
Lisa Luunja vallavolikogu 25.10.2018 
määrusele nr 57 

1 

 

 

 
 

 
LUUNJA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA - 

KANALISATSIOONI ARENDAMISE 
KAVA 2018-2029 

 

   

Tellija: Luunja Vallavalitsus 
Koostaja: Europolis OÜ 

 
 
 

 
                                              Luunja 2018  



Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava  2018-2029 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 

 

 
1 SISSEJUHATUS ............................................................................................................................. 5 
2. ÕIGUSLIK BAAS .......................................................................................................................... 6 

2.1 Olulisemad riigisisesed õigusaktid ........................................................................................... 6 
2.2 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava ..................................................................................... 7 
2.3 Tartu maakonnaplaneering ....................................................................................................... 8 
2.4 Luunja valla üldplaneering....................................................................................................... 9 
2.5 Luunja valla arengukava .......................................................................................................... 9 
2.6 Vee erikasutusload ................................................................................................................... 9 
2.7 Reoveekogumisalad ja purgimissõlmed ................................................................................. 10 

3 LUUNJA VALLA SOTSIAALMAJANDUSLIK ÜLEVAADE ....................................................11 
3.1 Elanike arv ............................................................................................................................. 12 
3.2 Ettevõtlus ............................................................................................................................... 14 
3.3 Leibkonnaliikme sissetulek ja maksevõime ........................................................................... 14 
3.4 Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete tasumine ............................. 14 
3.5 Omavalitsuse osalus ÜVK arendamisel ................................................................................. 15 
3.6 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutajad ................................................................................. 15 

4 LUUNJA VALLA KESKKONNASEISUND ............................................................................... 16 
4.1 Asukoht ja lühikirjeldus ......................................................................................................... 16 
4.2 Maastik, pinnavormid ............................................................................................................ 16 
4.3 Geoloogia, hüdrogeoloogia .................................................................................................... 16 
4.4 Veekogud................................................................................................................................ 17 
4.5 Looduskaitse .......................................................................................................................... 18 

5 LUUNJA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI HETKESEISUND ................ 19 
5.1 Luunja valla veevarud ja puurkaevude üldtehnilised andmed ............................................... 19 
5.2 Luunja aleviku ühisveevärk ................................................................................................... 21 

5.2.1 Puurkaevud ja veehaarderajatised ..................................................................................... 21 
5.2.2 Luunja aleviku veevõrk ja selle seisund ........................................................................... 22 
5.2.3 Veekvaliteet  Luunja aleviku puurkaevus ......................................................................... 23 
5.2.4 Luunja aleviku joogivee kvaliteet ..................................................................................... 23 

5.3 Kakumetsa ja Põvvatu küla ühisveevärk ............................................................................... 24 
5.3.1 Kakumetsa Ratsu tee 2 puurkaevpumpla .......................................................................... 24 
5.3.2 Kakumetsa ja Põvvatu veevõrk ja selle seisund................................................................ 25 
5.3.3 Veekvaliteet Kakumetsa küla puurkaevus ........................................................................ 25 
5.3.4 Kakumetsa ühisveevärgi joogivee kvaliteet ...................................................................... 26 

5.4 Pilka küla ühisveevärk ........................................................................................................... 27 
5.4.1 Pilka küla puurkaev  ja veehaarderajatised ....................................................................... 27 
5.4.2 Veekvaliteet  Pilka küla puurkaevus ja veevõrgus ............................................................ 28 
5.4.3 Pilka veevõrk ja selle seisund ........................................................................................... 29 



Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava  2018-2029 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 

 

5.5 Kavastu küla ühisveevärk ...................................................................................................... 30 
5.5.1 Puurkaevpumplad ............................................................................................................. 30 
5.5.2 Kavastu joogivee kvaliteet ................................................................................................ 31 
5.5.3 Kavastu veevõrk ja selle seisund ...................................................................................... 32 

5.6 Lohkva, Veibri ja Rõõmu küla ühisveevärk ........................................................................... 33 
5.6.1 Lohkva ja Rõõmu küla veevõrk ja selle seisund ............................................................... 33 
5.6.2 Veibri  küla veevõrk ja selle seisund ................................................................................. 34 

5.7 Luunja aleviku ühiskanalisatsioon ......................................................................................... 35 
5.7.1 Kanalisatsioonivõrk .......................................................................................................... 35 
5.7.2 Reoveepuhasti ................................................................................................................... 36 

5.8 Kakumetsa ja Põvvatu küla ühiskanalisatsioon ..................................................................... 40 
5.8.1 Kanalisatsioonivõrk .......................................................................................................... 41 
5.8.2 Kakumetsa reoveepuhasti ................................................................................................. 41 

5.9 Kavastu ühiskanalisatsioon .................................................................................................... 42 
5.9.1 Kavastu kanalisatsioonivõrk ............................................................................................. 43 
5.9.2 Kavastu reoveepuhasti ...................................................................................................... 43 

5.10 Pilka ühiskanalisatsioon ......................................................................................................... 45 
5.10.1 Pilka kanalisatsioonivõrk ............................................................................................. 45 
5.10.2 Pilka reoveepuhasti ...................................................................................................... 45 

5.11 Lohkva, Rõõmu  ja Veibri küla ühiskanalisatsioon ................................................................ 47 
5.11.1 Lohkva ja Rõõmu küla kanalisatsioonivõrk ................................................................ 47 
5.11.2 Veibri küla kanalisatsioonivõrk ................................................................................... 48 

5.12 Perspektiivne Kabina reoveekogumisala ............................................................................... 52 
6 ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI ARENDAMISE STRATEEGIA ......................... 52 

6.1 Strateegilised eesmärgid ja arendamise põhimõtted .............................................................. 52 
6.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonnad ......................................................................... 53 
6.3 Investeeringuprojektid ja lahendusalternatiivid ..................................................................... 53 
6.4 Projekt A. Kavastu keskasula ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osaline rekonstrueerimine ... 54 
6.5 Projekt B. Pilka küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni-süsteemide rekonstrueerimine .......... 54 
6.6 Projekt C. Pilka vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine ning reoveepumpla rajamine ..... 64 
6.7 Projekt D. Luunja aleviku reoveepuhasti suubla torustiku rekonstrueerimine ...................... 65 
6.8 Projekt E. Kavastu vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimine .. 65 
6.9 Projekt F. Kavastu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine .......................................... 69 
6.10 Projekt G. Kavastu tuletõrjeveemahuti rajamine .................................................................... 70 
6.11 Projekt H. Veibri küla Kaare tee ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine
 70 
6.12 Projekt I. Kakumetsa tuletõrjeveemahuti rajamine. ............................................................... 71 
6.13 Projekt J. Luunja aleviku puurkaevpumpla ja reoveepuhasti rekonstrueerimine ................... 71 
6.14 Projekt K. Kakumetsa ja Põvvatu küla ÜVK ühendamine Luunja aleviku ÜVK-ga ............. 71 
6.15 Projekt L. Kabina vee- ja  kanalisatsioonivõrgu ning reoveepumplate ehitamine ................. 72 



Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava  2018-2029 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 

 

6.16 AS Emajõe Veevärk investeeringud IT tarkvarasse ja tehnikasse .......................................... 74 
7 FINANTSANALÜÜS ................................................................................................................... 76 

7.1 Finantsprognoosi lähtekohad ja eeldused .............................................................................. 76 
7.1.1 Metoodika ......................................................................................................................... 76 
7.1.2 Ajahorisont........................................................................................................................ 77 
7.1.3 Makromajanduslikud eeldused ......................................................................................... 77 
7.1.4 Diskontomäär .................................................................................................................... 77 
7.1.5 Jääkväärtus ........................................................................................................................ 78 

7.2 ÜVK arengukava tulud ja tariifide prognoos .............................................................................. 78 
7.2.1 Elanikkond ........................................................................................................................ 78 
7.2.2 ÜVK-ga liitunud ja prognoos ........................................................................................... 78 
7.2.3 Veetarbimine ..................................................................................................................... 79 
7.2.4 Tariifiprognoos .................................................................................................................. 79 

7.3 ÜVK arengukava opereerimiskulud ....................................................................................... 80 
7.3.1 Muutuvkulud ..................................................................................................................... 81 
7.3.2 Püsikulud .......................................................................................................................... 81 

7.4 Finantsanalüüsi tulemused ..................................................................................................... 82 
7.4.1 Tegevusrentaablus ............................................................................................................. 83 
7.4.2 Puhasrentaablus ................................................................................................................ 83 

LISA 1 Luunja valla ÜVK arendamise kavaga hõlmatud asulate ÜVK-rajatiste asen-
diskeemid:    

VK-1 Luunja alevik 
VK-2 Kakumetsa küla 
VK-3 Kavastu küla 
VK-4 Pilka küla 
VK-5 Kabina küla (alternatiivid I-III) 
VK-6 Lohkva küla 
VK-7 Rõõmu küla 
VK-8 Veibri küla 

LISA 2 Luunja valla asulate investeeringuvajaduse koondtabel



Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava  2018-2029 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5 

 

 

1  SISSEJUHATUS 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 sätestab, et kohaliku omavalitsusüksuse 
ülesandeks on korraldada oma halduspiirkonnas veevarustust ja kanalisatsiooni. Tulenevalt 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1 rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon 
(edaspidi ÜVK) kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava alusel.  
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostatakse vähemalt 12 aastaks. Kava 
vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. 
Seejuures tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat 
ning uuendatud kava uuesti kinnitada. 
Kava peab sisaldama vähemalt: 

1. ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte; 
2. dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas 

reoveekogumisalade sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee 
äravoolurajatiste põhiskeemi; 

3. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist 
maksumust. 

Dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem peab sisaldama vähemalt: 
1. veeallikate ja veehaarete ning pumba- ja puhastusrajatiste asukohti, sanitaarkaitsealade 

ning rõhutsoonide ulatust ja kirjeldust; 
2. tulekustutusvee saamise lahendusi ja veevõtukohti; 
3. kanalisatsioonisüsteemide kirjeldust, ülevoolu-, pumba- ja puhastusrajatiste ning 

purgimissõlmede ja väljalaskude asukohti ja kujasid. 
ÜVK arendamise kava peab olema kooskõlas vesikonna veemajanduskavaga ning on 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise alus, kui arendamise kaasfinantseerimine toimub 
riigieelarvest või riigi tagatud laenust. 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõige 4 sätestab, et valla ja linna arengukava 
peab olema kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksusele seaduse alusel koostatavate 
kohustuslike valdkonnapõhiste arengukavadega. 
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2. ÕIGUSLIK BAAS 

Alljärgnevalt on loetletud käesoleva ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 
koostamise seisukohast põhilised veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamist 
reguleerivad riigisisesed, Euroopa Liidu ja kohaliku omavalitsuse õigusaktid. 

2.1 OLULISEMAD RIIGISISESED ÕIGUSAKTID  
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVKA) koostamine on seotud ja 
tugineb järgmistele põhilistele õigusaktidele: 
1) Veeseadus; 
2) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus; 
3) Planeerimisseadus; 
4) Ehitusseadustik; 
5) Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS); 
6) Asjaõigusseadus ja asjaõigusseaduse rakendamise seadus; 
7) Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus; 
8) Keskkonnatasude seadus; 
9) Vabariigi Valitsuse (VV) 29.11.2012 määrus nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” (edaspidi 
määrus nr 99); 

10) Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009. a määrusega nr 57 kehtestatud “Reovee 
kogumisalade määramise kriteeriumid”. 

