tootlikkus 
m3/h 

14598 448 
Paju 
veehaare 
pk. nr. 7 

2000 okt Grundfos SP 
46/8 48 46 

Tabel 6.17 Koondtabel Valga linna ühisveevarustuse puurkaevudest 

Puurkaevu 
nimetus / 
Katastri nr 

Passi nr 
 
 

Puurimise 
aasta 
 

Veekiht 
 

Sügavus 
  
 
 
 
 
 
[m] 

Deebit 
 
 
 
 
 
 
[m3/h] 

Vee eri-
kasutus-
loaga 
lubatud 
veevõtt 
aastal 
2007  
[m3/d] 

Tegelik 
veevõtt 
aastal 
2007 
 
 
 
[m3/d] 

Paju 
veehaare/ 
8519 

92 1988 D2 145 18,72 

1900 1185 

Paju 
veehaare/ 
11740 

93 1988 D2 145,6 60,01 

Paju 
veehaare/ 
11741 

94 1988 D2 145 47,99 

Paju 
veehaare 
pk. nr.4 / 
14597 

447 1998 D2 136,1 55,4 

Paju 
veehaare 
pk. nr.7 / 
14598 

448 1998 D2 143,0 53,6 

Allikas: Puurkaevude passid 

Veehaarde asukoht on esitatud joonisel VA-1-00. 
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6.2 II ASTME PUMPLAD 

Valga linnas asuvad II –astme pumplad veetöötlusjaamas. II-astme pumpade arvutuslik 
võimsus on 283 m3/h. Kogumisreservuaaride maht on V= 2x1000 m3.  

6.3 VEETÖÖTLUS 

Valga linna joogivee puhastusjaama ehitusliku osa projekteeris Tari AS. Tehnoloogiline 
seadmestus koos juhtimisautomaatikaga tuli Taani firmalt Krüger AS. Puhasti alustas 
pidevat tööd märtsist 2001. Puhasti tootlikkus max 180 m3/h. Kolmanda liivafiltri lisamisega 
on võimalik maksimaalset tootlikkust tõsta kuni 270 m3/h, praegusel ajal selleks vajadus 
puudub.  

Kogu toorvesi jõuab Paju veehaardest  puhasti aeratsioonimahutisse mahuga 36 m3 loetuna 
induktsioonkulumõõtjas. Aereerimise tulemusena rikastatakse vesi hapnikuga ning ühtlasi 
lendub ka väävelvesinik. Vees toimuvate oksüdatsiooniprotsesside tulemusena tekivad 3-
valentsed raua ühendid, mida on võimalik välja filtreerida. Oksüdatsiooniprotsessile piisava 
aja tagamiseks on aeratsioonimahutiga järjestikku ka 26,5 m3 reaktsioonimahuti. Nende 
mahutite ühendustorustikku on lülitatud dosaator, millega on võimalik veele lisada 
vajadusel kemikaale näit. pH reguleerimiseks hapet või vee reostusohu korral Cl (senini ei 
ole kasutatud kemikaalide lisamist). Reaktsioonimahutist juhitakse vesi pumpade abil läbi 
kahe kinnise liivafiltri ning sealt edasi puhta vee reservuaaridesse. Filtreerimise tulemusena 
vabanetakse rauast ja väheneb ka mangaani kontsentratsioon. Filtrite pesu toimub 
automaatselt ning filtrite läbipesu vee tarbeks on 2x150 m3 mahutit.  

Puhta vee mahutitest toimub juba vee andmine linna veevõrku II astme pumpade abil, mis 
on juhitavad sagedusmuunduritega, et hoida trassis ühtlast survet. 

Kirjeldatud puhastusprotsessi tulemusena väheneb raua sisaldus toorvees tasemele 0,1 
mg/l (norm 0,2 mg/l). Toorvee raua sisaldus küündis kuni 3,17 mg/l (Paju V – on praegu 
reservis). 

6.4 VEEKVALITEET 

Üldist 

Joogivee kvaliteet peab vastama järgnevates dokumentides sätestatud nõuetele (edaspidi 
“veekvaliteedi nõuded”): 

• EL Joogivee Direktiiv 98/83 EC; 

• Sotsiaalministri määrus nr. 82, 31. juuli 2001, “Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid.”  

Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetavale põhjaveele kehtestatakse 
nõuded järgmise dokumendiga: 

• Sotsiaalministri määrus nr 1, 2. jaanuar 2003, “Joogivee tootmiseks kasutatava või 
kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded.” 

6.4.1 Puurkaevuvee kvaliteet 

Vastavalt vee erikasutusloale on vee-ettevõtjal kohustus teha puurkaevude vee keemiline 
analüüs üks kord aastas.  

Joogivee käitlejal AS Valga Vesi on Tartu Tervisekaitsetalituse Valgamaa osakonnaga 
kooskõlastatud puurkaevude (nr.11740, 11744, 8519, 14598) vee kvaliteedi kontrolli kavad 
aastateks 2007-2010 vastavalt Sotsiaalministri 02.jaanuari 2003.a. määrusele nr.1 
“Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded”. 

Alljärgnevas tabelites on toodud Valga linna Paju veehaarde puurkaevude veekvaliteet. 
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Tabel 6.18 Valga linna ühisveevarustuse puurkaevude veekvaliteet 

 
 
Nr 

 
 
Näitaja 

 
 
Ühik 

Määrus 
nr 82;  
98/83/E
C. 

PK-
14598 

PK-
8519 

PK-
11740 

PK-
14597 

448 92 93 447 

    19.09. 
2007 

19.09. 
2007 

19.09. 
2007 

19.09. 
2007 

1.  Lõhn pall Tarbijale 
vastuvõet
av 

0 0 0 0 

2.  Värvus mg/l Pt Tarbijale 
vastuvõet
av 

0 0 0 0 

3.  Hägusus NHÜ  Tarbijale 
vastuvõet
av 

3 5 4 5 

4.  pH  6,5≤pH≤9
,5 

7,4 7,4 7,4 7,5 

5.  Ammoonium mg/l 0,50 0,4 0,25 0,3 0,35 
6.  Nitritid mg/l 0,50 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 
7.  Nitraadid mg/l 50 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 
8.  Kloriidid mg/l 250 1,9 1,9 1,8 2,0 
9.  Sulfaadid mg/l 250 <1,5 4,2 1,7 3,6 
10.  Üldraud mg/l 0,2 1,37 1,28 1,54 1,32 
11.  Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 1,9 1,7 1,8 1,7 
12.  Fluoriid mg/l 1,5 0,15 0,17 0,21 0,15 
13.  Naatrium mg/l 200 5,0 4,7 4,3 4,9 
14.  Mangaan mg/l 0,05 0,039 0,046 0,048 0,051 
15.  Elektrijuhtivus μS/ cm-

1 200C 
2500 424 445 404 452 

Allikas: AS Valga Vesi 

Puurkaevude põhjavee mikrobioloogilised näitajad on korras. Põhjavees on üle normatiivi 
rauda ning ühes puurkaevus ka mangaani.  

6.4.2 Joogiveekvaliteet 

Joogivee kontrolli teostatakse vastavalt Tartu Tervisekaitsetalituse Valgamaa osakonnaga 
kooskõlastatud joogivee kontrolli kava “Joogivee kontrolli kava aastateks 2004-2007” 
alusel. 

Nii tavakontrolli kui ka süvakontrolli jaoks võetakse veeproove Valga linnas Uus t.12. 

Tabel 6.19 Valga linna joogivee kvaliteet 

 
 
Nr 

 
 
Näitaja 

 
 
Ühik 

Määrus 
nr 82;  
98/83/E
C. 

Uus tn 
12, 
10.10.20
06 

Uus tn 
12, 
04.04.20
07 

Uus tn 
12, 
20.02.20
08 

1.  Lõhn pall Tarbijale 
vastuvõetav 

0 0 0 

2.  Maitse pall Tarbijale 
vastuvõetav 

0 0 0 

3.  Värvus mg/l Pt Tarbijale 
vastuvõetav 

0 0 0 

4.  Hägusus NHÜ Tarbijale 
vastuvõetav 

1 <1 <1 

5.  pH  6,5≤pH≤9
,5 

7,8 7,6 7,7 

6.  Ammoonium mg/l 0,50 0,22 0,25 0,2 
7.  Nitritid mg/l 0,50 - 0,0046 - 
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Nr 

 
 
Näitaja 

 
 
Ühik 

Määrus 
nr 82;  
98/83/E
C. 

Uus tn 
12, 
10.10.20
06 

Uus tn 
12, 
04.04.20
07 

Uus tn 
12, 
20.02.20
08 

8.  Nitraadid mg/l 50 - <1,5 - 
9.  Üldkaredus mg-

ekv/l 
- 5,1  - 

10.  Kloriidid mg/l 250 2,0 1,8 - 
11.  Sulfaadid mg/l 250 3,3 2,0 - 
12.  Üldraud mg/l 0,2 0,04 0,075 0,049 
13.  Fluoriid mg/l 1,5 0,2 0,2  
14.  Mangaan mg/l 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 
15.  Naatrium mg/l 200 4,9 4,5 - 
16.  Boor mg/l 1 - <0,1 - 
17.  Elektrijuhtivus μS/ cm-

1 200C  
2500 424 415 441 

18.  Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 - 0,8 - 
Allikas: AS Valga Vesi 

Analüüsitud näitajad vastavad kõik joogivee kvaliteedinõuetele. Mikrobioloogilised näitajad 
on korras.  

6.5 VEEVÕRK 

Valga linna veevõrgu kogupikkus on 64 467 m, millest majaühenduste pikkus on 9 194 m. 
Põhiliseks ehitusmaterjaliks on malm ja plast. Osa veetorustikest on amortiseerunud ja 
vajavad rekonstrueerimist.  

Torustiku skeem on esitatud joonisel VA-1-00. 

Tabel 6.20 Ülevaade Valga linna veevõrgust 

Torustiku materjal Ehitusaasta Läbimõõdu 
vahemik, 
mm 

Pikkus, 
m 

Malm -1 50-200 17 179 
Plast -1 25-315 47 288 
Allikas: AS Valga Vesi 
Märkused: -1- torustike vanus on kuni 10 aastat. Täpne torustike vanus on teadmata. 

6.6 TULETÕRJE VEEVARUSTUS 

Tuletõrje veevarustus on Valga linnas lahendatud tuletõrjehüdrantide baasil. Käesoleval ajal 
on Valga linnas 172 hüdranti, millest maaaluseid on 22 tk, ülejäänud on maapealsed. 
Hüdrantide olukord on hea.  

Perspektiivis uute veetorustike rajamisega on vajalik välja ehitada ka tuletõrjevee 
varustussüsteem hüdrantide baasil.  

Hüdrantide asukohad on esitatud joonisel VA-1-00. 

6.7 VEEBILANSS. PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Tuginedes AS Valga Vesi andmetele oli 2008-ndal aastal Valga linnas 
veevarustussüsteemiga liitunud 10 888 elanikku, mis moodustab ca 77 % elanikkonnast. 
Pikaajalise perspektiivi veevajadus, kui on realiseerunud ÜF-i programm ning on välja 
ehitatud torustikud Tambre piirkonna elanikele, on toodud alljärgnevas tabelis. 
Perspektiivne veetarbijate arv ÜF-i projekti raames on 11 469 elanikku. Kui ehitatakse 
torustikud välja ka Tambre piirkonna elanikele, siis tarbijate arv kasvab ca 11 709 elanikuni.  
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Tabel 6.21 Veetoodang ja tarbimine Valga linnas 2007. ja 2019 aastal 

  
Ühik 
 

 
2007 

 
Pikaajaline 
perspektiiv 
2019 ÜF-I 
projekti 
tulem 

Pikaajaline 
perspektiiv 
2019 (ÜF 
ja Tambre 
piirkond) 

Vee toodang m3/d 1185 1431 1446 
Vee tarbimine m3/d 993 1288 1308 
  - elanike poolt m3/d 715 975 995 
  - juriidilise isikute ja tööstuse poolt m3/d 278 313 313 
Ühiktarbimine l/d elaniku 

kohta 66 85 85 

Arvestamata vesi m3/d 192 143 137 
Arvestamata vesi % 16 10 10 
Allikas: AS Valga Vesi, Konsultandi arvutused 

Tabeli põhjal arvutati, et keskmine ühiktarbimine elaniku kohta projektipiirkonnas oli 2007. 
aastal ca 66 l/d.  

Ühisveevärgiga varustatud tööstus- ja teenindusettevõtteid on Valga linnas 01.01.2008 a 
seisuga 235 tükki. Suuremad veetarbijad Valga linnas olid 2007. aastal järgmised: 

• Valga Haigla AS  12 373 m3; 

• AS Sangar Valga Vabrik 12 206 m3; 

• Eesti Gümnaasium  5 815 m3; 

• Golden Sierra   4 164 m3; 

• Eraküte   3 830 m3; 

• Valga Depoo   3 829 m3; 

• Valga Jaanikese Kool  2 083 m3; 

• Lastekodu Kurepesa  1 992 m3; 

• Valga Tugikeskus  1 745 m3. 

Veetoodang on saadud puurkaevpumplatesse paigaldatud veemõõtjate andmete põhjal. 
Samuti on vee tarbimine saadud klientidele paigaldatud veemõõtjate näitude põhjal. 
Veemõõtjate osakaal Valga linna ühisveevarustussüsteemis on 100%. 