11) Keskkonnaministri 16.12.1996 määrus nr 61, uuendatud redaktsioon kehtiv alates 
15.04.2011 „Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning 
sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks“; 

12) Keskkonnaministri 09.07.2015 määrus nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, 
puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja 
ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, 
kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning 
puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- 
või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -
augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu 
või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“; 

13) Vabariigi Valitsuse (VVM) määruse 16.05.2001. a. nr. 171 “Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded” viimane kehtiv redaktsioon (edaspidi määrus nr 171); 

14) Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning 
analüüsimeetodid (edaspidi määrus nr 82) viimane redaktsioon ning selle aluseks olev EL 
joogiveedirektiiv 98/83 EC; 

15) Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrus nr 1 Joogivee tootmiseks kasutatava või 
kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded (edaspidi määrus 
nr 1); 

16) Siseministri 18.08.2010. a. määrus nr 37 Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, 
paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule. 
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2.2 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 
Veeseadusest tulenevalt tuleb vee seisundiga seotud keskkonnaeesmärkide saavutamiseks 
abinõusid kavandada ja rakendada veemajanduskava alusel. Eestis on moodustatud kolm 
vesikonda: Ida-Eesti, Lääne-Eesti ning Koiva vesikond. Kehtivad veemajanduskavad 
(perioodiks 2015-2021) on kinnitatud Vabariigi Valitsuse protokollilise otsusega 07.01.2016. 
Luunja valda hõlmava Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava on kättesaadav aadressil: 
http://www.envir.ee/sites/default/files/ida-eesti_vesikonna_veemajanduskava_0.pdf   
Vee hea seisundi saavutamise kohustus hõlmab nii pinna- kui ka põhjavett. Vee hea seisundi 
saavutamisega ei tohi ohtu seada muude keskkonnaalaste eesmärkide täitmist või saavutamist. 
Pinnavee jaoks tähendab hea seisundi saavutamine nii ökoloogilise kui ka keemilise hea 
seisundi saavutamist. Põhjavee jaoks tähendab hea seisund saavutamine nii koguselise kui ka 
keemilise hea seisundi saavutamist.  
Osade veekogumite jaoks on keskkonnaeesmärgi saavutamist edasi lükatud.  
Üldine eesmärk on veeseaduse kohaselt enamiku pinnaveekogude jaoks hea seisundi 
saavutamine või hea ökoloogilise potentsiaali saavutamine. Eesmärkide seadmisel on aluseks 
kaks põhimõtet: 
• veekogude head seisundit tuleb säilitada; 
• mitteheas seisundis veekogud tuleb viia heasse seisundisse. 
Üldeesmärgi - hea seisundi - saavutamise eelduseks on täpsemate eesmärkide seadmine, mis 
on üks samm meetmeprogrammi koostamisel. Meetmeprogrammis kavandatud tegevused on 
suunatud mõlema eesmärgi täitmiseks, kusjuures suurem tähelepanu ja jõupingutused on 
suunatud veekogude seisundi parandamisele. 
Veeseadus sätestab eesmärkide saavutamisel ja täitmise tagamisel ka erandid. Erandid on 
seotud hea seisundi kui üldeesmärgi mittesaavutamisega järgmiste tingimuste korral: 
• pikendatud eesmärgi kehtestamine pinna- või põhjaveekogumile;  
• parima võimaliku seisundi määratlemine ja selle kehtestamine eesmärgina;  
• seisundi ajutise halvenemise lubamine tingituna looduslikest muutustest; 
• seisundi halvenemise lubamine, kui see on tingitud olulisest uuest arendustegevusest. 
 

http://www.envir.ee/sites/default/files/ida-eesti_vesikonna_veemajanduskava_0.pdf
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Joonis 2.1. Eesti vesikondade skeem (Allikas: Keskkonnaamet http://www.keskkonnaamet.ee) 

  

2.3 TARTU MAAKONNAPLANEERING 
Tartu maakonnaplaneering 2030+ (Tartu maakonnas Nõo, Kambja, Kastre, Luunja valdades, 
Tartu linnas, Tartu valla ja Peipsiääre valla osadel ning Põlva maakonnas Räpina valla osal) 
kehtestati riigihalduse ministri 16. juuli 2018. a. käskkirjaga nr 1.1-4/130.  

Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 ning 
maakonnaplaneeringu peamiseks eesmärgiks oli maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja 
suundumuste määratlemine, tasakaalustades seejuures riiklikud ja kohalikud huvid. 
Maakonnaplaneeringus on arvesse võetud üleriigilises planeeringus Eesti 2030+ sätestatu ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande tulemused ning kujundatud põhimõtted 
asustuse arengu suunamisel, taristu ja liikuvuse kavandamisel, põllumajandusmaa, rohelise 
võrgustiku ja maastikuväärtuste hoidmisel. Planeeringu elluviimisega kaasneb asustuse 
senisest jätkusuutlikum ruumistruktuur, teenuskohtade kohasem paiknemine ning ruumiliste 
väärtuste hoid. 
Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute 
koostamisele ning nende ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+. 
Üldplaneeringute koostamisel tuleb tiheasumite alal reeglina ette näha hoonete veevarustus ja 
kanalisatsioon ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni baasil ja lahendada sademevee käitlemine. 
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2.4 LUUNJA VALLA ÜLDPLANEERING 
Luunja Vallavolikogu 26. juuni 2008. a. määrusega nr 8-1 on kehtestatud Luunja valla 
üldplaneering.  
Luunja Vallavolikogu 19. veebruari 2009. a määrusega nr 9 on Luunja Vallavolikogu 26. juuni 
2008. a määrus nr 8-1 Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste osas kehtetuks tunnistatud. 
Luunja Vallavolikogu 16. veebruari 2017. a määrusega nr 8 on kehtestanud Luunja valla 
Veibri külas asuvate Andrese ja Lillevälja tee 20 maaüksuste ala üldplaneering endise Andrese 
maaüksuse osas. Vastavad muudatused on sisse kantud Luunja valla üldplaneeringusse. 

Oluliseks ja vajalikuks sätteks saab üldplaneeringu puhul lugeda nõuet, et tiheasustusega 
aladel on kohustuslik liituda ühisveevärgi- ja reoveesüsteemiga, sh ka suvilat või ajutist 
hoonet ehitades. Tiheasustatud piirkondade väljaarendamisel arvestada tuletõrjevee saamine 
hüdrantidest või muudest normikohastest tuletõrje veevõtukohtadest vastavalt normidele.  
Sademevee kanaliseerimise osas on tiheasustustega aladel, kus vähe vett läbilaskvat pinda, 
planeeritud eraldada sademevee kogumine reoveekanalisatsioonist ja suunata see läbi  
õlipüüdurite jt puhastussüsteemide olemasolevatesse veekogudesse. Üldplaneeringuga 
ettenähtud täiendavate tiheasustuspiirkondade detailplaneeringute koostamisel lasub kohalikul 
omavalitsusel kohustus nõuda detaiplaneeringu koosseisus sadevete kogumise ja ärajuhtimise 
planeeringut ning enne uue tiheasustuspiirkonna väljaarendamist ka vastavat ehitusprojekti. 

2.5 LUUNJA VALLA ARENGUKAVA 
Luunja valla arengukava aastateks 2015-2022 (edaspidi Arengukava) on vastu võetud Luunja 
Vallavolikogu 29.01.2015. a määrusega nr 4, muudetud Luunja Vallavolikogu 23.11.2016 
määrusega nr 87. Veevarustuse ja kanalisatsiooniga seonduvalt on eesmärgiks seatud 
kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamine kõikidele vallaelanikele ja aktuaalse, 
läbimõeldud valdkondliku arengukava olemasolu. Plaanis on ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 
ulatuse suurendamine ja kvaliteedi parandamine, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
väljaehitamine ja renoveerimine asulates elanike arvuga üle 50 inimese  ning hajaasustuse 
veeprogrammi jätkamine. 

2.6 VEE ERIKASUTUSLOAD 
Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema vee erikasutusluba juhul, kui:  
o võetakse vett pinnaveekogust, sh ka jää võtmise korral enam kui 30 m³/ööpäevas; 
o võetakse põhjavett rohkem kui 5 m³/ööpäevas; 
o võetakse mineraalvett; 
o juhitakse heitvett või saasteaineid suublasse, sealhulgas põhjavette; 
o toimub veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine; 
o   toimub veekogu, mille veepeegli pindala on üks hektar või suurem, rajamine, 

likvideerimine, süvendamine või sellise veekogu põhja pinnase paigaldamine; 
o uputatakse või heidetakse tahkeid aineid veekogusse; 
o toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine; 
o vee kasutamisel muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi 

omadusi; 
o  veekogu korrashoiuks kasutatakse kemikaale; 
o  kasvatatakse kalu aastase juurdekasvuga rohkem kui üks tonn või kalakasvandusest 

juhitakse vett suublasse; 
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o   juhitakse vett suublasse maavara kaevandamise eesmärgil. 

Isikliku majapidamise heitvee pinnasesse juhtimiseks oma maavalduse piires ei ole vaja vee 
erikasutusluba. 
Kehtivad vee erikasutusload Luunja vallas on toodud järgnevas tabelis: 
Tabel 2.1. Vee erikasutusload Luunja vallas  

Vee erikasutaja Vee erikasutus-
loa nr 

Vee erikasutuse piirkond Vee erikasutusloa kehti-
vuse alguse ja lõpu kuu-
päev 

AS Emajõe Vee-
värk 

L.VV/331133 Luunja alevik, Kakumetsa küla ja 
Pilka küla 

23.07.2018 - tähtajatu 

AS Tartu Veevärk L.VV/329143 Luunja vald (Lohkva küla, Veibri 
küla, Rõõmu küla) 

01.07.2017 - tähtajatu 

Kavastu Puhke-
maja OÜ  

L.VV/324359 Kavastu küla 01.01.2014 – 31.12.2018 

AS Tartu Jõujaam L.VV/327413 Laukasoo I turbatootmisala, Sir-
gumetsa küla, Luunja vald 

18.03.2016 - tähtajatu 

AS Grüne Fee 
Eesti 

L.VV/324687 Lohkva küla 04.04.2014 - tähtajatu 

Allikas: Keskkonnalubade infosüsteem http://eteenus.keskkonnaamet.ee  

2.7 REOVEEKOGUMISALAD JA PURGIMISSÕLMED 

Luunja vallas paikneb osaliselt keskkonnaministri 02.07.2009 käskkirjaga nr 1079 “Reovee-
kogumisalad reostuskoormusega üle 2000 ie” kinnitatud Tartu reoveekogumisala ning kesk-
konnaministri käskkirjaga nr 1080 „Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie“ on 
kinnitatud Luunja reoveekogumisala. Luunja valla reoveekogumisaladest annab ülevaate 
järgnev tabel, reoveekogumisalade piirid on kajastatud lisades esitatud joonistel. 
Tabel 2.2. Reoveekogumisalad Luunja vallas. 

Reoveekogumisala 
nimetus 

Registrikood Tüüp Pindala 
(ha) 

Reostus- 
koormus 

Luunja valla asula(d) 

Tartu RKA0780420 Üle 2000 ie 3925,3 119290 Lohkva küla, Rõõmu 
küla, Veibri küla 

Luunja RKA0780444 Alla 2000 
ie 

40,1 750 Luunja alevik, Kabina 
küla (osaliselt) 

Allikas: http://register.keskkonnainfo.ee  

 
Reoveekogumisalal asuva tarbimiskoha omanikul või valdajal, kelle kohtkäitlussüsteem1 ei 
ole nõuetekohane või ei ole vastavuses õigusaktidest tulenevate nõuetega, on kohustus liituda 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga hiljemalt ühe aasta jooksul, kui vee-ettevõtja on selleks väl-
ja ehitanud nõuetekohase liitumispunkti ning ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi.  
Purgimissõlme Luunja vallas ei ole, lähimad purgimissõlmed on Tartus ja Elvas.   

                                                           
1 Kohtkäitlussüsteemi all mõistetakse reovee tekkimise asukohas kasutatavat tehnoloogilist rajatist, mida kasu-
tatakse reovee kogumiseks (sh kuivkäimla), puhastamiseks (sh septik) või maapinda immutamiseks. 

http://eteenus.keskkonnaamet.ee/
http://register.keskkonnainfo.ee/
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3 LUUNJA VALLA SOTSIAALMAJANDUSLIK ÜLEVAADE 
Luunja vald asub Tartu maakonna idaosas ja piirneb läänes Tartu linnaga, Veibri küla piirneb 
läänes väikeses ulatuses Kambja vallaga. Luunja vallast põhja pool paiknevad Tartu ja 
Peipsiääre vallad, lõunapiiriks on Emajõgi, millest teisel pool asub Kastre vald, idas kulgeb 
piir mööda Emajõe Suursood taas Peipsiääre vallaga ja Koosa järvega. Valla üldpindala on 
134 km2.  
Luunja valla asukoht on logistiliselt soodne, olles Lõuna-Eesti suurima linna ning 
maakonnakeskuse Tartu vahetus läheduses. Lõuna poolt piirneb Luunja vald Suure Emajõega 
- täies ulatuses laevatatava veeteega, mis on oluliseks eelduseks turismi arendamisel. 
Alljärgneval joonisel on näidatud Luunja valla paiknemine. 
 

 
Joonis 3.1. Luunja valla paiknemine Allikas: Maa-amet 

Valla rahvaarv oli seisuga 01.01.2017.a. 4202 elanikku, 01.01.2018 seisuga 4449 inimest. 
Valla haldusterritooriumil paikneb 20 küla (Kabina, Kakumetsa, Kavastu, Kikaste, Kõivu, 
Lohkva, Muri, Pajukurmu, Pilka, Poksi, Põvvatu, Rõõmu, Sava, Savikoja, Sirgu, Sirgumetsa, 
Sääsekõrva, Sääsküla, Veibri, Viira) ja Luunja alevik. Suuremateks keskusteks on Lohkva 
küla, Luunja alevik ja Kavastu küla. 
Kuna Luunja vald asub Tartu, kui Lõuna-Eesti tõmbekeskuse külje all, siis prognoositakse 
rahvaarvu mõningast suurenemist  (0,26% aastas) ÜVK-ga hõlmatud külades. 
Luunja valla kui terviku juhtimine toimub kahel tasandil – vallavolikogu ja vallavalitsus. 
Luunja Vallavolikogu on 15-liikmeline ja moodustatud on 6 alatist komisjoni: 

• revisjonikomisjon, 
• sotsiaalkomisjon, 
• hariduskomisjon, 
• planeeringu- ja keskkonnakomisjon, 
• kultuuri – ja spordikomisjon, 
• majanduskomisjon. 

Luunja Vallavalitsus on kolmeliikmeline. 
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Ajalooliselt on Luunja vallas asunud ning tegutsenud mitmed mõisad, neist suurimad olid 
Luunja ja Kavastu mõisad. Seetõttu on olulisimateks vaatamisväärsusteks kunagiste mõisatest 
tänasenid säilinud ehitised ning pargid. 
Tuntumateks vaatamisväärsusteks on: 

− Kantsi kindlus ja kõrts; 
− Luunja mõisapark; 
− Kavastu mõisapark; 
− Roosiaed; 
− Luunja mõisa aednikumaja; 
− Luunja mõisa viinaköök; 
− Luunja ja Kavastu alleed. 

Luunja vallas asuvad ka mitmed mälestusmärgid, nagu näiteks Soomepoiste mälestuskivi, 
Kavastu kohtukivi ja lastelaulupeo mälestuskivi. 
Üheks pärandkultuuri objektiks Luunja vallas on pelgupaik Pähklisaarel, millega on seotud ka 
üks kohalik pärimus. 

3.1 Elanike arv  
Valla haldusterritooriumil paikneb 20 küla (Kabina, Kakumetsa, Kavastu, Kikaste, Kõivu, 
Lohkva, Muri, Pajukurmu, Pilka, Poksi, Põvvatu, Rõõmu, Sava, Savikoja, Sirgu, Sirgumetsa, 
Sääsekõrva, Sääsküla, Veibri, Viira) ja Luunja alevik, milles kokku elas 01.01.2018 seisuga 
4449 inimest, mis on 2,94% Tartumaa elanikest.  
Suurima elanike arvuga on Lohkva küla (1405 elanikku), Luunja alevik (554), Veibri küla 
(728) ja Kavastu küla (289). Valda iseloomustabki nende nelja suurema keskuse olemasolu, 
kus elab ligikaudu 65% valla inimestest ja kus on teistest piirkondadest enam arenenud 
majanduslik ja sotsiaalne infrastruktuur. Tiheasustusega alad on veel Kabina küla ja selle 
kõrval asuvad aiandusühistud  “Kelluke”, “Laine”, “Kuuseke”, “Kajakas”, “Metsa”, “Roos”, 
“Voshod”, “Soosaare”.  

Tabel 3.1. Luunja valla elanike arv 
Pindala  134 km² 
Elanikke  4 449  (01.01.2018 seisuga2) 
Asustustihedus ca 31,4 in/km² 
Alljärgnevas tabelis on esitatud Luunja valla elanike arv asulate lõikes 1. jaanuari seisuga 
aastatel 2016-2018. 
Tabel 3.2. Elanike arv külade lõikes 
 2016.a. 2017.a. 2018.a. 
Kabina küla 251 251 255 
Kakumetsa küla 194 215 222 
Kavastu küla 282 283 289 
Kikaste küla 56 55 57 
Kõivu küla 34 36 30 
Lohkva küla 1177 1278 1405 
Luunja alevik 514 537 554 
Muri küla 60 53 48 
                                                           
2 Andmed: Statistika andmebaas, tabel RV0240 
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 2016.a. 2017.a. 2018.a. 
Pajukurmu küla 23 25 25 
Pilka küla 180 177 167 
Poksi küla 18 17 17 
Põvvatu küla 129 108 125 
Rõõmu küla 106 119 115 
Sava küla 55 54 55 
Savikoja küla 56 58 61 
Sirgu küla 137 140 132 
Sirgumetsa küla 66 65 67 
Sääsekõrve küla 33 31 30 
Sääsküla 34 39 40 
Veibri küla 568 628 728 
Viira küla 27 26 27 

 
KOV tasemel aadress  7  
KOKKU 4000 4202 4449 
Allikas: Statistikaamet 

Luunja valla elanikkonna vanuselist ning soolist jaotus iseloomustab järgmine joonis: 

Joonis 3.2. Luunja valla elanikkonna vanuseline ning sooline jaotus 2017.a. seisuga. 

 
Allikas: Statistikaameti andmebaas  

Luunja valla rahvastikust ca 50,5% moodustavad mehed ning 49,5% naised. 
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3.2 ETTEVÕTLUS 
Luunja vallas tegutsevad ettevõtjad mitmesugustel tegevusaladel: puiduga (sh. ka puitmööbli) 
ning majade ehitamisega tegelevad firmad, üle-eestiliselt on tuntud „Luunja kurk“, mis on 
Grüne Fee Eesti AS toodanguks, lisaks puukoolindusega tegelevad ettevõtted, majutus- ning 
teenindusasutused. Vähesemal määral tegeletakse kaubanduse ning teenindusega, sh 
puhkemajandusega. Vallas on registreeritud kokku üle 300 ettevõtlusega tegeleva üksuse. 
Kõige suurema käibega ettevõteteks on AS Grüne Fee Eesti, AS Tatoli, AS Anne Soojus, AS 
Palmako, AS Giga, AS Fortum Tartu, OÜ Greif ja Tarmeko. Suurim põllumajandustootja on 
OÜ Luunja Mõis. 

3.3 Leibkonnaliikme sissetulek ja maksevõime 
Euroopa Komisjoni juhendmaterjal “Guidance on the Methodolgy for carrying out Cost-
Benefit Analyses” Working document No 4 ütleb, et vee ja kanalisatsiooniteenuse osakaal 
keskmisest leibkonna sissetulekust ei tohiks ületada 4%. Lisaks tuleb arvesse võtta kas sot-
siaalselt vähemkindlustatud (paljulapselised pered, pensionärid, töötud jne) elanike gruppide 
võimalust tarbida vee- ja kanalisatsiooniteenust  normaaltasemel3.   
2017.a oli leibkonnaliikme netosissetulek kuus kogu Eestis 633 € ning Tartumaal 623 €, mis 
on 98 % Eesti keskmisest.  
Kuna sissetulekute prognoosi aluseks on struktuurifondide koduleheküljel esitatud pikaajaline 
Eesti keskmise palgakasvu prognoos, siis on sotsiaalsetel põhjustel tariifiprognoos koostatud 
selliselt, et teenuse kulukuse tase Luunja vallas jääb alla 4% prognoositud tarbimisel, keskmi-
se leibkonnaliikme sissetulekust. Luunja vallas moodustavad kulutused ühisveevärgi teenuste-
le maksimaalselt 1,5% leibkonnaliikme keskmisest sissetulekust. Alljärgnevas tabelis on too-
dud kogu perioodi näitajad teenuse kulukusele.  

Tabel 3.3. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse taskukohasus 
Taskukohasus  2018  2019 2020  2021   2022 2025  2026   2027  2028  2029 

Ühisvee- 
värgi teenuste 
 % majapidamiste 
 Netosisse- 
tulekust 1,2% 1,2% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,5% 

Leibkonnaliikme 
 keskmine sissetulek  
(eurot/kuus) 660 677 693 707 721 765 780 796 812 828 

3.4 Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate 
arvete tasumine 

AS Emajõe Veevärk osutab teenust Luunja vallas Luunja, Pilka ning Kakumetsa külas ja esi-
tab vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad kinnitamiseks Konkurentsiametile. Seoses tariifide 
tõusuga 1,5% keskmisest leibkonna liikme sissetulekust prognoositakse ebatõenäoliselt lae-
kuvate arvete provisjoniks 1% vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise käibest. 

                                                           
3 Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit analysis. Working document no 4. August 2006. 
lk.16. 
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AS Tartu Veevärk osutab teenust Lohkva, Veibri ja Rõõmu külas. AS Tartu Veevärk käsitleb 
Luunja valla teeninduspiirkonda Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni lahutamatu osa-
na, mistõttu eraldi kulude ja tulude arvestust ei peeta. Eeltoodust tulenevalt ei analüüsita ka 
tariifide kujunemist AS Tartu Veevärk Luunja valla teeninduspiirkonnas. 