Perspektiivne veetarbimine on võetud elaniku kohta 85 l/d. Samuti on plaanis kõik Valga 
linna vananenud veetorustikud perspektiivis kogu ulatuses rekonstrueerida. Seega on 
arvestamata vesi võetud 10 %. Ettevõtete veetatarbimise kasv on võetud 1 % aastas, 
lähtudes 2007. a veetarbimisest.  

Võrreldes 2007. aastaga on perspektiivne veevajadus ca 41 % suurem. Oluline veetoodangu 
suurenemine tuleneb uue veetorustiku välja ehitamisega ja sellega kaasneva elanike 
liitumisega ühisveevarustussüsteemi. Samuti on muutus tingitud keskmise veetarbimise 
kasvuga 85 l/d-ni inimese kohta.   

6.8 TEISED VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Valga Autobaas saab vee oma puurkaevust, kuid osaliselt ostavad vett ka AS-lt Valga Vesi. 

6.9 VEEVARUSTUSE PÕHIPROBLEEMID 

Olemasoleva ühisveevarustuse süsteemi probleemid on loetletud alljärgnevalt: 

• osa veetorustikest on amortiseerunud; 
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• osa elanikkonnast on veevarustussüsteemiga ühendamata; 

• veetöötlusjaamas puudub elektrigeneraator. 
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7 KANALISATSIOON 

Käesolevalt käsitletakse Valga linna olemasoleva ühiskanalisatsioonitorustike, 
reoveepumplate ja reoveepuhastite seisukorda ja hinnatakse reovee koguseid ja 
kontsentratsioone. 

Andmed Valga linna ühiskanalisatsioonisüsteemi olemasoleva seisukorra ja 
arenguperspektiivide kohta pärinevad AS-lt Valga Vesi.  

Valga linnale on moodustatud reoveekogumisala piir, mis on toodud joonisel VA-1-00. 

Alljärgnevas tabelis on toodud ühiskanalisatsiooniga liitunute arv.  

Tabel 7.1 Ühiskanalisatsioonisüsteemi teenusega varustatud elanikkond Valga 
linnas 

Asula Elanikkond (seisuga 
01.01.2008) 

Varustatud 
ühiskanalisatsiooni 
teenusega, inimest 

Varustatud 
ühiskanalisatsiooni 
teenusega, % 

Valga linn 14 234 10 164 71 
Allikas: AS Valga Vesi 

Elanikud, kellel puudub ühiskanalisatsioonisüsteemi kasutamise võimalus, juhivad oma 
reovee kogumis- ja imbkaevudesse või otse loodusesse. 

Põhiline probleem ühiskanalisatsioonisüsteemil on torustike amortiseerumine või süsteemi 
puudumine mõnes linnajaos üldse ning torustike ja seadmete halb ehituskvaliteet.  

7.1 KANALISATSIOONIVÕRK 

Valga linnas on kasutusel valdavalt ühisvoolne kanalisatsioonisüsteem. Isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku pikkus on 54 539 m ja survetorustiku pikkus 6 248 m.  

Tabel 7.2 Olemasolevad isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 

Torustiku materjal Ehitusaasta Läbimõõt 
(mm) 

Pikkus 
(m) 

Betoon -1 500-1000 2506 
Plast -1 110-630 40 365 
Keraamiline, 
asbotsement 

-1 100-500 11 668 

Allikas: AS Valga Vesi 
Märkused: -1- torustike vanus on kuni 10 aastat. Täpne torustike vanus on teadmata. 

Olemasoleva torustiku asukoht on esitatud joonisel VA-1-00. 

7.2 REOVEEPUMPLAD 

Valga linnas on 12 reoveepumplat. Pumplate nimekiri on esitatud alljärgnevas tabelis. 
Reoveepumplate seisukord on hea ja renoveerimist ei vaja. Peapumplas on pumpade 
kaitseks ees 10 mm avadega võre suurema rämpsu eemaldamiseks. 

Tabel 7.3 Ülevaade Valga linna reoveepumplatest 

Pumpla nimi Ehitusaasta Survetoru 
pikkus, m 

Tootlikkus, 
m3/h 

Seisundi hinnang 

Perve tänav 2005 742 18 Hea 
Peetri 18 Renoveeritud 1996 2180 1100 Rahuldav 
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Pumpla nimi Ehitusaasta Survetoru 
pikkus, m 

Tootlikkus, 
m3/h 

Seisundi hinnang 

Uus tänav 1997 120 18 Hea 
Roheline 
tänav 

2006 154 18 Hea 

Väike-Laatsi 
tänav 

2006 335 18 Hea 

Torni tänav 2006 116 18 Hea 
Kolde tänav 2005 464 18 Hea 
Lõuna tänav 2005 735 18 Hea 
Petseri tänav 2002 287 18 Hea 
Oru tänav 2006 642 18 Hea 
Lille tänav 2006 281 18 Hea 
KPJ-1  1997-19981 160 5,4 Halb 

Allikas: AS Valga Vesi 
Märkused: 1-senini kehtinud Valga linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava.  

7.3 REOVEEPUHASTID 

Nõuded heitvee pinnasesse või veekogusse juhtimiseks on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 
määrusega nr 269, 31. juuli 2001. Määrus on vastavuses Asulaheitvee direktiiviga 
91/271/EEC. 

Valga linna reoveepuhasti projekteeris PIC Eesti AS ning peatöövõtja oli AS Merco Ehitus. 
Puhasti rakendati töösse 2001. a juunis. 2004. a suvel vahetati välja kõik difuuserid ning 
õhupuhurid. Muudeti ka õhukasutuse skeemi. Tulemusena paranes protsessi hapnikurežiim 
ning väljuva heitvee nõuetele vastavusega probleeme ei ole olnud, kui ei esine bioloogilist 
protsessi pärssivaid tegureid, nagu näit. madal temperatuur, vihmavalingud või ka kuival 
ajal väikesed vee kogused, mil võivad lihatööstuse desoained pidurdada bakterite arengut. 

Puhasti skeem. 

Reovesi juhitakse läbi treppvõrede ning edasi liivapüünisesse. Skeemis järgneb eelsetiti, 
kuid seda ei kasutata. Põhjuseks on bioloogilisele protsessile sobilikuma BHT:N:P suhte 
tagamine. Senist osa nimetatakse mehhaaniliseks puhastuseks. Edasi tuleb bioloogiline 
puhastus, mis koosneb anaeroobsest tankist, anoxtankist, aerotankidest ning 2 
järelsettebasseinist. Fosfori sidumine baktermassi toimub anaeroobses tankis. Anoxtangis 
ning aerotankides toimub lämmastikust vabanemine nitrifikatsiooni- ja 
denitrifikatsiooniprotsesside tulemusena. Enamus lämmastikust lendub, kuid mingi osa jääb 
ka mudasse. Samuti toimub aerotankis orgaanilisest reostusest vabanemine bakterite jm 
elutegevuse tulemusena. Bioloogilise protsessi lõpetavad järelsetitid, kust pindmisest kihist 
juhitakse puhastatud reovesi väljavoolu ning põhja settinud muda (bakterid, algloomad jt.) 
pumbatakse tagasi bioloogilisse protsessi. Et muda konsentratsioon hoida sobiv, võetakse 
osa mudast välja. See veetustatakse ning seejärel komposteeritakse. Tekkiva muda kogus 
on ca 1800 t/aastas. 

Kui bioloogiliselt ei ole võimalik väljuvas heitvees fosfori näitu normini viia, on võimalik 
lisada protsessi raudsulfaati, mis seob fosfori mudaga keemiliselt. Seda ka aeg-ajalt 
kasutatakse. 

Puhasti projektkoormus on järgmine: 

• Sisenev reovesi max     8 500 m3/d; 

• Sisenev reovesi arvestuslik   5 000 m3/d; 

• HA         600 kg/d; 

• BHT7          900 kgO/d; 
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• Ptot         30   kg/d; 

• Ntot         190 kg/. 

Puhastil on olemas kulumõõtja väljundil ning automaatne proovivõtja nii sisendil kui ka 
väljundil. Proove võetakse 1 kord kuus, vajadusel ka tihemini. Analüüsid teostatakse OÜ-s 
Tartu Keskkonnauuringud. Sisenevast ja väljuvast veest määratakse HA, BHT7, KHT, Ntot, 
Ptot, ning lisaks väljuvast veest ka naftaproduktid ning aerotankis aktiivmuda kuivaine mg/l. 

Protsessi jooksvaks jälgimiseks on on-line mõõteriistad: 

• hapnikumõõtja aerotankis; 

• redokspotensiaali mõõtur anoxtankis; 

• pH-meeter anoxtankis 

• termomeeter anoxtankis. 

Lisaks on olemas ka käsiriistad: 

• pH-meeter; 

• hapnikumõõtja; 

• HACH test ammooniumlämmastiku määramiseks; 

• HACH test nitraatlämmastiku määramiseks; 

• HACH test fosfaatide määramiseks. 

Lisaks on olemas kaks biotiiki (0,8 ha+4,5 ha), mis võetakse kasutusele nt puhasti avarii 
korral. Suublaks on Pedeli jõgi (kood 10121), mis on kantud reostustundlike suublate 
nimekirja.   

Reoveepuhasti juures on ka purgla, mida ei ole siiani kasutatud. Ehitusvigade tõttu on selle 
ekspluatatsioon liialt keeruline. Purgla asub tehnohoone põranda all. 
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Joonis 7.1 Valga linna reoveepuhasti skeem 
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Tabel 7.4 Valga linna reoveepuhasti tehnilised näitajad  

Parameeter Projekteeritud 
[m3/d] 

Määrus Nr 
269 Juuli, 
2001 

Vee- 
erikasutus 
luba2 

Tegelik 
2007 

Vooluhulk 
[m3/d] 

8500 -  2682 

 Enne 
puhastamist 
[mg/l] 

Pärast 
puhastamist  
[mg/l] 

Pärast 
puhastamist 
[mg/l] 

Pärast 
puhastamist 
[mg/l] 

Enne 
puhastamist 
[mg/l]4 
 

Pärast 
puhastamist 
[mg/l]4 

 
BHT7 1603 15 15 15 282,77 1,96 
HA 1203 15 25 15 527,72 4,1 
Nüld 383 15  -1 15 69,57 6,3 
Püld 63 1,0 1,5 1,0 12,47 0,2 

Allikas: AS Valga Vesi, Vee-erikasutusluba 
Märkused: 1 –Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrus nr 269 “Heitvee pinnasesse või veekogusse juhtimise 
kord” pole normeeritud 
 2 –Vee-erikasutusluba nr L.VV.VA-56437, kehtiv kuni 30.06.2011 
 3- Valga reoveepuhasti projekt “Valga wastewater treatment process engineering”, detsember 1999 
 4- keskmised näitajad 

Tekkiv jääkmuda kogus ca 1800 t/aastas. 

Tabelist on näha, et puhasti töötab efektiivselt ja ükski näitaja ei ületa kehtestatud nõudeid.  

7.4 REOVEE VOOLUHULGAD JA REOSTUSKOORMUSED 

7.4.1 Reovee vooluhulgad 

Tuginedes AS Valga Vesi andmetele oli 2008-ndal aastal Valga linnas 
ühiskanalisatsioonisüsteemiga liitunud 10 164 elanikku, mis moodustab ca 71 % 
elanikkonnast. Pikaajalise perspektiivi reovee kogus, kui on realiseerunud ÜF-i programm 
ning on välja ehitatud torustikud Tambre piirkonna elanikele, on toodud alljärgnevas tabelis. 
Perspektiivne veetarbijate arv ÜF-i projekti raames on 10 788 elanikku. Kui ehitatakse 
torustikud välja ka Tambre piirkonna elanikele, siis tarbijate arv kasvab ca 11 028 elanikuni.  

Tabel 7.5 Valga linna praegused ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

  Ühik 2007 
Perspektiiv 2019 
(ÜF-i projekt) 

Perspektiiv 
2019 (ÜF koos 
Tambrega) 

Reovee kogus puhastile m3/d 2682 1944 1961 
Reovesi tarbijatelt m3/d 1086 1361 1381 
Reovesi elanikelt, m3/d 692 917 937 
Reovesi ettevõtetelt,  m3/d 394 444 444 
Infiltratsioon m3/d 1596 583 580 
Infiltratsioon % 60 30 30 

Allikas: AS Valga Vesi, konsultandi hinnag 

2007. aasta andmete põhjal moodustab reoveepuhastile suunatavast reovee vooluhulgast 
lisavee vooluhulk ca 60 %, millest omakorda sademevee vooluhulk moodustab ca 42%. 
Andmed on võetud arvutuslikult lähtudes varasematest töödest ja Konsultandi kogemustest.  

Ühiskanalisatsiooniga varustatud tööstus- ja teenindusettevõtteid on Valga linnas 
01.01.2008 a seisuga 236 tükki. Suuremad reovee tekitajad Valga linnas 2007.a olid 
järgmised: 

• Valga Lihakombinaat  51 817 m3; 

• Valga Haigla AS  12 373 m3; 
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• AS Sangar Valga Vabrik 12 206 m3; 

• Eesti Gümnaasium  5 815 m3; 

• Golden Sierra   4 164 m3; 

• Lastekodu Kurepesa  1 992 m3; 

• Eraküte   1 915 m3; 

• Valga Tugikeskus  1 745 m3; 

• Valga Depoo   1 621 m3. 