3.5 Omavalitsuse osalus ÜVK arendamisel 
Luunja vald on jätkusuutlik, valla maksevõime on hea ja valla netovõlakoormus jääb alla 
seaduse poolt kehtestatud piirmäärade. 2018. aastal on netovõlakoormus 47%.  Luunja valla 
maksimaalne netovõlakoormus on 60%. Tagatud on piisav finantssuutlikkus tulevaste ÜVK 
projektide omafinantseeringu tagamiseks. 
Luunja valla osalus ÜVK arendamisel sõltub eelkõige valla eelarvestrateegiast. Luunja valla 
eelarvestrateegias  2019-2022 on planeeritud 2018. aastal Luunja mõisa vana pumbamaja 
remondile 10 000 eurot ning Kavastu ja Pilka küla ühisveevärgi arendamisele 150 000 eurot 
2018.a.  ja 50 000 eurot 2019. aastaks. Kaare tee trasside rekonstrueerimiseks on planeeritud 
50 000 eurot 2018. aastal ja 100 000 eurot 2019. aastal. Kabina küla ÜVK arendamisele on 
planeeritud 2021.a. 100 000 eurot.  
Investeeringud ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi ajakohastamiseks on mahukad ning 
kuna AS Emajõe Veevärk opereerib Luunja valla piirkonnas osaliselt, siis investeeringute 
omafinantseeringu tagab osadel projektidel valdavalt vee-ettevõte. Luunja valla osalusel 
kavandatud projektid on välja toodud Lisas 2 (Kaare tee piirkonna, tuletõrjeveemahutite 
rajamine Kavastu ja Kakumetsa külas ning Kabina ÜVK rajamine). SA KIK toetuse 
taotlemine eeldab pikaajalises perspektiivis tariifide tõstmist vähemalt 1,5%ile keskmisest 
leibkonnaliikme sissetulekust. Nimetatud nõue on ÜVK tariifide prognoosil täidetud. Toetuste 
taotlemine ÜVK projektide elluviimisel järgneval 12 aastal on oluline, kuna ÜVK projektid ei 
ole ilma toetuseta tasuvad (vt ka finantsanalüüs alapunktis 7). 

3.6 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutajad  
Luunja vallas on ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniga hõlmatud Luunja alevikus, Lohkva, 
Kakumetsa, Pilka, Kavastu, Veibri ja Rõõmu külas.  
Luunja valla asulates pakuvad ÜVK-teenust järgnevad operaatorid: 

− Luunja alevik, Kakumetsa küla ja Pilka küla – AS Emajõe Veevärk4; 
− Lohkva küla, Veibri küla ja Rõõmu küla –AS Tartu Veevärk alates 01.01.2017.a.5; 
− Kavastu küla – Kavastu Puhkemaja OÜ. 

 
 

                                                           
4 Alus: Luunja Vallavolikogu 28.06.2018 otsus nr 39 

5 Alus: Luunja Vallavolikogu 29.09.2016 otsus nr 69 
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4 LUUNJA VALLA KESKKONNASEISUND 

4.1 Asukoht ja lühikirjeldus 

Luunja vald asub Tartu maakonna idaosas, Emajõe ürgoru vasemal kaldal, ulatudes Tartu 
linnast ligi 30 km ida suunas Emajõe Suursoo aladeni. Valla üldpindala on 134 km2. Vald 
piirneb läänes Tartu linnaga, Veibri küla piirneb läänes väikeses ulatuses Kambja vallaga. 
Luunja vallast põhja pool paiknevad Tartu ja Peipsiääre vallad, lõunapiiriks on Emajõgi, 
millest teisel pool asub Kastre vald, idas kulgeb piir mööda Emajõe Suursood taas Peipsiääre 
vallaga ja Koosa järvega. Valda läbib Tartu–Räpina–Värska maantee, millega külgneb ka 
administratiivkeskus Luunja alevik. Luunja alevikust maakonnakeskusse Tartusse on 
ligikaudu 8 km.  

4.2 Maastik, pinnavormid 
Pinnavormilt on maastik Luunja valla aladel valdavalt tasane v.a. Emajõe ürgoru lähedusse 
jäävad alad. Mullastik on üldiselt viljakas; niiskemad alad on metsade all. Põllumaa 
moodustab ligikaudu 50 % pindalast, ca 30 % territooriumist on metsa all, millest suuremal 
osal ei kasva eriti kõrge väärtusega puit. Linna lähitsooni riigimetsad kuuluvad kaitsemetsa 
kategooriasse. Maavaradest leidub kruusa (Kabina karjäär) ja turvast (Laukasoo, Möllatsi raba 
ning Emajõe Suursoo). 
Suure atraktiivse väärtuse ja majandusliku potentsiaaliga on terves ulatuses laevatatav veetee 
– Suur Emajõgi. Teisteks suuremateks veekogudeks on Kitseoja, Jürisoo peakraav ja 
Laukasoo peakraav. 

4.3 Geoloogia, hüdrogeoloogia 
Luunja vald asub Kagu-Eesti lavamaal, piirneb lõunas Emajõe ürgoru vasakpoolse veeruga. 
Aluskorra moodustavad valdavalt pürokseen- ja amfiboolgneiss. Valla edela- ja lõunaosas 
(põhja suunas kuni Rõõmu külani ja läänesuunas kuni Sääsekõrva külani) moodustab 
pealiskorra keskdevoni Kesk-Devoni ladestiku Kernavė kihistu (geoloogiline indeks D2kr).  
Pinnakate on valla lõuna-, lääne- ja keskosas ligikaudu 5 m paks. 

Eesti Geoloogiakeskuse koostatud kaitstuse kaardi põhjal on põhjavesi enamikul valla 
territooriumist keskmiselt kaitstud. Suhteliselt kaitstud alad asuvad Laukasoo peakraavi 
ümbruses ja Lohkva külas. Nõrgalt kaitstud on alad Muri külas ja osa Pajukurmu ja Kavastu 
külast.  
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Joonis 4.1 Põhjavee kaitstus Allikas: Eesti Geoloogiakeskuse Eesti põhjavee kaitstuse kaart 

Luunja vallas on veeallikana kasutusel kvaternaari veekompleksi (Q), keskdevoni 
veekompleksi (D2)(nn Tartu) ja kesk-alamdevoni veekompleksi (D2-1)(nn Pärnu)  veekihid. 

4.4 Veekogud  

Veekogudest asuvad Luunja vallas osaliselt või kogu ulatuses:  
• Emajõgi (keskkonnaregistri kood VEE1023600); 
• Kitseoja (VEE1045900);  
• Jürisoo peakraav/Sääsekõrva oja (VEE104700); 
• Lodu peakraav/Porijõgi (VEE1051700); 
• Laukasoo kraav (VEE1047105); 
• Kabina järv (VEE2084870, tehisjärv, pindala 2,4 ha); 
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• Koosa järv (VEE2075500, looduslik järv, pindala 281 ha); 
• Luunja järv (VEE2084871, looduslik järv, pindala 1,7 ha);  
• Sirkjärv (VEE2075400; looduslik järv, pindala 7,1 ha); 
• Vare järv (VEE2084880, tehisjärv, pindala 1,3 ha); 
• Väike-Kabina järv (VEE2084890, tehisjärv, pindala 9 ha), jt. 

Vastavalt kehtivale veeseaduse muutmise seadusele on reoveepuhasti suublana 
reostustundlikud kõik Eesti vooluveekogud.  

Emajõgi on oluline kalade kude- ja rändetee. Jõgi on kogu ulatuses laevatatav. Emajõe 
koondseisundi hinnanguks on veemajanduskavade meetmeprogrammi rakendamise ülevaates 
2017.a. kohta kogu ulatuses „kesine“ 6. Koormust vallapäästvate jõududena on esile toodud: 

• inimareng – alla 2000 ie reoveepuhastitest pärinev koormus;  
• tööstus – punktkoormus keskkonnakompleksloa kohuslase käitise heitvee väljalasust; 
• süvendamisest tulenev koormus hüdromorfoloogiale. 

Meetmetena on kavandatud punktkoormuse mõju vähendamine väikeasulast või väikeselt 
reoveekogumisalalt (reoveepuhasti alla 2000 ie), punktkoormuse vähendamine 
keskkonnakompleksloa kohuslasest ettevõttest ning hüdromorfoloogiliste tingimuste 
parandamine ja elupaikade taastamine. Ebaselge koormuse selgitamiseks on vajalikud 
täiendavad uuringud. 
Kitseoja, Sääsekõrva oja ning Laukasoo kraav suubuvad Emajõkke, eraldiseisvalt nende 
seisundit meetmeprogrammi rakendamise ülevaates ei hinnata. Samuti ei käsitleta ülevaates 
Luunja valla järvesid ega nende seisundit. 
 

4.5  Looduskaitse 
Luunja vallas asuvatest parkidest on kaitsealused Kavastu park (sh. allee) ning Luunja mõisa 
park (sh. allee). Kaitstavate parkide ja puistute  kaitse-eesmärk ja kaitsekord on kehtestatud 
Vabariigi Valitsuse 03.03.2006 määrusega nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja 
puistute kaitse-eeskiri“. 
Luunja valla territooriumil on ka mitmeid looduskaitsealasid (Anne looduskaitseala 
Peipsiveere looduskaitseala, Pähklisaare looduskaitseala, Raadi looduskaitseala, Tähemaa 
looduskaitseala), kuid need asuvad hajaasustusega piirkonnas. Natura 2000 võrgustikku 
kuuluvad  linnualade ja loodusalade nimekirjas Anne loodusala, Peipsiveere loodusala, 
Pähklisaare loodusala ja Peipsiveere linnuala7.  
Kaitstavad üksikobjektid Luunja vallas on Kavastu kohtukivi (Kavastu küla, Luunja-Kavastu-
Koosa mnt ääres), Luunja suurkivi (suurkivi rahn, Kikaste küla, Suurekivi kinnistu). 
Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri on kehtestatud Keskkonnaministri 
02.04.2003 määrusega nr 27. 
Püsielupaigad: valge toonekurg (Ciconia ciconia): Pilka, Kavastu, Kakumetsa ja Lohkva küla 
Emajões elavad II kategooria kaitsealustest kalaliikidest tõugjas (Aspius aspius), III 
kategooria kaitsealustest liikidest vingerjas (Misgurnus fossilis), hink (Cobitis taenia) ja 
võldas (Cottus gobio). 

 
                                                           
6 „Ülevaade veemajanduskava meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava ellu viimisest Lääne-Eesti, Ida-Eesti 

ja Koiva vesikondades 2017.aastal“. Keskkonnaamet, 2018. 
7 Andmed: Vabariigi Valitsuse 05.08.2004 määrus nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku 
alade nimekiri“ 
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5    LUUNJA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA –
KANALISATSIOONI HETKESEISUND 

5.1 Luunja valla veevarud ja puurkaevude üldtehnilised andmed 
Põhjaveevaru on kinnitatud kuni 31.12.2044  keskkonnaministri 15.11.2017.a. käskkirjaga nr 
1-2/17/1140 nende Luunja vallas paiknevate puurkaevude osas, mis kuuluvad Anne 
veehaardesse.  
Kinnitatud põhjaveevarud on toodud järgnevas tabelis. 

Tabel 5.1. Anne veehaarde kinnitatud põhjaveevaru8 

Põhjavee-
maardla 

Veekiht või 
veekompleks, 
geoloogiline 
indeks 

Veehaare Põhjaveevaru 
m3/ööp 

Põhjaveevaru 
kateooria ja 
otstarve 

Põhjaveevaru 
kasutusaeg 

Tartu Kesk-Devoni 
põhjaveekompleks 
(D2) 

Anne  2510 T1 joogivesi 31.12.2044 

Kesk-
AlamDevoni-
Siluri 
põhjaveekompleks 
(D2-1-S) 

Anne  6280 T1 joogivesi 31.12.2044 

põhjaveekompleks 
(O-C) 

Anne 2700 T1 joogivesi 31.12.2044 

Luunja vallas on veeallikana kasutusel kvaternaari (Q), Keskdevoni (D2 Tartu), Kesk-
Alamdevoni (Pärnu) veekihid. Kvaternaari kihist võetakse hajaasustuspiirkondades vett 
salvkaevude ja üksikute madalate puurkaevude kaudu. Kvaternaari veekiht on esindatud 
peamiselt pinnaseveena, mis on maapinnast esimese alalise veekihi surveta põhjavesi. 
Kvaternaari veekiht toitub sademetest. Probleemiks on veekihi kõrge nitraatioonide sisaldus ja 
suur mikrobioloogiline reostus ning kaevude kuivamine põuaperioodil.      

Ühisveevärgiga kaetud Luunja asulates: Luunja alevikus ja Kakumetsa külas kasutatakse 
veeallikana Kesk-Alamdevoni veekompleksi põhjavett. Kavastu küla, Pilka küla, Lohkva 
külas pumbatakse vett Keskdevoni veekompleksist. Jälgida tuleb Keskkonnaameti poolt 
väljastatud vee erikasutuslubade nõudeid. 
Järgnevas tabelis on toodud AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonna peamised puurkaevud, 
millel baseerub veevarustus. AS Tartu Veevärk teeninduspiirkonda kuuluvate Lohkva, Rõõmu 
ja Veibri küla tarbijaid varustatakse Tartu linna ühisveevärgist.  

                                                           
8 https://www.envir.ee/sites/default/files/tartu_linna_pohjaveemaardla_pohjaveevaru_kinnitamine.pdf  

https://www.envir.ee/sites/default/files/tartu_linna_pohjaveemaardla_pohjaveevaru_kinnitamine.pdf
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Tabel 5.1. Luunja valla veevarustuses kasutatavate puurkaevude (pk) tehnilised andmed 

Jrk 
nr 

Luunja val-
la puurkaev  

Puur-
kaevu 

katastri 
nr 

Passi nr Ehi-
tus-

aasta 

Vee-
komp-

leks 

Sügavus 

[m] 

Deebit 

[m3/h] 

Staati-
line vee-
tase [m] 

Dünaa-
miline 
veetase 

[m] 

Põhja-
vee kva-
liteedi-
klass* 

Luba-
tud 

veevõtt 
[m3/aast

as] 

Oma-
nik/haldaja 

1 Luunja ale-
viku  pk 

7282 6180 1990 D2-1 150 23,7 8,5 21,5 I 48000 AS Emajõe 
Veevärk 

2 Kakumetsa 
Ratsu tee pk 

20866 160/05  2005 D2-1 135 10 9 23 II 12000 AS Emajõe 
Veevärk 

3 Pilka pk 7254 A-329-B 1965 D2 80    I 3650 AS Emajõe 
Veevärk 

4 Kavastu kü-
lalistemaja 
pk9 

8805 52/94 

 

1994 D2 60 

 

   II 55000 Kavastu 
Puhkemajad 

OÜ 

5 Kavastu pk 57068 - 2017 D2ar 47,5 0,7 4  II - Luunja vald 

*Märkus: Veeklass määratletakse Terviseameti poolt vastavalt sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrus nr 1 Joogivee tootmiseks kasutatava või 
kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 

                                                           
9 Kavastu küla on plaanis arvata AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonna hulka 2019.a. 
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5.2 Luunja aleviku ühisveevärk 
Luunja alevikus on ühisveevärgiga kaetud enamus hoonestatud alast. Ühisveevärgiga on 
liitunud ca 98,5% elanikest. Põhilisteks veetarbijateks on Luunja alevikus elanikud. 
Ettevõtetest-asutustest on ühisveevärgiga liitunud Ekvi Soojus OÜ, Luunja Mõis OÜ, Luunja 
Varahalduse SA, Talliteenuste OÜ, Luunja Invest OÜ jt.  

5.2.1 Puurkaevud ja veehaarderajatised 
Luunja (Keskuse) puurkaevpumpla on rajatud 1990. a. Kesk-Devoni veekompleksi, katastri nr 
7282, sügavus on 150 m. Puurkaev (puurkaevu pealisehitis) asub veetöötlusjaamast eraldi 
ning on heas seisukorras. Puurkaevu ja veetöötlusjaama territoorium on ümbritsetud aiaga ja 
tagatud on 30 m sanitaarkaitseala (vt allolev foto). 

 
Foto 5.1. Luunja puurkaevpumpla välisilme. Sanitaarkaitseala on piiratud piirdeaiaga. 

Luunja puurkaevpumpla on üheastmeline ning veetootmiskompleks koosneb põhiosas: 
• puurkaevust,  
• hüdrofoorist,  
• rauaeraldusfiltrist. 

Puurkaevu on paigaldatud kaks sügavveepumpa, nendest üks on reservis. Pumpade 
paigaldussügavus on ca 38 m. 
Kaevu suue (päis) asub pumplahoonest ca 15 m kaugusel.  
Hoonesse on paigutatud kõik põhilised pumplaseadmed: 

• kaks paralleelset veetöötlusfiltrit rauaeralduseks; 
• kompressor õhustamiseks; 
• m3 hüdrofoor võrkuantava rõhu reguleerimiseks; 
• rõhuandur; 
• sagedusmuundur puurkaevu süvaveepumba töö reguleerimiseks. 

Töödeldav vesi läbib rauaeraldusseadme ja juhitakse seejärel võrku.  

Kogu tootmiskompleksi juhib PLC elektri- ja automaatikablokk. Koha peal saab kuvada ka 
põhilisi parameetreid: läbitud vee koguseid, andmeid VTJ, pumba töö ja seisundi kohta, teated 
häiretest jms.  
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Filtripesu toimub puurkaevuvee baasil ja süvaveepumba rõhul ühe filtri kaupa. Filtri pesuvesi 
läbib ühekambrilise septiku ja immutatakse seejärel pinnasesse, kuna läheduses puudub 
vastuvõetavas kauguses ühiskanalisatsioon ja ka eesvool. 
Lisaks põhilistele veetöötlus- ja tehnilistele seadmetele, on veetootmiskompleks varustatud 
sorbtsioon õhukuivatiga, mis tagab ruumis normaalse niiskusregulatsiooni. 
Luunja aleviku elanike ööpäevane veetarbimine oli aastal 2017. a ligikaudu 44 m3/d, mis 
moodustab ca 83 l/ elaniku kohta, juriidiliste isikute tarbimine moodustab ligikaudu 1,4 m3/d. 
Pikemas perspektiivis on vajalik Luunja puurkaevpumplas rajada II astme veetöötlus. 

5.2.2 Luunja aleviku veevõrk ja selle seisund  

Luunja alevikus teostati 2010.a. torustike täielik rekonstrueerimine, mille käigus paigaldati  
2923 m veetorustikku. Aastatel 2014-2015 rajati Luunja aleviku vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekti raames 563 m uusi ning rekonstrueeriti 
386 m veetorustikke.  
Torustiku andmed on allolevas tabelis, summaarne veevõrgu pikkus on ca 4 746 m.  

 Tabel 5.2. Luunja olemasolevad veetorustikud 

Toru diameeter (mm) Pikkus, m Materjal 
De90 1792 PE 
De75 128 PE 
De63  1634 PE 
De50 303 PE 
De40 87 PE 
De32 489 PE 
De132 26 malm 
De110 126 PE 

 
Veevõrk on rajatud tupikvõrguna. Luunja aleviku veetorustik on hüdrauliliselt ühtne, s.t ühest 
puurkaevust on võimalik varustada veega kogu alevikku. Enamjaolt rajati uus torustik uutesse 
kaevikutesse, kuna vana torustiku seisund oli ebarahuldav. 940 m torustikku ehitati Pargi tn 
elamupiirkonna ühisveevõrku ühendamiseks. 2017.a. rajati sadamaala (Aedniku 4 kinnistu) 
veevõrku ühendamiseks 120 m veetorustikke (De63 PE PN10) Puiestee tänava veetorustikust 
lähtuvalt läbi kultuurimaja ja Aedniku 2 kinnistu. 
Nn Uue tn pikenduse uuselamupiirkonna ühisveevärgi väljaarendamist finantseerivad 
arendajad liitumistasudest. 
Andmed vee tarbimise kohta Luunja alevikus 2017.a. on toodud järgnevas tabelis. Veekadu 
moodustas 2017.a. ca 4,7% võrku juhitud veest, torustike seisukord on hea. 

Tabel 5.3. Vee tarbimine Luunja alevikus 2017.a. 
Luunja alevik m3 
Pumbatud vesi 18 177 
Omatarve 806 
Võrku juhitud 17 371 
Veekadu 809 
Müük 16 562 
sh müük füüsilistele isikutele 16 060 
sh müük juriidilistele isikutele 502 
Andmed: AS Emajõe Veevärk 
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Luunja aleviku tuletõrjeveevarustus 
Tuletõrjevett on võimalik võtta puurkaevu hoone seina rajatud otseväljaviigusiibri ehk 
seinahüdrandi abil, kuid selle vooluhulk ei vasta nõuetele.  
2017.a. rajati sadamaalal sadamakaile kuivhüdrant. Tuletõrje vesi võetakse veekogust. 
Veekogust kuni hüdrandini rajati plasttorust torustik De225 PE PN10.   

5.2.3 Veekvaliteet  Luunja aleviku puurkaevus  

Järgnevas tabelis on toodud Luunja aleviku puurkaevpumpla veekvaliteedi näitajad. 

Tabel 5.4. Luunja aleviku puurkaevu veekvaliteedi analüüsitulemused 

Näitaja Ühik Kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

Luunja PK kat nr 7282,  
06.04.2016 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt  0 
Hägusus NTU I:1,5 II 2,0 III: 

3,0 
<1 

Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste  1 
Vesinikioonide kont-
sentratsioon 

pH I-III: 6,5-9,5 7,9 

Ammoonium mg/l I: 0,5 II: 1,5 
III:2 

0,07 

Nitrit mg/l I: 0,5; II: 0,5; 
III: 1,0 

<0,002 

Nitraat mg/l I:50 II:50 III:50 <1 
Kloriid mg/l I: 250 II: 250  

III: 350 
4,6 

Sulfaadid mg/l I: 250 II: 250  
III: 350 

7,9 

Raud µg/l I:200 II:1000 
III:10000 

188 

Oksüdeeritavus mg/l O2 I-III: 5 <0,5 
Fluoriid mg/l I: 1,5 II: 1,7  

III: 4,0 
1,0 

Mangaan µg/l I:50 II:100 
III:200 

<10 

Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

I: 2500 II: 2500 
III: 2500 

367 

Naatrium mg/l I: 200 II: 200  
III: 350 

41,3 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml III: 10 0 
Echerichia coli PMÜ/100ml III: 10 0 
Enterokokid PMÜ/100ml III: 10 0 
Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml I:100 II:100 

III300 
0 

Vastavalt SoM 02.01.2003. a määruse nr 1 lisale 1 kuulub Luunja puurkaevu vesi I  
kvaliteediklassi. 

5.2.4 Luunja aleviku joogivee kvaliteet 
Alljärgnevas tabelis  on toodud 2017. ja 2018.a. joogivee analüüside andmed. 
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Tabel 5.5. Luunja aleviku joogivee analüüsitulemused 

Näitaja Ühik Määrus nr 82 ja 
98/83/EC. 

Luunja lasteaed 
06.04.2017 

Luunja lasteaed 
12.04.2018 

Värvus kraadi  0 0 
Hägusus NTU  <1 <1 
Lõhn lahjendusaste  1 1 
Maitse lahjendusaste  1 1 
Vesinikioonide kont-
sentratsioon 

pH 6,5≤pH≤9,5 8,1 7,6 

Ammoonium mg/l 0,50 <0,05 <0,05 
Raud µg/l 200 <20 <20 
Üldkaredus mmol/l   <0,1 
Mangaan µg/l 50 <10 <10 
Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 
2500 365 368 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0  0 
Echerichia coli PMÜ/100ml 0 0 0 
Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml Ebaloomulike 

muutusteta 
 0 

Andmed: http://vtiav.sm.ee 

Luunja lasteaia joogivett analüüsiti 22.04.2014 süvakontrolli käigus 33 näitaja suhtes. Nii 
tava- kui ka süvakontrolli analüüsitulemuste alusel vastab joogivee kvaliteet Luunja aleviku 
ühisveevärgis kehtestatud nõuetele. 