2007. aasta andmete põhjal moodustab reoveepuhastile suunatavast reovee vooluhulgast 
lisavee vooluhulk ca 60 %. Kogu Valga linna vananenud kanalisatsioonitorustik on plaanis 
rekonstrueerida, seega lisavete kogus on võetud perspektiivis arvutuslikult 30 %. 

7.4.2 Reostuskoormused 

Reostuskoormused olemasolevatele reoveepuhastitele on esitatud alljärgnevas tabelis. 
Perspektiivsed arvutused on taandatud elanikele, võttes aluseks järgnevad andmed: 

• Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike arv; 

• Reovee kogused klientidelt; 

• Reoainete kogus inimekvivalendi kohta: 

• BHT7 – 60 g/d; 

• KHT – 120 g/d; 

• HA – 60 g/d; 

• Nüld – 12 g/d; 

• Püld – 2 g/d. 

Tabel 7.6 Valga linna reoveepuhasti reostuskoormused 

Näitaja   Ühik 2007 Perspektiiv 
2019 (ÜF 
projekt) 

Perspektiiv 
2019 (ÜF koos 
Tambrega) 

 Reostuskoormus  ie 12368 10 788 11 028 
 BHT7 kg/d 758 647,3 661,7 
 Heljum kg/d 528 647,3 661,7 
 Nüld kg/d 187 129,5 132,3 
 Püld   kg/d 33,4 21,6 22,1 
Allikas: AS Valga Vesi, perspektiivsed reostuskoormused on arvutuslikud 

7.5 SADEMEVEE KANALISATSIOON JA PINNASEVEE ÄRAJUHTIMINE 

Valga linna sademevee kanalisatsioonitorustike pikkus on 13 372 m. Ligikaudu 4 968 m 
sademevee kanalisatsioonitorustikust on vana ja vajab rekonstrueerimist. 

Sademevee kanalisatsiooni torustike paiknemine on esitatud joonisel VA-1-00. 

7.6 TEISED KANALISATSIOONISÜSTEEMID 

Oma lokaalne eelpuhasti on AS-l Valga Liha- ja Konservitööstus, kuid peale eelpuhastit 
suunatakse reovesi ühiskanalisatsioonisüsteemi.  

26 % elanikest, kes ei ole käesoleval hetkel ühendatud kanalisatsioonisüsteemi, kasutavad 
kogumiskaeve ning purgivad oma reovee Valga linna reoveepuhastile. Linnas puudub töötav 
purgla, reovesi purgitakse peapumplale eelnevasse kanalisatsiooni vaatluskaevu. 
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7.7 KANALISATSIOONI PÕHIPROBLEEMID 

Olemasoleva ühiskanalisatsioonisüsteemi probleemid on loetletud alljärgnevalt: 

• osa elanikkonnast on ühiskanalisatsioonisüsteemiga ühendamata; 

• lisavete kogus reoveepuhastile moodustab üle 60% kogu vooluhulgast, millest 
sademevee hulk võib moodustada enamuse; 

• osa isevoolseid kanalisatsioonitorustikke on vananenud ja vajavad rekonstrueerimist; 

• osa olemasolevast sademevee kanalisatsioonist on amortiseerunud ning vajab 
rekonstrueerimist; 

• sademevee kanalisatsioon on puudulik ja vajab välja ehitamist; 

• reoveepuhasti juurde vaja rajada uus purgla, olemasolevat purglat pole siiani saadud 
kasutada; 

• peapumpla vajab uut võre. 
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8 ARENDUSPIIRKONDADE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 

Valga linnas on seisuga 1. mai 2008 133 kehtestatud detailplaneeringut, millest kehtivaid 
on 101 tk, menetluses 26 tk ja tühistatud 6 tk. Veel realiseerimata detailplaneeringud ei ole 
mahult suured, mis muudaksid oluliselt Valga linna elukeskkonda.   

Veel realiseerimata detailplaneeringud ei ole mahult suured, mis muudaksid oluliselt vee 
vajadust ja reovee hulka. DP-s on torustikud ette nähtud vastavalt AS Valga Vesi tehnilistele 
tingimustele, millele on antud ÜVKA ka koostatud. Seega ei ole antud detailplaneeringuid 
detailselt kirjeldatud ja eraldi välja toodud. Täpsemalt saab kehtivate DP-ga tutvuda Valga 
linna kodulehel aadressil: 

http://www.tarkvarastuudio.ee/valga/?otsitxt=&places_full=yes&menu_id=plan&sbeg=1 

 

http://www.tarkvarastuudio.ee/valga/?otsitxt=&places_full=yes&menu_id=plan&sbeg=1
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9 INVESTEERINGUPROJEKTIDE EESMÄRGID JA 
LAHENDUSALTERNATIIVID 

9.1 EESMÄRGID 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemipärane väljaarendamine lähtub peamisest 
eesmärgist: 

• tagada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenus võimalikult paljudele elanikele; 

• kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva 
reostusohu eest. 

Investeeringuprojektide kavandamisel on lähtutud järgnevatest lähteandmetest: 

• Valga linna arengukava 2007-2019; 

• Valga linna seni kehtinud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava; 

• Valga linna üldplaneering; 

• reovee kogumisalade määramine. 

Valga linna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni probleemide, investeeringute vajaduste ja 
nende realiseerimise võimalike alternatiivide väljaselgitamisel tuleb arvestada:  

Tehniliste aspektidega: 

• osa veetorustikest on amortiseerunud; 

• lisavete kogus reoveepuhastile moodustab üle 60% kogu vooluhulgast, millest 
sademevee hulk võib moodustada enamuse, häirides reoveepuhasti töörežiimi; 

• sademevee kanalisatsioonisüsteem vajab terviklikult välja ehitamist; 

• ühisveevarustuse ja – kanalisatsioonisüsteemiga ei ole käesoleval ajal võimalik pea 
8%-l liituda, kuna antud piirkonda ei ole veel vastavaid rajatisi ehitatud; 

• osa isevoolseid kanalisatsioonitorustikke on vananenud ja vajavad rekonstrueerimist. 

Keskkonna aspektidega: 

• elamud, kus puudub ühiskanalisatsioon, koguvad reovett kogumismahutitesse. 
Mahutite seisund on teadmata, mistõttu kujutavad need endast potentsiaalset ohtu 
keskkonnale; 

• vandest kanalisatsioonitorustikest reovee filtreerumine pinnasesse ohustab 
veekvaliteeti salvkaevudes ja madalates puurkaevudes;  

• olemasolevate amortiseerunud kanalisatsioonivõrkude liigvee sissevool torustikesse 
häirib oluliselt puhasti töörežiimi. 

Majanduslike aspektidega:  

• vee, olmereovee ja sademevee torustiku rajamise ja rekonstrueerimise 
maksumused. 

Investeeringuprojektide väljatöötamisel tuleb lähtuda teeninduspiirkonna VK-süsteemide 
seisundist ning järgmistest allpool toodud nõuetest ja seadusandlusest. 

Antud projekt põhineb järgnevatele Euroopa Liidu vastava valdkonna direktiividel: 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2000/60/EÜ, 23. oktoober 2000, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (edaspidi EL veepoliitika 
raamdirektiiv) 

• Euroopa nõukogu direktiivist 98/83/EÜ, 3. november 1998 (edaspidi EL joogivee 
direktiiv): 
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o joogivee raua, mangaani, lõhna ja värvusnäitajad peavad üle 2000 elanikuga 
asulates vastama lubatud näitajatele peale 31. detsembrit 2007.a; 

o täielikult tuleb välja ehitada üle 2000 elanikuga asulate veevarustussüsteem. 
• Euroopa nõukogu direktiivist, 21. mai 1991, asulareovee puhastamise kohta 

(edaspidi EL asulareovee puhastamise direktiiv): 

o reovee puhastamine üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel 
peab vastama nõuetele hiljemalt 31. detsembriks 2010.a; 

o täielikult tuleb välja ehitada ühiskanalisatsioon üle 2000 ie 
reostuskoormusega reoveekogumisaladel. 

• Euroopa nõukogu direktiivist, 12. detsember 1991, veekogude kaitsmise kohta 
põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest (edaspidi EL nitraadi direktiiv). 

Inveateeringuprojektid koostatakse 12 aastaks 2008-2019, millest: 

• 2008-2011 on lühiajaline investeeringuteprogramm; 

• 2012-2019 on pikajaline investeeringute programm. 

Lühiajalises programmis tehtavate tööde finantseerimiseks on 2008. aastal koostatud 
rahastamistaotlus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondile (ÜF). Täpsemalt käsitleme 
investeeringuallikaid arengukava Ptk 10 „ Finantsanalüüs“. 

Investeeringuprojektide realiseerimise ajakava määratlemisel lähtub Konsultant: 

• Valga linna rahalistest vahenditest ja abiraha ning sooduslaenude saamise 
võimalustest; 

• olemasolevate vee- ja kanalisatsioonirajatiste seisundist, töötamise efektiivsusest ja 
selle vastavusest nõuetele, järgides kehtivat seadusandlust; 

• vajadustest ühiskanalisatsioonivõrgu väljaarendamiseks ja olemasolevate 
laiendamiseks või alternatiivsete lahendite rakendamiseks; 

• kanalisatsioonirajatiste keskkonnamõjudest. 

9.2 INVESTEERINGUPROJEKTIDE LAHENDUSALTERNATIIVID 

9.2.1 Ühisveevarustus 

Valga linna ühisveevarustuse põhiprobleemide lahendusel ei ole alternatiivseid lahendusi. 
Kõik amortiseerunud ja vananenud ühisveevarustuse torustikud tuleb rekonstrueerida ning 
vajadusel süsteemi laiendada. Lahendada tuleb tuletõrjeveevarustus. Kõikideks antud 
probleemide lahenduseks nähakse ette käesolevas töös investeerimisprojektid. 

9.2.2 Ühiskanalisatsioon 

Valga linna ühiskanalisatsioonisüsteem koosneb 54 539 m pikkusest isevoolsest 
kanalisatsioonitorustikust, 6248 m pikkusest survekanalisatsiooni torustikust, 12 
reoveepumplast ja ühest reoveepuhastist. Lisaks on Valga linnas 13 372 m ulatuses 
sademevee kanalisatsioonitorustikke. Ca 4968 m sademevee kanalisatsioonitorustikust on 
vana ja vajab rekonstrueerimist ja samuti oleks vajalik sademevee kanalisatsioonisüsteemi 
laiendamine. Peatükis 8.3 käsitleti ühisvoolse – ja lahkvoolse kanalisatsioonisüsteemi 
vooluhulkade erinevusi, mis erinesid üksteisest päris oluliselt. 

Seega otsustati võrrelda kahte alternatiivi: 

• Alternatiiv 1 – Ühisvoolne kanalisatsioonisüsteem  

• Alternatiiv 2 – Lahkvoolne kanalisatsioonisüsteem  

 

Alternatiiv 1. Ühisvoolne kanalisatsioonisüsteem  
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Ühisvoolse kanalisatsioonisüsteemi puhul tuleb rekonstrueerida ca 9 330 m olemasolevat 
amortiseerunud kanalisatsioonitorustikku, samuti on vajalik kanalisatsioonisüsteemi 
laiendamine piirkondadesse, kus käesoleval ajal kanalisatsioonisüsteem puudub.  
Olemasolev sademevee kanalisatsioonisüsteem vajab rekonstrueerimist ca 2175 m  
ulatuses.   

Alternatiivi A puhul tuleb arvestada kanalisatsioonitorustike suurema läbimõõduga, samuti 
reoveepuhastile suunatava suurema reovee vooluhulgaga kui lahkvoolse 
kanalisatsioonisüsteemi puhul. Selleks on vajalik puhvermahuti, mis esialgse lahendina 
võiks olla I astme setiti (mahuga 630 m3), mida praegu ei kasutata. 

Alternatiivi 1 realiseerimise ligikaudne maksumus on 19,2 mln kr. Hind ei sisalda 
käibemaksu (18%) ega projekti juhtimise, järelvalve ning uuringute kulusid, mis 
moodustavad projekti maksumusest 25%. 

Alternatiiv 2. Lahkvoolne kanalisatsioonisüsteem 

Samamoodi kui alternatiivi 1 puhul tuleb rekonstrueerida ca 9330 m olemasolevat 
amortiseerunud kanalisatsioonitorustikku, samuti kanalisatsioonisüsteemi laiendamine 
piirkondadesse, kus käesoleval ajal kanalisatsioonisüsteem puudub.  Samuti on lahkvoolse 
kanalisatsioonisüsteemi puhul vaja lisaks rekonstrueeritavatele sademevee kanalisatsiooni 
torustikele rajada ca 6425 m uut torustikku ning rajada sette- ja õlipüüdur.  

Alternatiivi 2 realiseerimise ligikaudne maksumus on 21,1 mln kr. Hind ei sisalda 
käibemaksu (18%) ega projekti juhtimise, järelvalve ning uuringute kulusid, mis 
moodustavad projekti maksumusest 25%. 