5.3 Kakumetsa ja Põvvatu küla ühisveevärk  
Kakumetsa külas on ühisveevärgiga liitunud  peaaegu kõik Ratsu ja Kaariku tee kinnistud. 
Kakumetsa küla ühisveevärgist varustatakse veega ka Põvvatu küla Toonekure tee elamuid. 
Vett toodab Ratsu tee 2 asuv puurkaevpumpla (kat nr 20866).  
Peamisteks veetarbijateks on elanikud, ettevõtete tarbimine oli 2017.a. 125 m3 (ca 2% 
kogutarbimisest). Ühisveevärgiga on liitunud ca 180 inimest, kes tarbisid 2017.a. vett 
ligikaudu 14,7 m3/d, s.o ca 82 l elaniku kohta.  

5.3.1 Kakumetsa Ratsu tee 2 puurkaevpumpla 
Kakumetsa süsteemi tarbijate jaoks pumbatakse vett Ratsu tee 2 kinnistul (43201:001:0273) 
asuvast puurkaevust (katastri nr 20866, passi nr 160/05), mis on rajatud 2005. a. Kesk-Devoni 
veekompleksi. 
Puurkaevu sügavus on 135 m, pump on paigaldatud 35 m sügavusele. Ratsu tee puurkaev on 
üheastmeline, puurkaevu päis asub pumplahoones. Pump töötab sagedusmuunduriga. 
Pumplasse on paigaldatud ka veemõõtja ja proovivõtukraan. Pumpla paikneb soojustatud 
hoones (vt allolev foto). Veetöötlusseadmed on paigaldati 2012.a. Vee-ettevõtte hinnangul ei 
saa puurkaevu tarbijaskonda enam suurendada, perspektiivis on ette nähtud piirkond 
ühendada Luunja aleviku veevõrguga. 
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Foto 5.2. Kakumetsa puurkaevpumpla hoone  

5.3.2 Kakumetsa ja Põvvatu veevõrk ja selle seisund  
Kakumetsa veevõrk on rajatud peamiselt 2005.a. (1505 m) nagu ka puurkaevpumpla.   
2014.-2015.a. rajati 561 m veetorustikke Põvvatu küla Toonekure tee elamute (ca 15 
kinnistut) ühendamiseks veevõrku. Arengukava koostamise ajaks on Toonekure teel 
hoonestatud 5 kinnistut, sh 4-korteriga ridaelamud Toonekure tee 3, Toonekure tee 5, 
Toonekure tee 6 (ehitamisel). Perspektiivis ÜVK-ga liidetavaks elamupiirkonnaks on 
Kakumetsa külas Vankri tee (kokku ca 55 kinnistut). ÜVK rajamist finantseerivad arendajad 
liitumistasudest. 
Veetorustiku kogupikkus on 2018.a. seisuga 2066 m. Paigaldatud on plastist veetorustikud: 
De200 – 6 m, De75 – 253 m, De63 - 849 m, De40 - 26 m, De32 - 365 m. 
Torustiku seisund on hea, veekadu moodustas 2017.a. ca 13% võrku juhitud veest.  

Tabel 5.6. Vee tarbimine Kakumetsa külas 2017.a. 
Kakumetsa m3 
Pumbatud vesi 6 397 
Omatarve 74 
Võrku juhitud 6 323 
Veekadu 825 
Müük 5 498 
sh müük füüsilistele isikutele 5 373 
sh müük juriidilistele isikutele 125 
Andmed: AS Emajõe Veevärk 
 
Kakumetsa tuletõrjeveevarustus 
Kakumetsa külas on kavandatud paigaldada Luunja vallale kuuluvale Kaariku tee 2 kinnistule 
(katastri nr 43201:001:0274) tulekustustusvee saamiseks kaks 50 m3 maa-alust mahutit. 

5.3.3 Veekvaliteet Kakumetsa küla puurkaevus  

Järgnevas tabelis on toodud Kakumetsa küla puurkaevpumpla veekvaliteedi näitajad. 

 



Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava  2018-2029 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

26 

 

Tabel 5.7. Kakumetsa küla puurkaevuvee analüüsitulemused 

Näitaja Ühik Kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

Ratsu tee puurkaev  
kat nr 20866,  
06.04.2016 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt  0 
Hägusus NTU I:1,5 II 2,0 III: 

3,0 
2,0 

Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste  1 
Vesinikioonide kont-
sentratsioon 

pH I-III: 6,5-9,5 7,5 

Ammoonium mg/l I: 0,5 II: 1,5 
III:2 

0,09 

Nitrit mg/l I: 0,5; II: 0,5; 
III: 1,0 

0,003 

Nitraat mg/l I:50 II:50 III:50 <1 
Kloriid mg/l I: 250 II: 250  

III: 350 
3,5 

Sulfaadid mg/l I: 250 II: 250  
III: 350 

4,5 

Raud µg/l I:200 II:1000 
III:10000 

467 

Oksüdeeritavus mg/l O2 I-III: 5 0,7 
Fluoriid mg/l I: 1,5 II: 1,7  

III: 4,0 
0,5 

Mangaan µg/l I:50 II:100 
III:200 

26 

Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

I: 2500 II: 2500 
III: 2500 

523 

Naatrium mg/l I: 200 II: 200  
III: 350 

15,1 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml III: 10 0 
Echerichia coli PMÜ/100ml III: 10 0 
Enterokokid PMÜ/100ml III: 10 0 
Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml I:100 II:100 

III300 
30 

Analüüsitulemuste alusel ületab rauasisaldus Kakumetsa puurkaevus piirsisaldust enam kui 
kahekordselt. Vastavalt SoM 02.01.2003. a määruse nr 1 lisale 1 kuulub Kakumetsa 
puurkaevu vesi II kvaliteediklassi. 

5.3.4 Kakumetsa ühisveevärgi joogivee kvaliteet 
Alljärgnevas tabelis on toodud 2018.a tehtud joogivee analüüsi andmed. 

Tabel 5.8. Kakumetsa küla joogivee analüüsitulemused  

Näitaja Ühik 
Määrus nr 82 ja 

98/83/EC. 

Kakumetsa  
Ratsu  tee 22 

elamu 
10.04.2018 

Värvus kraadi  0 
Hägusus NTU  <1 
Lõhn lahjendusaste  1 
Maitse lahjendusaste  1 
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Näitaja Ühik 
Määrus nr 82 ja 

98/83/EC. 

Kakumetsa  
Ratsu  tee 22 

elamu 
10.04.2018 

Vesinikioonide kont-
sentratsioon 

pH 6,5≤pH≤9,5 7,1 

Ammoonium mg/l 0,50 <0,05 
Raud µg/l 200 <20 
Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 
2500 556 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 
Echerichia coli PMÜ/100ml 0 0 
Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

Andmed: http://vtiav.sm.ee 

Analüüsitulemuste alusel vastab Kakumetsa küla ühisveevärgivee kvaliteet nõuetele.   

5.4 Pilka küla ühisveevärk 
Kogu Pilka veevarustus on koondunud küla keskele mõne tänava ümber. Pilka küla varustab 
veega Pilka puurkaevpumpla (katastri numbriga 7254, passi nr A-329-B), mis on puuritud 
1965.a. ja asub küla keskosas Pilka kinnistul. Puurkaevu asukoha geograafilised koordinaadid 
on X: 6478276 Y: 669111. Pilka puurkaevu kinnistu (43201:001:1603) koos ühisveevärgi 
taristuga kuuluvad AS-le Emajõe Veevärk10. 

5.4.1 Pilka küla puurkaev  ja veehaarderajatised 

Pilka puurkaev on üheastmeline. Vett võetakse Kesk-Devoni põhjaveekogumist Ida-Eesti 
vesikonnas (D2 põhjaveekiht). Puurkaevu sügavus on 80 m. Lubatud veevõtt vastavalt AS-le 
Emajõe Veevärk väljastatud vee erikasutusloale nr L.VV/331133 on 10 m3/ööpäevas (3650 
m3/aastas). Tegelik veevõtt on ca 6 m3/d. 
Pumplahoone puudub, kaevu päis on olnud talviti maetud okste alla. 
Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 meetrit, ala ei ole aiaga ümbritsetud. 

                                                           
10 Alus: Luunja Vallavolikogu 21.12.2017 otsus nr 88. 
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Fotod 5.3 ja 5.4. Pilka puurkaevpumpla. 

Pilka küla puurkaev varustab veega 12 korteriga korterelamut, 6 korteriga ridaelamut, 3 
korteriga ridaelamut ja kolme ühepereelamut. 

5.4.2 Veekvaliteet  Pilka küla puurkaevus ja veevõrgus 

Pilka puurkaevust pumbatava vee kvaliteet on vastav I kvaliteediklassile (vt järgnev tabel). 
Nõuetele vastab ka veevõrguvesi. 
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Tabel 5.9. Vee kvaliteet Pilka küla puurkaevu vees ja selle veevõrgus 

Näitaja Puurkaevuvesi 
04.04.2018 

Kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

Ridaelamu,  
veevõrguvesi 
11.09.2018  

Piirsisaldus 

Ammoonium 
(mg/l) <0,05 I: 0,5 II: 1,5 III:2 <0,05 0,5 

Elektrijuhtivus  
20 °C juures 
(μS/cm) 

459 I: 2500 II: 2500 
III: 2500 516 2500 

Fluoriid (mg/l) 0,2 I: 1,5 II: 1,7  
III: 4,0   

Kloriid (mg/l) 6,5 I: 250 II: 250  
III: 350   

Sulfaadid (mg/l) 7,8 I: 250 II: 250  
III: 350   

Hägusus NTU <1 I:1,5 II 2,0 III: 
3,0 <1 Tarbijale vastuvõetav, eba-

loomulike muutusteta 

Lõhn (lahjendusas-
te) 1  1 Tarbijale vastuvõetav, eba-

loomulike muutusteta 

Naatrium (mg/l) 2,7 I: 200 II: 200  
III: 350   

Mangaan (μg/l) <10 I:50 II:100 
III:200   

Raud (μg/l) 21 I:200 II:1000 
III:10000 20 200 

Nitraat (mg/l) 9,0 I:50 II:50 III:50   

Nitrit (mg/l) 0,003 I: 0,5; II: 0,5; III: 
1,0   

pH 20 C° juures 7,2 I-III: 6,5-9,5 7,4 6,5-9,5 
Värvus (Pt/Co 
skaala) 0  0 Tarbijale vastuvõetav, eba-

loomulike muutusteta 
Coli-laadsed bakte-
rid PMÜ/100 ml 0 III: 10 0 0 

Enterokokid 
PMÜ/100 ml 0 III: 10   

Escherichia coli 
PMÜ/100 ml 0 III: 10 0 0 

Kolooniate arv 
22°C PMÜ/1 ml 0 I:100 II:100 

III300   

Andmed: Terviseameti Tartu labori katseprotokollid nr TL2018/V0814B, TL2018/V0814K, TL2018/V2496K, 
TL2018/V2496B 

5.4.3  Pilka veevõrk ja selle seisund  

Andmed torustike materjali ja läbimõõdu kohta puuduvad. Osa veetorustikku on malmist Ø 
100 mm. Töötava veetorustiku orienteeruv pikkus on ca 245 m. Tõenäoliselt on torustikud 
rajatud puurkaevu rajamisega samal ajal (enam kui 50 aastat tagasi) ning on käesolevaks ajaks 
amortiseerunud. 
Pilka küla tuletõrjeveevarustus 
Pilka küla tuletõrjeveevarustuse jaoks on kasutusel tuletõrjeveehoidla Sambla kinnistul. 
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5.5 Kavastu küla ühisveevärk 
Kavastu külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 83% elanikkonnast, ca 240 elanikku 289-
st. Ettevõtetest on suurimaks tarbijaks puittoodete tootja AS Palmako, kes tarbib 2625 m3 vett. 
Teised olulised tarbijad on OÜ Conectra, Kavastu külalistemaja ja Kavastu algkool-lasteaed.  
Käesoleval ajal baseerub veevarustus Kavastu külalistemaja puurkaevul (kat.nr 8805). 