Alternatiivide hindamine 

Põhieeldused ja –kriteeriumid, millele saab tugineda alternatiivide lõplikul valikul on 
järgmised:  

• alternatiivide rakendamisel eeldatavad investeeringumaksumused ja hilisemad 
ekspluatatsioonikulud 

• keskkonnakaitselised aspektid 

• senised kogemused 

Tabel 9.1. Alternatiivide võrdlus 

Kriteerium Alternatiiv 1 Alternatiiv 2 
  Kirjeldus Hinnang Kirjeldus Hinnang 

Tehnilise 
lahenduse 
eelised 
 
 
 

Vähem torustiku ehitust, 
kuna osa sademeveest 
kulgeb üksinda 

+1 Reoveepuhastile 
suunatud reovee hulk on 
väiksem, väiksemad 
puhastuskulud 

+2 

Kogu linna torustiku 
pikkus on väiksem, mis 
tähendab, et on vähem 
torustikku, mis vajab 
hooldamist 

+2 Koormus puhastile 
ühtlustub 

+2 

Tehnilise 
lahenduse 
puudused 
 
 

Reoveepuhastile 
suunatud reovee hulk on 
suurem, suuremad 
puhastuskulud 

-2 Rohkem torustiku 
ehitust, kuna osa 
sademeveest kulgeb 
üksinda 

-1 

Koormus puhastile on 
ebaühtlane, see on 
tingitud 
tippvooluhulkadest, mida 
tingib sademevesi 

-2 Kogu linna torustiku 
pikkus on suurem, mis 
tähendab, et on rohkem 
torustikku, mis vajab 
hooldamist 

-2 
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Kriteerium Alternatiiv 1 Alternatiiv 2 

Keskkonna-
kaitseline 
aspekt 
 
 
 

Kanalisatsioonitorustiku 
ja -kaevude 
rekonstrueerimisega 
väheneb pinnase ja 
põhjavee reostuse oht 

+2 Kanalisatsioonitorustiku 
ja -kaevude 
rekonstrueerimisega 
väheneb pinnase ja 
põhjavee reostuse oht 

+2 

Väiksem ressursikulu, kui 
üksiku sademevee 
kanalisatsioonitorustiku 
ehitusega 

+1 Lahkvoolse 
kanalisatsioonisüsteemi 
puhul välditakse reovee 
sattumist jõkke 

+2 

Suur keskkonna reostuse  
oht jõe üleujutuse korral, 
kui sisselase on 
ühendatud 
reoveetorustikuga 

-2 Ainult üksiku 
sademeveetorustiku 
ehitamisega suurenevad 
kaevetööd ja 
loodusressursside 
kasutus 

-1 

KOKKU  0  4 
Allikas: konsultandi hinnang 

Valga linna alternatiivlahenduste maksumuse võrdlemine 

Alternatiivide tegelikke maksumuste võrdlemiseks võeti arvesse ka opereerimiskulud ning 
ehitusmaksumus diskonteerituna 30-aastasel perioodil. Kuna ehitiste ja seadmete 
kasutusiga on erinev,  jaotati alternatiivide maksumused kolmeks: ehitised, torustikud ja 
seadmed. Ehitus- ja opereerimiskulude jaotus on esitatud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 9.2 Alternatiivlahenduste ehituskulude ja opereerimiskulude jaotus 

Alternatiiv Ehitised, 
tuhat kr 

Torustikud, 
tuhat kr 

Seadmed, 
tuhat kr 

Energia, 
tuhat 
kr/a 

Tööjõud, 
tuhat 
kr/a 

Hooldus–
kulud, 
tuhat 
kr/a 

Alternatiiv 1 3 000 2 000 14 180 1 364 832 227 
Alternatiiv 2 0 20 589 500 867 1 040 152 
Lahkvoolse kanalisatsiooni ehituskulud on suuremad, samas kulub reovee käitlusele – 
pumpamine ja puhastus – vähem energiat. Reoveekanalisatsioon ja lahkvoolse 
kanalisatsiooni hooldamiseks on vaja rohkem tööjõudu, samas hoolduskulud on väiksemad 
kuna hooldatavad seadmed on lihtsamad. 

Alternatiivlahenduste maksumuse võrdlemisel on peamiseks muutujaks puhastatud reovee 
kogused. Alternatiivide diskonteeritud maksumuse võrdlus on esitatud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 9.3  Valga linna kanalisatsiooni alternatiivlahenduste maksumuste võrdlus 

Alternatiiv Ehitusmaksumus, 
kr x 1 000 

Nüüdisväärtus (NPV)1 kr x 1 000 
Ehitus Opereerimine Kokku 

Alternatiiv 1-ÜHISVOOLNE 
KANALISATSIOON 

19 180 23 898 24 953 48 851 

Alternatiiv 2 - LAHKVOOLNE 
KANALISATSIOON 

21 089 22 685 21 195 43 880 

Märkused: (1)- investeeringu hetkeväärtus rahavoo ja diskontomäära alusel 
 

Kokkuvõttes hindab Konsultant, tuginedes Tabel 9.1, Tabel 9.2 ja Tabel 9.3 esitatud 
võrdlustele optimaalseimaks lahenduseks Alternatiivi 2. Lahkvoolne kanalisatsioonisüsteem. 
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9.3 INVESTEERINGUPROJEKTIDE KIRJELDUS 

Vastavalt investeeringuprojektide eesmärkide määratlemisele jagab Konsultant 
investeeringud kahte ajajärku: 

• Lühiajaline investeeringuprogramm (2008-2011); 

• Pikaajaline programm (2012-2019). 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse programmi teostati vastavalt nende 
prioriteetsusele, lähtudes keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, 
hõlmatavate objektide seisundist, kasust piirkonna elanikele ja looduslikule seisundile.  

Investeeringuprojektid on tähistatud projekti tüüpide alusel järgnevalt: 

• Projekt A: Puurkaevpumplate rekonstrueerimine/rajamine/veetöötlus; 

• Projekt B: Veevõrgu rekonstrueerimine /rajamine; 

• Projekt C: Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/rajamine; 

• Projekt D: Reoveepuhastite rekonstrueerimine/rajamine; 

• Projekt E: Sademevee- ja drenaažisüsteemide rekonstrueerimine/rajamine. 

Projekt A-1: Puurkaevpumplate rekonstrueerimine  

Paju veehaare ei vaja muid investeeringuid kui elektrigeneraatori paigaldust, vältimaks 
elektrikatkestuses olukorda, et elanikud ei saa joogivett.   

Projekt B. Veevõrgu rekonstrueerimine/rajamine 

Lähtudes tehnilistest ja majanduslikest aspektidest ning samuti arvestades 
keskkonnamõjude ning elanike heaoluga, peab Konsultant otstarbekaks olemasoleva 
veevõrgu rekonstrueerimist ja laiendamist piirkondadesse, kus käesoleval ajal 
veevarustussüsteem puudub.   

Koos tänavatorustikega vahetatakse välja/ehitatakse kinnistuühendused kuni 1 m kaugusele 
krundi piirist. 

Rekonstrueeritaval torustikul rekonstrueeritakse veesõlmed, paigaldades torule 
hargnemiskohtades sadula, kummikiilsiibri koos spindli pikenduse ja kapega, vajadusel ka 
üleminekuga. Vana veetorustik tuleb veesõlmede rekonstrueerimisel lahti kaevata ning 
pärast vajalike tööde (plasttoru sissetõmbamine, veesõlme montaažtööd) teostamist tagasi 
täita juurdeveetava liivaga, tihendada ja asfaltkate taastada (kui veesõlm asub 
asfaltkattega kohas).  

Uus torustik tuleb rajada allapoole külmumispiiri (ca 1,8 m maapinnast) plast (PE vm) 
torudest. 

Projekt B-1.1 Veevõrgu rekonstrueerimine 

Kokku rekonstrueeritakse 12,190 km veetorustikku. Torustiku asukoht ja läbimõõdud on 
esitatud joonistel VA-1-01 kuni VA-1-05. 

Kasu projekti juurutamisest: 

• linna veevõrku pumbatav joogivesi vastab joogiveekvaliteedi nõuetele; 

• paraneb veevarustuse sanitaarne seisund; 

• paraneb süsteemi töökindlus ja ökonoomsus; 

• väheneb veekatkestuste ja avariide arv; 

• veekadude vähenemine, millega väheneb ka puurkaevust välja pumbatava vee hulk, 
mille tulemusena hakatakse olemasolevaid põhjavee ressursse kasutama 
säästlikumalt. 
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Projekt B-2.1 Veevõrgu rajamine lühiajalises perspektiivis 

Kokku rajatakse 15,760 km veetorustikku ning 402 liitumispunkti ning 51 hüdranti. 
Torustiku asukoht ja läbimõõdud on esitatud joonistel VA-1-01 kuni VA-1-05. 

Valga linna veevarustussüsteem toimib ühes survetsoonis.  

Projekt B-2.2 Veevõrgu rajamine pikaajalises perspektiivis 

Kokku rajatakse 9,140 km veetorustikku ning 240 liitumispunkti ning 9 hüdranti. Torustiku 
asukoht ja läbimõõdud on esitatud joonistel VA-1-01 kuni VA-1-05. 

Kasu projekti juurutamisest: 

• linna veevõrku pumbatav joogivesi vastab joogiveekvaliteedi nõuetele; 

• ühisveevarustussüsteemita piirkonna elanikud saavad võimaluse 
ühisveevarustussüsteemiga liituda, millega paraneb elanike elukvaliteet. 

Projekt C. Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/rajamine 

Lähtudes tehnilistest ja majanduslikest aspektidest ning samuti arvestades reovee 
kogumisalade piiridega ning elanike heaoluga peab Konsultant otstarbekaks olemasoleva 
kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimist ja laiendamist ühiskanalisatsioonita piirkondadesse.   

Uus kanalisatsioonitorustik rajatakse min 1,2 m sügavusele n PVC (polüvinüülkloriid) 
torudest (UPONAL PVC, WAVIN ULTRA või analoogsed). Vaatluskaevud muudetakse 
veetihedaks või vahetatakse välja reguleeritava kõrgusega teleskoopsete PVC 
plastkaevudega (n UPONOR või analoogsed), läbimõõdus 315/400 või 560/500 mm, mis on 
varustatud metall-luukidega kandevõimega 40 T. Vaatluskaevud tuleb paigaldada vähemalt 
iga 40 m tagant. Kanalisatsioonivõrgu laiendamise käigus paigaldatakse vajadusel ka 
reoveepumplad. 

Projekt C-1.1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine  

Kokku rekonstrueeritakse 10,010 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku. Samuti 
rekonstrueeritakse kaks reoveepumplat: reovee peapumpla (Peetri tn) ning KPJ-4.  

Tabel 9.4 Valga linna rekonstrueeritavad reoveepumplad 

Nr Pumpla 
tähis 

Tüüp Perspektiivsed 
parameetrid 

Teostatavad tööd 

1.  KPJ-4 Pumplas on pump 
S 12/2 D, 
tõstekõrgusega 
15 m ja 
toodanguga ca 
5,4 m3/h. 

Q= 5 l/s, H=10m Olemasoleva pumpa asemele uus 
kompaktpumpla 

2.  Peapumpla 
(Peetri) 

Pumplasse on paigaldatud kolm 
kuivpaigaldusega horisontaalpumpa 
(üks tootlikkusega 320 l/s, kaks – 
200 l/s). Üheniidiline survetorustik 
peapumplast reoveepuhastile on 
ehitatud 1997. a, pikkus 2,2 km, DN 
500, materjal PEH. Pumpla tootlikkus 
1 100 m3/h. 

Uue töökindla mehaanilise 
võreseadme paigaldamine 
komplektis tigutransportööri ja 
võreheitmete pesuriga. Vanade 
võreseadmete demontaaž.  
 

Allikas: AS Valga Vesi, konsultandi hinnang 

Torustiku asukoht ja läbimõõdud on esitatud joonistel VA-1-01 kuni VA-1-05.  

Kasu projekti juurutamisest: 

• paraneb piirkonna keskkonnaseisund; 

• paraneb kanalisatsioonisüsteemi töökindlus ja ökonoomsus; 
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• väheneb pinnase ja põhjavee reostumise oht. 

Projekt C-2.1 Kanalisatsioonivõrgu rajamine lühiajalises perspektiivis 

Kokku rajatakse 15,270 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 508 liitumispunkti ning 
2,26 km survekanalisatsiooni torustikku. Torustiku asukoht ja läbimõõdud on esitatud 
joonistel VA-1-01 kuni VA-1-05. 

Koos torustikuga ehitatakse välja 7 reoveepumplat. Pumplate nimekiri on esitatud 
alljärgnevas tabelis, pumplate asukoht on esitatud joonistel VA-1-01 kuni VA-1-05. 

Tabel 9.5 Valga linna rajatavad reoveepumplad 

Nr Pumpla tähis Parameetrid Teostatavad tööd 
1.  KPJ-1 Q= 5 l/s, H=10m Kompaktpumpla rajamine 
2.  KPJ-2 Q= 5 l/s, H=10m Kompaktpumpla rajamine 
3.  KPJ-3 Q= 5 l/s, H=10m Kompaktpumpla rajamine 
4.  KPJ-5 Q= 5 l/s, H=15m Kompaktpumpla rajamine 
5.  KPJ-6 Q= 5 l/s, H=15m Kompaktpumpla rajamine 
6.  KPJ-7 Q= 5 l/s, H=20m Kompaktpumpla rajamine 
7.  KPJ-8 Q= 5 l/s, H=10m Kompaktpumpla rajamine 
8.  KPJ-9 Q= 5 l/s, H=5m Kompaktpumpla rajamine 
Allikas: AS Valga Vesi, konsultandi hinnang 

Projekt C-2.2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine pikaajalises perspektiivis 

Kokku rajatakse 7,510 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 240 liitumispunkti ning 2,29 
km survekanalisatsiooni torustikku. Torustiku asukoht ja läbimõõdud on esitatud joonistel 
VA-1-01 kuni VA-1-05. 