5.5.1 Puurkaevpumplad 

2018.a. seisuga pumbatakse Kavastu küla jaoks vett Kavastu külalistemaja lähedal olevast 
puurkaevust (kat. nr 8805). Puurkaev on rajatud 1994. a. Puurkaevu sügavus on 60 m ja 
pumpab vett Kesk-Devoni veekompleksist. Puurkaevu vesi vastab II kvaliteediklassi nõuetele. 
Puurkaevul on 30 m sanitaarkaitseala. Puurkaevu veemõõdusõlm, II astme pumpla ja muud 
seadmed asuvad külalistemaja kinnistul veemõõdusõlm-pumbajaamas, mis paikneb 
külalistemaja 1. korrusel. Kõrvalruumis on veereservuaar mahuga 16 m3. II astme pumpla  
peamised koostisosad on üks II astme pump, 2 m3 hüdrofoor aastast 1973, rõhuandur ja 
veemõõdusõlm külla suunduvale veele. Aastal 2011 paigaldati veemõõtja WPH-2F DN80. 
Lubatud veevõtt on 55 000 m3/aastas11. 
Kuna Kavastu Puhkemaja OÜ soovib veevõrgu opereerimisest Kavastu külas loobuda, on 
kavas veevarustus üle viia Kavastu veetöötlusjaamale. Selleks rajati 2017.a. (rajaja: Vesinik 
OÜ) Kavastu külas Kesk-Devoni põhjaveekogumi puurkaev (kat. nr. 57068), mis 2018.a. 
oktoobrikuu seisuga ei ole veel võrku ühendatud. Puurkaev asub Kavastu puurkaevu kinnistul 
(43201:001:1828). Puurkaevu sügavus on 47,5 m, filtri paigutussügavus 41,5-47,5 m, 
staatiline veetase 4 m, tootlikkusel 0,7 l/s on veetaseme alanemine 26 m. Puurkaevu 
sanitaarkaitseala ulatus 50 m.  
Uue puurkaevu põhjavesi ei vasta 98/83/EC joogivee direktiivis kehtestatud mangaani ja 
üldraua sisalduse piirväärtusele ning seetõttu on rajatavasse veetöötlusjaama ette nähtud 
paigaldada veetöötlusseadmed antud näitajate vähendamiseks. Analüüsidest lähtuvalt on 
puurkaevus ülemäärane raud 622 µg/l (piirnorm 200 µg/l), mangaan 98 µg/l (piirnorm 50 
µg/l) ja hägusus 1,9 NTU (piirnorm 1,5 NTU).  
2018.a. lõpus - 2019.a. alguses rajatakse puurkaevpumpla-veetöötlusjaama hoone12, 
paigaldatakse veetöötlusseadmed (aeratsioon, raua- ja mangaaniärastus 2 m3/h), 
veemõõdusõlmed, joogivee kogumismahutid (2x5m3), süvaveepump, II-astme pumbad, 
rajatakse elektriliitumine, paigaldatakse elektri-automaatika osa, ventilatsioon ja küte, 
liitumine ühiskanalisatsiooniga. Survetorustikule paigaldatakse perspektiivne valmidus 
dosaatorpumba lisamiseks.  
Korrastatakse territoorium, rajatakse juurdepääsutee ja teenindusplats, rajatakse torustikud 
Parve tee ääres paikneva ühenduskohani.  
Puurkaev, rajatav veetöötlusjaam ning torustikud kuuluvad Luunja vallale. Tööde lõpetamise 
järel antakse rajatised üle AS-le Emajõe Veevärk. OÜ-le Kavastu Puhkemaja kuuluv puurkaev 
(kat. nr. 8805) ühendatakse ühisveevärgist lahti. 
Tabel 5.10. Kavastu küla uue puurkaevu kat. nr. 57068 veekvaliteedi näitajad 

Näitaja Ühik Kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

Tulemus 
23.10.2017 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt  0 
Hägusus NTU I:1,5 II 2,0 III: 1,9 

                                                           
11 Vee erikasutusluba nr L.VV/324359 
12 Riigihange nr 199620, hankija: Luunja Vallavalitsus 
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Näitaja Ühik Kvaliteediklass 
(Määrus nr 1) 

Tulemus 
23.10.2017 

3,0 
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste  1 
Vesinikioonide kont-
sentratsioon 

pH I-III: 6,5-9,5 7,1 

Ammoonium mg/l I: 0,5 II: 1,5 
III:2 

0,13 

Kaalium mg/l  5,6 
Kaltsium mg/l  86,1 
Magneesium mg/l  39,1 
Naatrium mg/l I: 200 II: 200  

III: 350 
6,8 

Nitrit mg/l I: 0,5; II: 0,5; 
III: 1,0 

<1,0 

Nitraat mg/l I:50 II:50 III:50 0,005 
Kloriid mg/l I: 250 II: 250  

III: 350 
1,9 

Sulfaadid mg/l I: 250 II: 250  
III: 350 

3,6 

Raud µg/l I:200 II:1000 
III:10000 

622 

Oksüdeeritavus mg/l O2  4,0 
Fluoriid mg/l I: 1,5 II: 1,7  

III: 4,0 
0,1 

Mangaan µg/l I:50 II:100 
III:200 

98 

Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

I: 2500 II: 2500 
III: 2500 

626 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml III: 10 0 
Echerichia coli PMÜ/100ml III: 10 0 
Enterokokid PMÜ/100ml III: 10 0 
Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml I:100 II:100 

III300 
<4 

Andmed: Analüüsiaktid TL2017/V2880K ja TL2017/V2880B 

 

5.5.2 Kavastu joogivee kvaliteet 

Kavastu veevõrgust saadava joogivee analüüsitulemused aastatel 2016-2017 on esitatud 
järgnevas tabelis. 
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Tabel 5.11. Kavastu joogivee kvaliteedi analüüsitulemused  
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01
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Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt  0    0 
Hägusus NTU  5,8    12,5 
Vesinikioonide kont-
sentratsioon 

pH 6,5≤pH≤9
,5 

7,2    7,4 

Ammoonium mg/l 0,50 0,07    0,11 
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste  1    1 
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste  1    1 
Raud µg/l 200 673  484 729 1080 
Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 
2500 565    560 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0  >150
0 

  0 

Echerichia coli PMÜ/100ml 0  0   0 
Enterokokid PMÜ/100ml 0  0    
Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml 100  >300    

Andmed: Terviseameti katseprotokollid nr TL2016/V3149K, TL2016/V3150B, TL2017/1229K, 
TL2017/V1300K, http://vtiav.sm.ee . 

Analüüside alusel ületab Kavastu joogivees raua sisaldus kordades piirnormi. 
Veekvaliteedi parendamiseks Kavastu ühisveevärgis on planeeritud 2019.a. Kavastu küla 
veevarustus üle viia eelpool kirjeldatud rajatavale Kavastu puurkaevpumpla-
veetöötlusjaamale. 

5.5.3 Kavastu veevõrk ja selle seisund 
Veetorustiku üldpikkus on ca 1738 m, toru diameetriga 25-80 mm. Suurem osa torustikest on 
metallist, rajatud 30-50 aastat tagasi. Plastikust torustikku on ca 260 m, see on rajatud 1999.a.. 
Torustikud kuuluvad Luunja vallale.  
Kavastu veetorustikud on amortiseerunud. Osa torustikest on rajatud kaitstava Kavastu pargi 
ja allee territooriumile, mistõttu tuleb torustike rekonstrueerimisel arvestada looduskaitseliste 
piirangutega ning kooskõlastada kavandatavad tegevused Keskkonnaametiga. 
 
Kavastu tuletõrjeveevarustus 
Tuletõrjevett saab võtta pumplahoone seina rajatud väljaviigusiibri ehk seinahüdrandi kaudu. 
AS Palmako Kavastu tootmishoonetes on tulekustutuseks sprinklersüsteem, mille mahutite 

http://vtiav.sm.ee/
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täitmine toimub ühisveevärgist. Kavastu jõesadama ja puhkeala detailplaneeringuga on ette 
nähtud tuletõrje veevõtukoht ka Emajõe kaldale.  
Koos puurkaevpumpla-veetöötlusjaama rajamisega rajatakse 2018.a. tuletõrjeveemahutite 
täitmistorustik ning isevoolne tuletõrjeveevõtutorustik ning paigaldatakse kaks 
tuletõrjeveevõtukaevu.  
Perspektiivselt on ette nähtud rajada r/b maa-alune kahekambriline tuletõrjeveemahuti 
kasuliku mahuga 400 m3 (2x200 m3) ning ühendada eelnevalt rajatud 
tuletõrjeveevõtutorustikuga, täitmistorustikuga ja kommunikatsioonidega. 

5.6 Lohkva, Veibri ja Rõõmu küla ühisveevärk 
Lohkva, Veibri ja Rõõmu külas on alates 01.01.2017 vee-ettevõtjaks AS Tartu Veevärk. 
Piirkonna tarbijaid varustatakse veega Tartu linna veevõrgust.  
AS Tartu Veevärk müüs Lohkva külas 2017.a vett 43 630 m3 (ca 120 m3/d). Veibri ega Rõõmu 
külas asuvate kinnistute tarbimise kohta AS Tartu Veevärk eraldi arvestust ei pea, vaid 
käsitleb neid ühtse võrgu ühe osana. Rõõmu külast on ühiskanalisatsiooniga ühendatud 2 
kinnistut (Salu tee 59 ja 61) Lohkva küla Salu tee piirkonnaga piirneval alal ning nende 
kinnistute tarbimine sisaldub Lohkva küla tarbimisandmetes.  
Asutustest-ettevõtetest on ühisveevärgiga liitunud Lohkva lasteaed, Lohkva raamatukogu, 
puidutoodete tootja AS Tarmeko Spoon, liiva ning kruusa tootja AS Telver jt. ASil Grüne Fee 
on oma puurkaevud. 

5.6.1 Lohkva ja Rõõmu küla veevõrk ja selle seisund 

Lohkva külas on ühisveevärgiga kaetud peaaegu kõik hoonestatud alad. Lohkvas 
rekonstrueeriti 2005.-2006. a. suurem osa veetorustikest ja paigaldati üle 1220 m uusi torusid 
Salu tee üksikelamute arenduspiirkonna ühendamiseks veevõrguga. II etapina paigaldati 
samasse piirkonda  625 m plasttoru. Torustiku kogupikkus on ca 6147 m.   
Lohkva veevõrgu andmed on järgmises tabelis. 