Koos torustikuga ehitatakse välja 9 reoveepumplat. Pumplate nimekiri on esitatud 
alljärgnevas tabelis, pumplate asukoht on esitatud joonistel VA-1-01 kuni VA-1-05. 

Tabel 9.6 Valga linna rajatavad reoveepumplad 

Nr Pumpla tähis Parameetrid Teostatavad tööd 
1.  KPJ-10 Q= 5 l/s, H=10m Kompaktpumpla rajamine 
2.  KPJ-11 Q= 5 l/s, H=10m Kompaktpumpla rajamine 
3.  KPJ-12 Q= 5 l/s, H=10m Kompaktpumpla rajamine 
4.  KPJ-13 Q= 5 l/s, H=10m Kompaktpumpla rajamine 
5.  KPJ-14 Q= 5 l/s, H=10m Kompaktpumpla rajamine 
6.  KPJ-15 Q= 5 l/s, H=10m Kompaktpumpla rajamine 
7.  KPJ-16 Q= 5 l/s, H=10m Kompaktpumpla rajamine 
8.  KPJ-17 Q= 5 l/s, H=10m Kompaktpumpla rajamine 
9.  KPJ-18 Q= 5 l/s, H=10m Kompaktpumpla rajamine 
Allikas: konsultandi hinnang 
Märkused: tõstekõrgused on ligikaudsed, täpsed andmed selguvad peale tööprojekti koostamist.  

Kasu projekti juurutamisest: 

• paraneb piirkonna keskkonnaseisund; 

• väheneb pinnase ja põhjavee reostumise oht; 

• ühiskanalisatsioonisüsteemita piirkonna elanikud saavad liituda 
ühiskanalisatsioonisüsteemiga, millega paraneb elanike elukvaliteet. 
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Projekt D-1. Reoveepuhasti rekonstrueerimine/täiendamine 

Valga linna reoveepuhasti projekteeris PIC Eesti AS ning peatöövõtja oli AS Merco Ehitus. 
Puhasti rakendati töösse 2001.a. juunis. Reoveepuhastil on vajalik täiustada mudatöötlust, 
laiendada mudaväljakut ja rajada uus purgla, milledeks on vajalik teostada järgmised tööd: 

• rajatakse täiendav mudatihendaja Hüld=4,3 m, d=7,3 m, Vüld~180 m3; veetaseme 
kõrgus Hveepind= 4 m, reguleeruv maht Vreg~167 m3. Mudatihendi üldkõrgus 4,3 m, 
sellest süvistatud 2 m, 2,3 m muldes. Tihendi põhi kooniline. Vertikaalseinte paksus 
15 cm. Tihendi alla rajatakse raudbetoonist kandeplaat. Rajatakse torustik jääkmuda 
juhtimiseks tihendisse. Veepinna kõrgus tihendis 4 m. Muldele rajatakse 
juurdesõidutee paakautole piirkonna väikepuhastitelt eemaldatava jääkmuda 
purgimiseks tihendisse, vt Joonis 9.2 

• täiendav mudatahendusseade – tsentrifuug muda tahendamiseks, tootlikkusega max 
240 kg/t või 8-10 m3/t koos toite kruvipumbaga. Tsentrifuug paigaldatakse 
komplektselt koos muda toitepumbaga ja tahestatud muda transportööriga. 
Olemasolev polümeeri käitlemise ja doseerimissõlm seadistatakse töötamiseks kahe 
tahestusseadmega.; 

• tigutransportöör tahestatud muda transportimiseks haagiskärusse või kallurisse (L= 
kuni 6 m, maksimaalne installeerimise nurk 25 kraad); 

• muda kompostimis- ja ladustamisväljaku  laiendamine – 4 500 m2 ulatuses. 
Laiendatakse olemasolevat tahestatud muda kompostimise ja ladustusplatsi koos 
juurdesõiduteega. Kompostimis-ladustusväljak peab olema vettpidava ja muda 
käitlusmehhanisme (aunasegamisseade – buldooser-ekskavaator, kallurauto või 
traktori järelhaagis) kandva asfaltkattega ja kaldega kogumiskraavi suunas nõrgvee 
ärajuhtimiseks nõrgvee (rejektvee) pumplasse. 

• rajatakse uus soojustatud kergehitisse paigaldatud purgla, mille vastuvõtubasseini 
paigaldatakse trummelvõre (või treppvõre) võreavaga 4…6 mm koos 
võreheitmetepesuriga ning tigutransportöör. Purgla sisend on varustatud 
kiirliitmikuga ja kontrollklapiga, mis avaneb koodluku või -kaardiga. Purglasse 
paigaldatakse sukelpump (vajalik juhtsiin ja kiirliitmik). Purgla kergehitis 
varustatakse elektrikütteseadmetega, et purglas oleks tagatud positiivne 
temperatuur, vältimaks purglaseadmete jäätumist  külmaperioodil. Purgitud reovesi 
peale võreseadet pumbatakse keskendiks rekonstrueeritavasse I astme setitisse, mis 
varustatakse kandetalale paigaldatava sukelseguriga. Vt alljärgnevat joonist. 
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Joonis 9.1 Purgla põhimõtteline skeem 
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Joonis 9.2 Mudatihendi põhimõtteline skeem 

Projekt E: Sademevee- ja drenaažisüsteemide rekonstrueerimine/rajamine 

Lisaks reovee kanalisatsioonile on Valga linnas probleemiks ka sademevesi. Olukorra 
lähendamiseks on vajalik ette näha investeeringud.  

Projekt E-1.1: Sademevee- ja drenaažisüsteemide rekonstrueerimine lühiajalises 
programmis 

Kokku rekonstrueeritakse 0,21 km sademevee kanalisatsioonitorustikku. Torustike asukoht  
on esitatud joonistel VA-1-01 kuni VA-1-05. 

Projekt E-1.2: Sademevee- ja drenaažisüsteemide rekonstrueerimine pikaajalises 
programmis 

Kokku rekonstrueeritakse 1,715 km sademevee kanalisatsioonitorustikku. Torustike asukoht  
on esitatud joonistel VA-1-01 kuni VA-1-05. 

Projekt E-2.1: Sademevee- ja drenaažisüsteemide rajamine lühiajalises programmis 

Uued sademevee kanalisatsioonitorustikud rajatakse minimaalselt 1,0 m sügavusele PVC 
torudest.  

Kokku rajatakse 4,950 km sademevee kanalisatsioonitorustikku. Torustike asukoht  on 
esitatud joonistel VA-1-01 kuni VA-1-05. 

Projekt E-2.2: Sademevee- ja drenaažisüsteemide rajamine pikaajalises programmis 

Kokku rajatakse 2,830 km sademevee kanalisatsioonitorustikku. Torustike asukoht  on 
esitatud joonistel VA-1-01 kuni VA-1-05. 

Jääkmuda II 
astme setitist 

Tihenenud muda 
kruvipump 

Tihenenud 
muda tahestisse 

Selginenud 
vesi rejektvee 

pumplasse 

Segaja ajam 
vp 

Segaja 
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9.4 INVESTEERINGUPROJEKTIDE PRIORITISEERIMINE 

Investeeringuprojektide prioritiseerimine teostati lähtuvalt projektide mõjust kohaliku 
keskkonnaseisundi parandamiseks ning mõjust elanike heaolule. Esmaülesanneteks on 
järgnevad tegevused: 

• joogivee kvaliteedi tagamine tarbimispunktides; 

• hoonestatud reoveekogumisalade katmine ühiskanalisatsiooni võrkudega; 

• nõuetele vastav sademe- ja drenaaživee ärajuhtimine  hoonestatud 
reoveekogumisaladelt. 

Kõige tähtsamatest investeeringuprojektidest koostati lühiajaline investeeringute 
programm, vähemtähtsad projektid jäeti pikaajalisse programmi. 

9.4.1 Lühiajaline programm aastatel 2008-2011 

Projekt A-1.  Puurkaevpumplale vajalike seadmete paigaldamine 

Projekt B-1.1  Veevõrgu rekonstrueerimine 

Projekt B-2.1  Veevõrgu rajamine 

Projekt C-1.1  Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine 

Projekt C-2.1  Kanalisatsioonivõrgu rajamine 

Projekt D-1.   Reoveepuhasti täiustamine 

Projekt E-1.1  Sademevee- ja drenaažisüsteemide rekonstrueerimine 

Projekt E-2.1  Sademevee- ja drenaažisüsteemide rajamine 

9.4.2 Pikaajaline programm aastatel 2012-2019 

Projekt B-2.2  Veevõrgu rajamine 

Projekt C-2.2  Kanalisatsioonivõrgu rajamine 

Projekt E-1.2  Sademevee- ja drenaažisüsteemide rekonstrueerimine 

Projekt E-2.2  Sademevee- ja drenaažisüsteemide rajamine 

9.5 INVESTEERINGUPROJEKTIDE ORIENTEERUV MAKSUMUS 

Maksumuste hindamise aluseks on võetud 2007. a. hinnatase Eestis. Maksumused on 
esitatud ilma käibemaksuta. Projekteerimise ja projektijuhtimise kulude ning võimalike 
hinnakõikumiste kattest on lisatud projektidele 25% selle kogumaksumusest (kuluartikli 
üldnimetus “Uuringud, projekteerimine, ettenägematud kulud, hinnakõikumised, 
projektijuhtimine, ehitusjärelvalve”). Ühikhindade tabel on esitatud Lisas 1. 

Torustike paigaldusmaksumusse on arvestatud ka tänavakatte kõrvaldamise ja taastamise 
kulud, kaeviste osaline tagasitäide liivaga, kui torustik paigaldatakse haljasalale on 
maksumus väiksem.  

Investeeringuprojektide maksumused projektide ja alamprojektide lõikes neis sisalduvate 
põhielementide maksumuste (seadmete, materjalide, ehitustööde ja sellega seonduvate 
tööde maksumuste) orienteeruva hindamisega, ajagraafiku ja osakaalu määraga on esitatud 
Lisas 1. Maksumuste koond on esitatud alljärgnevas tabelis. 
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Tabel 9.7 Investeeringute koondmahud ja ajaline jaotus(2008 a. püsihindades) 

 
Nimetus 

 
Maksumus 
kokku 
[tuh EEK] 

 
Lühiajaline 
2008-2011 
[tuh EEK] 
 

 
Pikaajaline 
2012-2019 
[tuh EEK] 
 

Valga linn 215 232 188 158 249 375    56 982 813    
Allikas: konsultandi hinnang 
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10 FINANTSANALÜÜS 

10.1 EESMÄRK 

Finantsprognoos on koostatud lähtuvalt arengukava valmimise hetkel kasutada olnud 
materjalidest, nii kirjalikult kui ka suuliselt saadud informatsioonist. Prognoosi täpsuse 
määrab suurelt jaolt ära saadud andmete kvaliteet.  

Valga linna lühiajaliste investeeringute allikate rahastajana käsitletakse AS Valga Vesi 
võimalust osaleda 2008 a. Ühtekuuluvusfondist (ÜF) sihtfinantseeringu toetuse taotlemist. 

Käesolevas töös kasutatakse AS Valga Vesi finantsanalüüsi, mis on koostatud ÜF 
rahastamistaotluse koostamiseks (lühem formaat). AS Valga Vesi tegevuspiirkonnaks on 
Valga linn. 

Käesolevas töös ei vaadelda pikaajalistest investeeringutest  rahastamise allikaid ega sellest 
tulenevalt finantsanalüüsi. Pikaajaliste investeeringute elluviimine otsustatakse peale 
lühiajalise investeerimisprogrammi teostumist. 

Käesoleva Valga linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava hulka hõlmatud 
finantsanalüüs peegeldab arengukava lühiajalise programmi elluviimisest tulenevaid 
mõjusid. Finantsprognoos ning analüüsi tulemused on samaväärsed Valga linna 
Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti finants- ja majandusanalüüsi (FMA) koosseisus 
kajastatud täisstsenaariumiga. Finantsanalüüs on koostatud, hindamaks Valga linna 
lühiajalise investeeringuprogrammi elluviimise otstarbekust ja finantsmajanduslikke 
mõjusid, arvestamaks Ühtekuuluvusfondist eraldatavat rahalist abi selle prognoositud 
suuruses. Finantsanalüüsi eesmärk on kajastada ka üldisi plaanitavaid finantstulemusi. 
Oluline on välja tuua, millisel moel lühiajalise investeeringuprogrammi keskne elluviija  - 
vee-ettevõte AS Valga Vesi – suudab kogu oma tegevuspiirkonnas opereeritavat 
infrastruktuuri jätkusuutlikult majandada ning piirkonnas teenuseid osutada.  

10.2 FINANTSPROGNOOSI KOOSTAMISE PÕHIEELDUSED 

10.2.1 Finantsanalüüsi metoodika 

Keskkonnaministri määruse nr 8, 13. märts 2008, “Meetme “Veemajanduse infrastruktuuri 
arendamine” tingimused” §10 lg. 7 punkt 2 (edaspidi meetme määrus) kohaselt tuleb 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavate projektide finants- ja majandusanalüüs läbi viia 
vastavalt määruse lisa 2 alajaotuses II esitatud juhendmaterjalidele. Juhendmaterjali 
sissejuhatavas osas on öeldud, et: “metoodiline juhend on koostatud Euroopa Komisjoni 
(edaspidi EK juhendmaterjalid) dokumentide Guide to Cost-Benefit analysis of investment 
projects ja Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit analysis, The new 
programming period 2007–2013” põhjal. Ka käesoleva, Valga linna ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arengukava finantsanalüüsi koostamisel on konsultant järginud EK 
juhendmaterjale ning andmete esitamisel, finantsprognooside koostamise eelduste puhul 
jms. meetme määruse lisas 2 toodud nõudeid. 

Metoodika käesoleva finantsanalüüsi läbiviimiseks on valitud vastavalt EK 
juhendmaterjalidele. Meetme määruse juhendist juhindutakse sedavõrd, et oleks tagatud 
analüüsile esitatavate miinimumnõuete täitmine ning ühtsete baasandmete esitamine. 

Finantsanalüüs viiakse läbi, võttes arvesse kogu AS Valga Vesi tulud ja kulud. Arvesse 
võetakse lisaks uuendatava infrastruktuuri elementide investeeringukulutustele ka 
olemasolev infrastruktuur selle praeguses jääkväärtuses ning lülitatakse analüüsi kogu 
infrastruktuuri poolt genereeritav tulu ja sellega kaasnev kulu.   
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10.2.2 Finantsanalüüsi põhieeldused 

Finantsanalüüsi metoodikas tulenevalt selgitatakse konsultandi poolseid eeldusi ning sätteid 
finantsanalüüsi läbiviimisel. Valiku tegemise aluseks on, et need peavad olema kooskõlas 
finantsanalüüsi kehtiva metoodikaga (vt. peatükk 10.2.1).  

Eeldused finantsanalüüsi läbiviimiseks on võetud vastavalt EK dokumentide ja määruse 
juhendis sätestatule. Juhul, kui nimetatud dokumentides ei ole analüüsi läbiviimiseks 
vajalikke eeldusi täpsustatud, tugineb konsultant nende eelduste väljatöötamisel avalikele 
infokogudele (Statistikaameti andmebaas, rahvastikuregister vmt.), vee-ettevõtte 
andmetele, käesolevast arengukavadest. 

Finantsanalüüs hõlmab AS Valga Vesi praegust äritegevust, olemasolevat ning lühiajalise 
investeeringuprogrammiga loodavat infrastruktuuri. Täisstsenaarium eeldab, et olemas on 
vajalikul tasemel organisatsioon, tehnika, kohaldatakse jätkusuutliku opereerimise 
põhimõtteid ning kantakse vastavad kulutused. Lähtutakse AS Valga Vesi andmetest, mida 
on korrigeeritud lähtuvalt konsultandipoolsetest soovitustest. Samuti on aluseks insener-
tehnilised eeldused, mis puudutavad investeeringuprogrammi elluviimise vajadustest 
lähtuvate kulude teket ning tegevusnäitajate muutumist. 

Makromajanduslikud eeldused.  Vastavalt meetmemääruse juhendile võetakse majandus- ja 
finantsanalüüsi koostamisel aluseks järgmised makromajanduslikud näitajad: 

• reaalse sisemajanduse koguprodukti (SKP) aastane kasvumäär; 

• inflatsioonimäär (tarbijahinnaindeksi muutus) aastas; 

• reaalpalga kasvumäär aastas; 

• ettevõtte tulumaksumäär aastas. 

Nimetatud andmed võetakse Rahandusministeeriumi veebilehel avaldatud 2008. aasta 
kevadisest majandusprognoosist aastatel 2008-20121. Hilisemad pikemaajalised 
makromajanduslikud prognoosid väljastas KIK. 

Käesolevas töös on 2013-2039 makromajanduslikud eeldused võetud vastavalt KIKi poolt 
07.03.2008.a. väljastatud pikaajalistele prognoosidele. Nimetatud prognoosid sisaldavad 
endas SKP, tarbijahinna indeksi ja reaalpalga kasvumäära prognoose perioodile 2007-2045. 

Ehitushinna kasv järgib ehitushinna indeksi oodatavat tõusu. Rahandusministeerium on 
koostanud ehitushinna tõusu prognoosi aastateks 2009-2012. Hilisema perioodi 2013-2039 
ehitushinna tõusu prognoosi on koostanud konsultant. Erinevate makromajanduslike 
indikaatorite eeldused 2009-2017 on ära näidatud allolevas tabelis. Pikemaajalised 
prognoosid on välja toodud FMA lisas 2. 

Tabel 10.1 Makromajanduslike indikaatorite dünaamika 

Indikaator 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
tarbijahinnaindeksi 
muutus  5,3 3,6 3,5 3,4 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 
ehitushinnaindeksi 
muutus 5,6 6,0 5,2 4,8 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 
palga reaalkasv 6,5 6,3 6,8 6,6 5,9 5,6 5,1 4,7 4,3 
elanike 
netosissetuleku 
reaalkasv 5,5 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,0 

elektrihinna reaalkasv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
veeressursi 
maksumäära 
reaalkasv 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

                                                 
1 http://www.fin.ee/?id=263 
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Indikaator 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
heitvee saastetasu 
määra reaalkasv 20,0 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Allikas: Rahandusministeerium, konsultandi hinnangud 

Varade kasulik eluiga. Investeeringu jääkväärtuse leidmisel on aluseks võetud meetme-
määruse juhendis sätestatud varade kasulik eluiga alljärgnevalt: 

• võrgud ja torustikud – 40 aastat; 

• reservuaarid ja mahutid – 50 aastat; 

• masinad ja seadmed – 15 aastat; 

• puusepatöö – 25 aastat; 

• tootmishooned – 40 aastat. 

Finantsanalüüsis on prognoosiperioodi pikkuseks arvestatud 30 aastat. Prognoosiperiood 
hõlmab (alg-) investeeringu elluviimise perioodi (vältab aastatel 2010-2011) ning 
investeerimisjärgset perioodi (aastad 2012-2039). Finantsprognoosid on koostatud lähtuvalt 
2008. aasta hinnatasemelt. Viimaks finantsprojektsioone jooksvale hinnatasemele, on 
baashindu korrigeeritud hinnatõusu kasvu määraga. Arvutused on esitatud eesti kroonides.   

10.2.3 Investeeringuprogrammi põhikarakteristikud 

Käesoleva investeeringuprogrammi põhiindikaatorid tuginevad Valga veemajandusprojekti 
teostusuuringule. Finantsanalüüsi hõlmatakse teostusuuringus sisalduv Valga linna 
lühiajalise investeeringuprogrammi tervik. Investeeringuprogrammi maksumuse indikaatorid 
tuuakse välja alljärgnevas Tabel 10.2. 

Tabel 10.2  Investeeringukulutused, jooksvates hindades (tuh. kr.) 

Kõik investeeringukulutused alginvesteering reinvesteering KOKKU 
abikõlbulikud investeeringukulud 171 093 26 036 197 129 
mitte-abikõlbulikud 
investeeringukulud 10 641 0 10 641 
KOKKU 181 734 26 036 207 770 
s.h. ettenägematud kulud    
Abikõlbulikelt investeeringutelt 13 687 2 083 15 770 
Mitte-abikõlbulikelt investeeringutelt 851 0 851 
KOKKU 14 539 2 083 16 622 

Allikas: Konsultandi arvutused 

• Lühiajalise investeeringuprogrammi kogu investeeringukulutused jagunevad kaheks: 
alginvesteeringud, mis tehakse lühiajalise investeeringuprogrammi varadesse, 
ettevalmistatava rahastamistaotluse rakendamise perioodil investeeringuprogrammi 
raames. Teiseks - reinvesteeringud, mis tehakse lühema kui 30 aastat kestva 
kasuliku elueaga investeeringute asenduskulutusena. 

• Algse investeeringu maksumus moodustab 181,7 mln krooni (maksumus jooksvates 
hindades, ilma käibemaksuta). Alginvesteering 2008.a. püsihindades moodustab 
158,2 mln krooni. 

• Lühiajalise investeeringuprogrammi reinvesteeringud moodustavad 26 mln krooni 
(maksumus jooksvates hindades, ilma käibemaksuta). Reinvesteeringute suurus 
2008.a. hinnatasemele vastavalt on 13,1 mln krooni. Reinvesteeringud on arvestatud 
nendele varadele, mille eluiga on alla 30 aasta (kui eluiga on lühem kui 
prognoosiperioodi pikkus). 

• Kogu investeeringukulutus on reinvesteeringute võrra suurem lühiajalise 
investeeringuprogrammi alginvesteeringute maksumusest ja moodustab 207,8 mln 
krooni (maksumus jooksvates hindades, ilma käibemaksuta), kuid 2008.a. 
püsihindades vastavalt 171,4 mln krooni. 
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• Alginvesteering moodustub abikõlbulikest kulutustest ning mitteabikõlbulikest 
kulutustest, lähtuvalt Ühtekuuluvusfondi rahalise abi eraldamise kriteeriumidest: 

o Abikõlbulikud investeeringukulutused hõlmavad investeeringuid Valga linna 
vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks ja rajamiseks, 
puurkaevpumplate rekonstrueerimiseks ning reoveepuhasti 
rekonstrueerimiseks/täiustamiseks. Abikõlbuliku alginvesteeringu maht on 
171,1 mln krooni (jooksvates hindades, ilma käibemaksuta). Abikõlbulike 
investeeringute taastamiseks on vajalik teha prognoosiperioodi vältel 
reinvesteeringuid 26 mln krooni ulatuses (taastamismaksumus jooksvates 
hindades, ilma käibemaksuta). Abikõlbulike investeeringute jääkväärtus 
prognoosiperioodi lõpus moodustab 104 mln krooni (2039. a. hinnatasemel); 

o Mitteabikõlbulikud investeeringukulutused hõlmavad investeeringuid Valga 
linna sademetevee kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. 
Mitteabikõlbulike kulutuste maht on 10,6 mln krooni (jooksvates hindades, 
ilma käibemaksuta). Mitteabikõlbulike investeeringute taastamiseks on vajalik 
teha prognoosiperioodi vältel reinvesteeringuid 0 krooni (mitteabikõlbulikud 
investeeringud moodustavad Valga linna lühiajalises investeeringuprogrammis 
eranditult pikaajalise kasuliku elueaga varadest, ja seetõttu ei lõppe kasulik 
eluiga prognoosiperioodi jooksul). Mitteabikõlbulike investeeringute 
jääkväärtus prognoosiperioodi lõpus moodustab 6,9 mln krooni 
(2039. a. Hinnatasemel). 

10.2.4 Analüüsi käsitlus 

Investeeringukulutused 

AS Valga Vesi algsed ÜF-abikõlbulikud investeeringukulutused lühiajalise 
investeeringuprogrammi hulgast moodustavad 171 092 989 krooni. AS Valga Vesi on 
hõlmanud projekti ka mitteabikõlbulikud kulutused summas 10 641 409 krooni. Rahalise abi 
arvutuskäiku on hõlmatud ainult abikõlbulikud kulud, ilma ettenägematute kuludeta 
(20,5 mln krooni), kuid koos reinvesteeringutega (reinvesteeringute väärtus ilma 
ettenägematute kuludeta on 24,0 mln krooni). Ühtekuuluvusfondi projekti FMA kohaselt on 
arvutatud projekti finantseerimisvajaku määraks 92,9%. Finantseerimisvajaku ning EL 
osaluse maksimaalse määra 85% korrutamisega saadakse EL toetuse määr 79%. Võttes 
arvesse abikõlbuliku kulutuse suurust 171 092 989 krooni, on Ühtekuuluvusfondi poolse 
toetuse suuruseks 135 103 578 krooni, ning abikõlbulike kulutuste omaosaluseks on 
35 989 111 krooni. Lisandub veel mitteabikõlbulike kulude katmine summas 
10 641 409 krooni. 

Muutused vee- ja kanalisatsiooniteenuste realisatsioonis (vee- ja kanalisatsiooni 
vooluhulgad) 

Valga linna rahvaarv on 2008.a. seisuga 14 224. Valga linna arengukava kohaselt langeb 
elanike arv 2014. aastaks 13 400-ni ning alates sellest püsib rahvaarv pikaajaliselt stabiilne. 
Rahvaarvu täpsem ja pikaajalisem prognoos, samuti lühiajalise investeeringuprogrammi 
elluviimise järgne oodatav tarbimismahtude, tootmismahtude ning teenuse tarbijate arvu 
prognoos on esitatud lisas 2. 

Järgnevas tabelis iseloomustatakse majapidamiste veetarbe suhtarvu (elanike veetarbimine 
liitrites elaniku kohta päevas – l/el/päev) praegust taset ning perspektiivi. Tarbimise tase on 
Valga linnas täna üpriski madal (veetarve 66 l/el/päevas). Olemasolev veekvaliteet on 
üldiselt hea ning on põhjust eeldada veetarbe mõningast suurenemist tulevikus. Põhjuseks 
on elanike eeldatav elukvaliteedi tõus ja sellega kaasnev suurenev veekasutus olmes.  
Veetarbe suhtarvu prognoos ajavahemikus 2008-2016 on esitatud alljärgnevas tabelis. 
Pikemaajalised prognoosid on välja toodud lisas 2. Elanike perspektiivne 
kanalisatsioonitarbe suhtarv on võrdsustatud veetarbe suhtarvuga. 

Tabel 10.3 Majapidamiste veetarbe dünaamika (liitrit 1 elaniku kohta päevas) 

Valga linn 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Veetarbimine 66 66 66 66 70 75 80 85 85 
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l/el/päevas 
Allikas: konsultandi eeldused 

Tööstustarbijate, ettevõtete ja asutuste perspektiivse vee- ja kanalisatsioonitarbe 
prognoosimisel lähtutakse 2007.a tegeliku tarbimise tasemest. Eeldatakse et 
tarbimismahtude iga-aastane kasv moodustab 1% võrreldes eelneva aasta tasemega. 
Prognoosid on esitatud FMA lisas 2. 

Veetootmismahtude eeldatav muutus sõltub mitmetest teguritest: alguses avaldub 
tootmismahtude langus, mida põhjustab veelekete oodatav alanemine torustikes 
rekonstrueerimistööde tulemusena. See mõjutegur ei jää domineerima hilisema 
veetootmismahu kujunemisel, sest perioodil 2011-2014 liitub ühisveevärgiga olulisel hulgal 
elanikke, ja investeeringuprogrammi elluviimisel on alates 2014. aastast kokkuvõttes 
suurendav mõju. 

Reoveepuhastusmahtude eeldatav muutus sõltub ka kahest põhitegurist: torustike 
rekonstrueerimise tulemusena langeb infiltratsiooni osakaal. Teine tegur on tarbimismahu 
kasv, tulenevalt ühiskanalisatsiooniga liituvatest elanikest. Torustike infiltratsiooni 
vähenemine on olulises mahus ning domineerib liitunud elanike kasvust tuleneva 
tarbimismahu mõju ees. Seega on oodata reoveepuhastusmahtude olulist langust kõigil 
perioodidel, ja muutuvkulude kaudu väheneb lühiajalise investeeringuprogrammi elluviimise 
tulemusena ettevõtte kogukulu. 

Mõjud tuludele 

Lühiajalise investeeringuprogrammi elluviimise tulemusena tekib juurdekasvuline 
tegevustulu, mille põhjustajaks on uute liitujate lisandumine. 

Lisaks arvestatakse liitumistasu tuludega. Ajavahemikul 2011-2014 liitub Valga linna 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga eeldatavalt 508 majapidamist. Ühisveevärgiga liitumise 
tasu suurus on 2000 krooni ja ühiskanalisatsiooniga liitumise tasus suurus 3000 krooni 
(vastavalt Valga Linnavolikogu 29. aprilli 2005 määrusele nr 12 ”Ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniga liitumistasu ülempiiri kehtestamine.) Konsultant eeldab et liitumistasu 
kinnitatud suurusele lisandub liitumiste perioodil veel inflatsiooni mõju, arvutatuna alates 
2008. aastast. Valga Linnavolikogu määrus näeb ette liitumistasust 100%-lise vabastamise, 
kui liitutakse 1. aastal alates võimaluse loomisest, ning 50%-lise vabastuse , kui liitutakse 
2. aastal alates võimaluse loomisest. Võttes arvesse ehitusgraafikut, saab AS Valga Vesi 
liitumistasusid perioodil 2013 ning 2014 toimuvate liitumiste eest. Sealjuures on 2013. 
aastal on liitumistasu tulud väiksemad kui 2014. aastal, sest 2013. aastal liitujatele 
kohaldub veel liitumistasu 50%-lise vabastamise mõju. Liitumistasud kajastatakse 
finantsanalüüsis ja need on hõlmatud tulureal ”Muud tulud”. 

Mõjud opereerimistegevusele ja –kuludele 

Veetootmise ja reoveepuhastusmahtude muutumine tuleneb ühe põhjusena veelekete ning 
kanalisatsioonitorustike infiltratsiooni vähenemisest. Järgnevas tabelis on ära toodud 
perspektiivne arveldamata vee (sh lekked) ning infiltratsiooni osakaal  täisstsenaariumis. 
Lahti seletatakse ka elektrienergia kulude, kemikaalikulude, keskkonnakulude, masinate 
kulu ning hoolduskulude muutumise põhimõtted. 
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Tabel 10.4 Arveldamata vee osakaal ja infiltratsioon 

Indikaator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Arveldamata vesi 0,13 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Infiltratsioon 
kanalisatsioonis 0,54 0,49 0,44 0,40 0,36 0,32 
Märkus:  arveldamata vesi = arveldamata vee hulk (m³) / veetootmismaht (m³) 

 

Elektrienergia kulud 

Oodatav mõju opereerimistegevusele avaldub ka perspektiivsetes elektrienergia kuludes ja 
selle muutumises. Järgnevalt tuuakse välja tegurid, mis mõjutavad elektrienergia tarbe 
muutumist Valga linna veemajanduses. 

Elektrienergia kasutus 
veepumpamisel 

Praegused kulud vee pumpamisele: 0,25 kWh/m³. 

Praegused kulud vee puhastamisele: 0,16 kWh/m³. 

Administratsiooni elektrikulu jagatud veeteenusele: 
0,15 kWh/m³. 

Kokku moodustab vee pumpamise elektrikulu 
0,56 kWh/m³. 

Lühiajalise investeeringuprogrammi elluviimise 
järgselt kulutused vee pumpamise ühikukulule ei 
muutu, kuid positiivse mõjuna väheneb arveldamata 
vee osakaal, mistõttu vee pumpamise elektrikulu 
veeteenuse omahinnas väheneb. 

Elektrienergia kasutus 
reoveepumplates 

Praegused kulud reovee pumpamisele: 0,11 kWh/m³ 

Lühiajalise investeeringuprogrammi elluviimise 
järgselt suureneb reoveepumplate arv (lisandub 8 
täiendavat reoveepumplat). Nende perspektiivseks 
elektrikuluks prognoositakse 0,013 kWh/m³, s.t. 
mõju kogu puhastatava reoveekoguse ühikukulule 
on marginaalne. 

Lühiajalise investeeringuprogrammi elluviimise 
järgselt väheneb infiltratsioon, mistõttu ka 
pumbatava reovee kogused vähenevad, mistõttu 
reovee pumpamise elektrikulu osakaal 
kanalisatsiooniteenuse omahinnas väheneb. 

Elektrienergia kasutus 
reoveepuhastis 

Praegused kulud reovee puhastamisele: 
0,59 kWh/m³. 

Administratsiooni elektrikulu jagatud 
kanalisatsiooniteenusele: 0,07 kWh/m³. 

Kokku moodustab reoveepuhastuse elektrikulu 
0,66 kWh/m³. 

Lühiajalise investeeringuprogrammi elluviimise 
järgselt kulutused vee pumpamise ühikukulule ei 
muutu. Samas väheneb infiltratsiooni osakaal, 
mistõttu reoveepuhasti elektrikulu veeteenuse 
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omahinnas väheneb. 

Administratsiooni 
elektrikulu 

Administratsiooni elektrikulud on jaotatud vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse omahindadesse, vastavalt 
eespool toodud kirjeldusele. Kulujaotus tugineb AS 
Valga Vesi poolsel kuluarvestusel. 

Keskkonnatasud 

Veeressursi maks Veeressursi maksu määr 2008.a.-l: 0,86 kr/m³. 

Lühiajalise investeeringuprogrammi elluviimise 
järgselt jäävad kasutusse samad, kasutuses olevad 
veekihid, seega muutusi ressursimaksu määras ei 
ole. 

Lühiajalise investeeringuprogrammi elluviimise 
järgselt väheneb arveldamata vee osakaal, mistõttu 
väljapumbatava vee vooluhulgad vähenevad ning 
veeressursi maksu kulu veeteenuse omahinnas 
väheneb. 

Heitvee saastetasu Heitvee saastetasu määr 2008.a.-l: 0,17 kr/m³. 

Lühiajalise investeeringuprogrammi elluviimise 
järgselt väheneb infiltratsioon, mistõttu ka 
puhastatava reovee kogused vähenevad, kusjuures 
saasteainete kontsentratsioon reovees suureneb. 
Insenerarvutused näitavad, et infiltratsiooni 
vähenemise tulemusena jääb saastetasu kulu 
puhastatava reovee vooluhulga kohta konstantseks. 
Arvestades, et puhastatav reoveekogus väheneb 
kanalisatsiooniteenuse ühe arveldatava vooluhulga 
kohta, siis saastetasu suurus teenuse omahinnas 
väheneb. 

Kemikaalikulud 

Kemikaalid 
veepuhastuses 

Kuigi veepuhastusjaama aeratsioonimahutid on 
ühendatud dosaatoriga, ja vajadusel oleks võimalik 
veele kemikaale lisada, siis tegelikkuses, normaalse 
ekspluatatsiooni käigus veepuhastuses kemikaale ei 
kasutata. Vastavad kulud võrduvad eeldatavalt 0-ga. 

Kemikaalid 
reoveepuhastuses 

Kemikaalikulu määr 0,06 kr/m³ (pikaajaline määr, 
2007. aasta hindades). 

Lühiajalise investeeringuprogrammi elluviimise 
järgselt väheneb infiltratsioon, mistõttu ka 
puhastatava reoveekogused vähenevad ning 
kemikaalikulu väheneb kanalisatsiooniteenuse 
hinnas.  

Tööjõukulud 

Olulisim kandev jõud Valga investeeringuprogrammis ette nähtud arenguplaanide 
elluviimisel ja ka AS Valga Vesi olemasoleva infrastruktuuri ülevalpidamisel ning igapäevasel 
käitamisel on ettevõtte organisatsioon ja töötajad. Töötajatega seotud tööjõukulude 
(töötasud, sotsiaalmaksud ja arvestatud töötuskindlustusmaksu kulu) ning 
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administratiivkulude prognoosimine on rahavoogude hindamise seisukohalt olulise 
tähtsusega. 

Tabel 10.5 Perspektiivne töötajaskond lühiajalise investeeringuprogrammi 
elluviimise korral 

Ametinimetus 
Töötajate 
arv 

Tööjõu-
kulud 
kokku Üksus 

Töötajad 
lisanduvad 
alates 

Tootmisjuht 1    
operaatorid, reoveepuhasti 4  kanal  
elektrik-automaatik 1    
lukksepad, veevarustus ja 
kanalisatsioon 6    
lukksepad, kanalisatsioon 2  kanal 2012 
võrkude juht 1   2011 

lukksepp, veemõõtjate kontrollija 1  vesi  
dispetšher 2   2013 
klienditeenindaja 2   2011 
pearaamatupidaja-ökonomist 1    
müügijuht-raamatupidaja 1    
arendusprojektide juht 1    
personalijuht-sekretär-
majandusjuht 1    
majandustööline 1    
andmebaaside haldaja ja IT 
hooldaja 1    
juhataja 1    
NÕUKOGU LIIKMED 5    
KOKKU 32 5 942     
s.h. Enne 2012.a. 28 5 270     
s.h. alates 2012.a. 4 672     

Allikas: Valga Vesi olemasolev struktuur+ Konsultandi hinnangud 
Märkus: kulud sisaldavad töötasu, sotsiaalmaksu ning arvutatud töötuskindlustusmaksu tuh. kr. 

 

Uute töökohtade loomine 

Lukksepad, 
kanalisatsioon (2 
tk) 

Kanalisatsioonipumplate hooldus 

Kanalisatsioonivõrgu hooldus 

 

Võrkude juht Võrkude seisundi kontroll 

Materjalide ja teenuste sisseost 

Hooldusplaanide koostamine ning hoolduste läbiviimine 

Dispetšer (täiendav 
1 tk) 

Veepuhastusjaama, veehaarde ning reoveepumplate 
monitooring 

Töökorralduse logistika tagamine 

Klienditeenindaja Näitude vastuvõtt 
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(täiendav 1 tk) Maksete kogumine 

Meeldetuletuste saatmine 

Liitumissoovide vastuvõtt 

Liitumistingimuste väljastamine 

Muutused töötajate tööülesannetes 

Lukksepad, 
veevarustus ja 
kanalisatsioon 

Väheneb tööjõu kasutus kanalisatsioonivõrgu 
hooldamisel 

Suurenevad tööülesanded seoses veevõrguga 

Juhataja Juhatajal ei ole enam vajadust täita võrkude juhi 
ametikohustusi 

Tööjõukulud on jagatud vee- ja kanalisatsiooniteenuste vahel. Kui konkreetne ametikoht on 
seotud ainult veevarustusteenusega või ainult kanalisatsiooniteenusega, siis on struktuuri 
kirjeldavates tabelites ära toodud sellekohane viide. Paljude töökohtade puhul on seos 
mõlema, nii veevarustusteenusega kui ka kanalisatsiooniteenusega. Sel juhul konkreetne 
viide puudub, kuid kulud on jaotatud põhimõttel, et 50% konkreetsete töötajate 
tööjõukulust arvatakse veevarustuse kulude (ja omahinna) hulka ning 50% arvatakse 
kanalisatsiooni kulude (ja omahinna) hulka. Eelnevas tabelis käsitletud tööjõukulud 
jaotuvad ajas vastavalt allolevale tabelile. 

Tabel 10.6 Tööjõukulude prognoos 

tuh krooni, 2007.a. püsihindades 
Indikaator 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
vee ja 
kanalisatsiooniga 
seotud töötajad 3766 3766 3766 4230 4230 4518 4518 
ainult veega 
seotud töötajad 208 208 208 208 208 208 208 
ainult kanaliga 
seotud töötajad 832 832 832 832 1216 1216 1216 
KOKKU 4806 4806 4806 5270 5654 5942 5942 
Allikas: Konsultandi hinnangud 
 

Administratiivkulud 

Tabel 10.7 Administratiivkulud ( 2007 a. püsihinnad tuh. kr.) 

Kululiik 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 
Peakontori 
administratiivkulud KOKKU 671 921 677 737 741 741 
Büroo ülevalpidamise kulud 504 754 510 570 574 574 
rent ja kommunaalkulud 0 0 0 0 0 0 
büroo elekter 0 0 0 0 0 0 
valve 22 22 22 22 22 22 
kommunaalteenused, 
majahooldus 30 30 30 30 30 30 
kontoritarbed 20 20 20 20 20 20 
sidekulud 112 112 118 118 122 122 
arvutihooldus 0 0 0 0 0 0 
audiitorteenused 55 55 55 55 55 55 
konsultatsioonikulud 60 60 60 60 60 60 
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Kululiik 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 
GIS-teenused 0 250 0 60 60 60 
muud teenused 95 95 95 95 95 95 
väikevahendid 75 75 75 75 75 75 
arvelduskulud 27 27 27 27 27 27 
pangakulud 8 8 8 8 8 8 
Tootmislikud üldkulud 50 50 50 50 50 50 
veemõõtjad 30 30 30 30 30 30 
tööriistad 20 20 20 20 20 20 
Töötajatega seotud kulud 117 117 117 117 117 117 
koolitus 50 50 50 50 50 50 
lähetused 25 25 25 25 25 25 
eririietus 2 2 2 2 2 2 
eririietusega töötajate arv 0 0 0 0 0 0 
kulutus (töötaja kohta aastas) 1 1 1 1 1 1 
töökaitsevahendid 40 40 40 40 40 40 
Reoveetootmisega seotud kulud 360 360 360 360 360 360 
Kompostisegamisteenus 360 360 360 360 360 360 

Allikas: AS Valga Vesi andmed, konsultandi hinnangud 

Administratiivkulude hulka kuuluvad lisaks eeltoodule veel heitvee- ja reoveeanalüüside 
kulud, samuti puurkaev-pumplate ning reoveepuhastite valvekulud. 

Masinate kulud 

AS Valga Vesi infrastruktuuri ülevalpidamine ja ekspluatatsioon eeldab masinate kasutamist 
ning ettevõtte tegevuspiirkond on piisavalt suur, et eeldada enda masinapargi olemasolu. 
Käesolevas töös võetakse vaatluse alla ettevõtte perspektiivne masinapark, mis arvestab nii 
olemasolevaid eksisteerivaid masinaid, kui ka konsultandi poolt soovitatud masinaid, mille 
võrra on otstarbekas masinaparki täiendada. Lühiajalise investeeringuprogrammi 
elluviimisega kaasnevalt ei ole konsultandi arvates otstarbekas masinate arvu suurendada. 
Finantsanalüüs sisaldab küll ettepanekuid üht või teist masinat lisada/muuta, kuid need 
ettepanekud tulenevad vajadusest kindlustada vee-ettevõtte võimekust järgida 
jätkusuutliku majandamise põhimõtteid. Lühiajalise investeeringuprogrammi elluviimisest 
tulenevalt on samas oodata olemasolevate masinate kasutamise intensiivistumist, tulenevalt 
rajatiste arvu suurenemisest ning võrkude laiendamisest. Programmi mõjul suurenevad 
mitmete masinate perioodiline kütusekulu ning hooldus. Järgnevas tabelis on näidatud ära 
perspektiivne masinate kulu, liigendatuna masinate ning kululiikide lõikes.  

Tabel 10.8 Ettevõtte masinate kulud 

masina nimetus Liising kütus hooldus 

Eri-
soodus
tus 

Kind-
lustus KOKKU 

kanalisatsiooni 
survepesuauto 1 0 108 118 0 46 272 
kanalisatsiooni 
survepesuauto 2 0 36 50 0 6 92 
ekskavaator  
New Holland 0 84 36 0 17 137 
ekskavaator Jumz 0 120 24 0 6 150 
ratastraktor T-40 0 61 12 0 2 75 
ratastraktor MTZ-82 0 48 12 0 2 62 
assenisatsiooniauto  
GAZ-53 0 48 12 0 2 62 
Ford Transit buss 0 30 23 0 14 68 
kallurauto MAN,  
kastiga 0 48 24 0 14 86 
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masina nimetus Liising kütus hooldus 

Eri-
soodus
tus 

Kind-
lustus KOKKU 

sõiduauto VW Passat 57 30 12 19 12 130 
sõiduauto Ford 46 30 12 19 12 119 
sõiduauto Ford Fiesta 
(asendada) 32 37 15 0 2 87 
sõiduauto Opel 
(asendada) 32 30 12 0 2 76 
aunasegur-haagis 72 31 18 0 15 136 
KOKKU  239 742 380 38 155 1 554 

Allikas: AS Valga Vesi, konsultandi täiendused  
Märkus: tuh krooni, 2007. a püsihinnad; konsultandi soovitatud masinad: aunasegur-haagise soetamine, 2 
sõiduauto Ford Fiesta ja Opel asendamine 

 

Hoolduskulud 

AS Valga Vesi viib läbi infrastruktuuri varade perioodilist hooldust kannab seonduvad kulud, 
selleks et tagada Valga linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni jätkusuutlik seisund ning 
varade kestvus (et vara tegelik kasutusiga vastaks ettenähtud kasulikule elueale). 
Hoolduskulud tehakse perioodikuludena, ja nende kulude kandmine ei tähenda varade 
seisundi olulist parendamist (reinvesteeringud, mille sisuks on põhivara väärtuse 
taastamine, on käsitletud hoolduskuludest eraldi). Hoolduskulude prognoos on üles ehitatud 
vastavalt varade liigitusele. Sama liigituse alusel jaotuvad hoolduskulud otseselt 
teenuseliikidele – veevarustusteenusele ning kanalisatsiooniteenusele. Hoolduskulude 
suurused või indikaatorid on esitatud tabelis 2.14. Hoolduskulude suurus on esitatud kas 
normeerituna vara ühiku kohta (nt kr/rajatise ühiku kohta aastas) või perioodikuluna. 
Hoolduskulud on ette nähtud nii olemasolevale infrastruktuurile (rekonstrueeritav 
infrastruktuur ja ka muu olemasolev, erinevas seisundis infrastruktuur) kui ka uuele 
infrastruktuurile.  

Tabel 10.9 esitab hoolduskulude indikaatorite suurused  täisstsenaariumi kohta. Siin on 
erinevused vaid ühes positsioonis – survepesuauto ülevalpidamise kuludes. Valga 
veemajandusprogrammi elluviimisega kaasnev mõju hoolduskuludele (kulude 
juurdekasvule) ilmneb infrastruktuuri rajatiste hulga suurenemises, ja sellest tulenevas 
hoolduskulude kasvus. Samuti kaasneb investeeringuprogrammi elluviimise tulemusena 
kanalisatsiooni survepesuauto intensiivsem kasutamine, mistõttu masina kütusekulud ning 
hoolduskulud suurenevad. 

Tabel 10.9 Hoolduskulud 

Nimetus Hoolduskulude indikaator 
Puurkaev-pumplate hoolduskulud 500 kr/ puurkaevpumpla/aastas 
Veehaarde torustike ja veepuhastusjaama 
hoolduskulud 300 tuh kr/aastas 

Veetorustike hoolduskulud 2 kr/ veetorustiku pikkus jm /aastas 
Kanalisatsioonitorustike ja sademetevee 
kanalisatsiooni hooldus (kanalisatsiooni 
survepesuauto ülevalpidamise kulud) 

272 tuh kr/aastas 

Reoveepumplate hoolduskulud 
1000 kr/ 
reoveepumpa/aastas 

Reoveepuhastusjaama hoolduskulud 300 tuh kr/aastas 
Allikas: Konsultandi hinnangud; 2007 a. püsihinnad 
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10.3 FINANTSPROJEKTSIOONID 

10.3.1 Finantsprognooside eesmärgid ja põhimõtted: 

• Esitada AS Valga Vesi kohta kõikehõlmav finantsprognoos, mis kajastaks samahästi 
nii olemasoleva infrastruktuuri ekspluatatsiooni kui ka investeeringuprogrammi 
elluviimisest tulenevate infrastruktuuri investeeringute mõju. Finantsprognoos vastab 
seega lühiajalise investeeringuprogrammi elluviimise järgsele olukorrale. 

• AS Valga Vesi on Valga linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omanik ning opereerija. 
Samuti on AS Valga Vesi taotlemas Valga linna lühiajalise investeeringuprogrammi 
peale (abikõlbulike investeeringukulutuste osale) rahalist abi, ja taotluse rahuldamise 
korral saab ettevõte Ühtekuuluvusfondist rahalist abi, mis kajastatakse ettevõtte 
bilansis sihtfinantseeringuna põhivara soetamiseks.  

• AS Valga Vesi on ka varasema, 2004-2006 aastal ISPA-st rahastatud 
veemajandusprojekti kasusaajaks ja varade omanikuks. Nimetatud projektist 
tulenevad mõjud võetakse käesolevas finantsprognoosis arvesse.  

• AS-ist Valga Vesi võib tulevikus kujuneda uute, täiendavate projektide elluviija, 
arvestades Valga maakonna valdade üldist aktiivsust veemajandusprojektide 
käivitamisel. Nimetatud projektide võimalikud mõjud ei ole käesolevas 
finantsprognoosis arvesse võetud. 

• Finantsprognoosid võtavad arvesse kogu AS Valga Vesi tegevuse vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste osutamisel. 

• Prognooside hulka on arvestatud vajalikud ettevõtte muud investeeringud, tagamaks 
muu olemasoleva põhivara hea seisnud. 

• Finantsprognoosides võetakse aluseks konsultandi poolt prognoositavad tariifid, 
nende kujundamise põhimõtted on järgmised: (1) majapidamiste vee- ja 
kanalisatsioonitariifid jäävad rahvusvaheliselt aktsepteeritud taluvuspiiridesse. (2) 
tööstustele ja asutustele kohaldatavate tariifidega ei doteerita majapidamisi. (3) 
pikaajaliselt on saavutatud veemajanduskulude katmine. (4) juhul kui ettevõte 
kasutab pangalaene, tagatakse adekvaatsed tingimused võlgade teenindamiseks 
(piisav võlateeninduse kattekordaja). 

10.3.2 Tulude eeldused 

Tabel 10.10 Baastariifid ja tarbimiskogused, 2008-2013 

Tarbijagrupp 
Baas-
tariifid 
EEK/m3 

2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 

Tuh m3/aastas 

Elanike vesi 10,5 260 257 255 256 280 306 

Juriidiliste isikute vesi 11,4 102 103 104 106 107 108 

Elanike heitvesi 13,0 242 240 238 240 263 287 

Juriidiliste isikute heitvesi 15,7 145 147 148 150 151 153 
Allikas: Konsultandi hinnangud 

Valga veemajandusprogrammi elluviimise tulemusena tekib suureneb perspektiivne 
veevarustusega liitunud elanike arv 1212 ja samapalju kanalisatsiooniga. Prognoosides 
võetakse arvesse liitumistasude tulu (aastatel 2013-2014), kogusummas 1 278 tuh krooni. 
Lisaks teenib ettevõte tulu muude teenuste osutamisest (väiksemad ehitustööd, 
kogumiskaevude tühjendamine jms). Muude teenuste osutamise tulude prognoositav suurus 
on 1 120 tuh krooni aastas (2007.a püsihindades), lähtudes AS Valga Vesi 2007.a. 
tegelikest tuludest. Muude teenuste osutamise maht on aastate lõikes eeldatavalt püsiv, 
vastavale müügikäibele avaldab mõju vaid inflatsioon. 
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10.3.3 Finantsplaan aastate lõikes  

Tabel 10.11 toob välja finantseerimise ajakava aastate lõikes, samuti rahastamistaotluse 
vormi osad, mis on seotud finantsanalüüsiga. 
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Tabel 10.11 Finantsplaan – jaotus kululiikide lõikes (ilma käibemaksuta) 

Aasta Ehitustööd 

Investeeringukulude jaotus 

KOKKU PIU Projekteerimine Ehitusjärelevalve Avalikustamine Ettenägematud 
kulud 

2% 10% 3% 0% 10% 

2010 70 996 919 1 419 938 7 099 692 2 129 908 0 7 099 692 88 746 148 
2011 74 390 600 1 487 812 7 439 060 2 231 718 0 7 439 060 92 988 250 
Kokku 145 387 518 2 907 750 14 538 752 4 361 626 0 14 538 752 181 734 398 
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11 FINANTSPROJEKTSIOONIDE TABELID 

Lisas 2 on ära toodud järgmised finantsprojektsioonid: 

Tabel 1 Eeldused 

Tabel 2 Vee-ettevõtte tegevusmahud 

Tabel 3 Finantsanalüüs 

Tabel 4 Koguinvesteeringud 

Tabel 5 Finantseerimisallikad ja jätkusuutlikkus 

Tabel 6 Plaaniline kasumiaruanne 

Tabel 7 Plaanilised omahinnad 
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