Tabel 5.12. Lohkva veevõrgu andmed 

Jrk nr Toru diameeter (mm) Pikkus, m Materjal Vanus (a)  
1. 200 730 PN10PE Soojuse tee* 
2. 110 2 x 325 PN10PE Pumpla-km.* 
3. 110 955 PN10PE Soojuse tee* 
4. 110 2756 PN10PE 12 
5. 63 375 PN10PE 12 
6. 32 243 PN10PE 12 
7. 110 438 PN10PE 12 Puupilli tee 

    *Andmed vanuse kohta puuduvad 

Lisaks töötavad vanad magistraaltorud Aiandi tee 11/13, 12, 14 ja katlamajast lasteaiani.  
Pikemas perspektiivis on Lohkva küla territooriumil elamuarendusest tuleneval ÜVK 
laiendamisel vajalik osades piirkondades arvestada looduskaitseliste piirangutega seoses I ja 
II kaitsekategooria liikide elupaikadega ning kavandatavad tegevused on vajalik 
kooskõlastada Keskkonnaametiga. 
Lohkva tuletõrjeveevarustus 
Lohkva külas on tuletõrjeveevarustuses kasutusel hüdrandid. 
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5.6.2   Veibri  küla veevõrk ja selle seisund 

Veibri külas on ühisveevõrguga kaetud suurem osa elamupiirkondadest. Veibri küla veetorus-
tikest on enamus AS Tartu Veevärk hallata. Erandiks on Kaare tee piirkonna veevõrk, mida 
varem haldas MTÜ Soosaare. Lähtuvalt MTÜ Soosaare taotlusest omandas Luunja vald 
Luunja Vallavolikogu 21.09.2017.a. otsusega nr 64 Kaare tee elamurajooni veevarustuse raja-
tised. Kaare tee ühisveevärki haldab Luunja Varahalduse SA.  
AS Tartu Veevärk hallatavate Veibri küla veetorustike andmed on allolevas tabelis. 

Tabel 5.13. Veibri veetorustike andmed 

Jrk nr Toru dia-
meeter 
(mm) 

Pikkus, m Materjal Vanus 
(a)  

Piirkond 

1 32 12 PE 13  
2 40 314 PE 11-12 Aliise tee 
3 63 1540 PE 11-18 Uus-Veeriku ja Siniliilia tee 
4 75 23 PE 13  
5 90 620 PE 12-17  
6 110 5692 PE 11-15 Lillevälja tee, Aruheina tee, Jaa-

nilille tee, Kurekella tee, Lille-
välja tee põik, Nurme tee põik, 
Ristikheina tee, Kase, Lehise, 
Vahtra, Kesakanni, Koidutähe 

7 160 265 PE 13  
  8466    

 
Veibri tuletõrjeveevarustus 
Veibri küla tuletõrjeveevarustuses on kasutuses hüdrandid. Ülevaade aastatel 2004-2007 
paigaldatud hüdrantidest on allolevas tabelis. 

Tabel 5.14. Veibri tuletõrjehüdrandid 

Asukoht Tüüp 

Toru dia-
meeter   

mm Number 
Vee võt-

mine 
Rajamise 

aasta 
Kesakanni tee 75 Veibri k Kupp 110 562 kupul 2006 
Jaanilille tee 1 (6) Veibri k Tallinn 110 1055 postil 2004 
Lillevälja tee 19 Veibri k Tallinn 110 1052 postil 2004 
Nurme tee 11 (13) Tallinn 90 903 postil 2000 
Lillevälja tee-Aruheina tee ristmikul Tallinn 110 1053 postil 2004 
Nurme tee 5 (7) Tallinn 90 902 postil 2000 
Uus-Veeriku tee-Aasavälja tee Tallinn 110 1060 postil 2004 
Aasavälja tee 12a Tallinn 110 1056 postil 2004 
Uus-Veeriku tee 13 Tallinn 110 1059 postil 2004 
Siniliilia tee 3 Tallinn 110 1057 postil 2004 
Uus-Veeriku tee 10 Tallinn 110 1058 postil 2004 
Aliise tee 1 Tallinn 110 1194 postil 2006 
Aliise tee 15 Kupp 110 1195 kupul 2006 
Veibri tee-Järvekalda tee Kupp  1251 kupul 2007 
Järvekalda tee 14; 14a Kupp  1250 kupul 2007 
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Asukoht Tüüp 

Toru dia-
meeter   

mm Number 
Vee võt-

mine 
Rajamise 

aasta 
Veibri tee-Sooääre tee Kupp  1252 kupul 2007 
Järveoja tee 6 Kupp  1253 kupul 2007 
Aasavälja-Vahtramäe tee Luunja Kupp 110  Luunja uus kupul 2007 

 

5.7 Luunja aleviku ühiskanalisatsioon 
Luunja aleviku ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijad ja reovee vooluhulgad 
Luunja alevikus on tänase seisuga ühiskanalisatsiooniteenusega kindlustatud ligikaudu 93% 
elanikest ja sisuliselt kõik juriidilised isikud (asutused ja ettevõtted). Reoveekogumisala piires 
on varustamata ka mõned üksikud elamud.  
2017.a. moodustab alevikust kogutav ja reoveepuhastile juhitav reoveekoormus Luunja 
reoveepuhastile ca 84,1 m3/d, mis sisaldab infiltratsioonivett.  

Tabel 5.15. Reovee vooluhulgad tarbimine Luunja alevikus 2017.a. 
Luunja  m3 
Puhastisse jõudnud 30 710 
Kanal, müük kokku 15 533 
sh füüsilised isikud 15 135 
sh juriidilised isikud 398 
Infiltratsioon 15 177 
Andmed: AS Emajõe Veevärk 

 

5.7.1 Kanalisatsioonivõrk  

Luunja alevikus on 2010.a paigaldatud isevoolseid kanalisatsioonitorusid kokku 2697,2 m ja 
survetorustikku 544 m.  
Aastatel 2014-2015 rajati Luunja aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise 
projekti raames 902 m isevoolset ning 1013 m survekanalisatsioonitorustikku.  
2017.a. ehitati välja sadama piirkonna kanalisatsioonitrassid. Reovee ärajuhtimiseks rajati 
sadama territooriumile reoveepumpla. Rajati 21 m survekanalisatsioonitorustikku De75 PE 
PN10, isevoolset kanalisatsioonitorustikku 60 m De160 ja 47 m De200 (PVC SN8). 
Kokku on Luunja alevikus 1557 m survekanalisatsioonitorustikku ja 4205 m isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku. Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud on peamiselt PVCst, täpsemad 
andmed puuduvad ca 360 m torustike kohta. 

Pargi tn elamupiirkonna reovesi pumbatakse survetorustiku kaudu Luunja mõisapargi 
kirdeserva rajatud reoveepumplast reoveepuhastisse. Talli tn piirkonna reoveepumpla paikneb 
Talli 5 kinnistul. Aleviku idaosa reovee pumpamisel on kasutusel Kännu tee alguses paiknev 
reoveepumpla. Luunja reoveepumpla paikneb aleviku keskosas. Keskmine pumbatav 
reoveekogus on 1-3 m3/d. Tegemist on 2010.a. valminud kompaktse plastkorpuses pumplaga, 
milles on kaks sukelpumpa AFP 0831-2005. Pumpade tööd ja käivitamist juhib nivooandur, 
pumbad on seadistatud töötama kordamööda. Rikete tarbeks on pumplad lisaks nivooandurile 
varustatud ka avariiujukitega, mis peavad ära hoidma pumba jäämise kuivale. Pumpla juures 
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paikneb elektri-automaatikablokk, kus saab koha peal fikseerida ka andmeid vooluhulkadest, 
pumpla parameetritest (käivitus, väljalülitus- ja avariinivoo) ja teistest näitajatest.  
Nn Uue tn pikenduse ning Koolmeistri/Koolmeistri põik tn uuselamupiirkonna 
ühiskanalisatsiooni väljaarendamist finantseerivad arendajad liitumistasudest. 
 
Sademeveekanalisatsioon 
Luunja alevikus juhitakse enamus sademeveest kraavide kaudu Emajõkke, mõnelt üksikult 
kinnistult ühiskanalisatsiooni.  
Sademeveekanalisatsioon on rajatud Jõesadama piirkonnas (2017) sademevee kogumiseks 
juurdepääsuteedelt ja tankla alalt13. Ülejäänud aladelt tulev sademevesi juhitakse pinnase 
kalletega veekogusse. Sademevee kogumiseks on kasutusel 8 restkaevu settepesaga 130 l ja 
rennkanal Multiline V-200. Sademeveetorustik on rajatud plasttorudest De160…200 PP SN8, 
kokku 250 m. 
Tanklast kogutava vee puhastamiseks on kasutusel liiva-õlipüüdur arvutusliku vooluhulgaga 6 
l/s. Sademeveekanalisatsiooni eesvooluks on veekogu.  
Tulenevalt VeeS § 8 lõike 2 punktile 4 peab olema vee erikasutusluba saasteainete suublasse 
juhtimiseks. 
 

5.7.2 Reoveepuhasti 
Luunja aleviku reoveepuhastusjaam (RVPJ) on rajatud 2010.a., väiksemad ümberehitused 
on tehtud 2012.a. alguses. Seade on põhimõttelt aktiivmuda annuspuhasti ning koosneb 
ühtlustusmahutist, õhustuskambrist, membraanfiltrite plokist liigmuda eraldamiseks, liigmuda 
kogumismahutist ja mudatihendist. Reoveepuhasti hoone ühtlustusmahuti ja õhustuskambri 
osa ei ole köetav, kõik miinustemperatuuri mittetaluvad seadmed ja teenindusseadmed asuvad 
hoone köetavas osas nende kõrval.  
RVPJ on ümbritsetud nõuetekohase sanitaarkujaga. 
RVPJ on dimensioneeritud ja talub maksimaalselt järgmisi koormuseid : 

• vooluhulgale 70 (dim.) ...78 (max) m3/d , max 7-8 m3/d  
• reovee kontsentratsioon  BHT7  460...500  mg/l  (33...36 kg O2 BHT7/d),   
• üldlämmastik 6,5 kg Ntot/d,  
• üldfosfor 1,1 kg Ptot/d. 

                                                           
13 Riigihange nr 179590 
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Foto 5.5. Luunja reoveepuhastusjaam 
 
Järgnevatel fotodel on Luunja reoveepuhasti õhustuskamber ning biofiltrite aeraatorid. 

 

Foto 5.6. Luunja reoveepuhasti õhustuskamber 
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Foto 5.7. Luunja reoveepuhasti biofiltri aeraatorid. 
Lämmastiku  eraldamine  reoveest toimub  nitrifikatsioon  -  denitrifikatsiooni  meetodil.  
Fosfori eraldamiseks lisatakse ühtlustusmahutisse koagulanti. 
Puhastist väljuv heitvesi juhitakse Luunja järve. Mudamahutist veetakse tihenenud muda Elva 
reoveepuhasti juurde edasisele käitlusele. 
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Foto 5.8. Luunja järv, tagaplaanil reoveepuhasti hoone (august 2018). 
Purgimissõlme Luunja reoveepuhasti juures ei ole.  
2015.a. teostatud reostuskoormuse uuringu raames kogutud andmed Luunja reoveepuhastisse 
siseneva reovee koostise näitajate kohta on esitatud järgnevas tabelis. 

Tabel 5.16. Luunja reoveepuhastisse siseneva reovee analüüsitulemused 

Näitaja Ühik 12.08.2015 13.08.2015 14.08.2015 15.08.2015 16.08.2015 17.08.2015 18.08.2015 
BHT7 mgO2/l 270 300 200 180 240 310 320 
Hõljuvaine mg/l 310 240 270 230 320 280 300 
KHT mgO2/l 630 560 550 580 550 630 610 
pH  7,9 7,9 7,6 7,8 7,9 7,7 7,8 
Üldfosfor mgP/l 8,5 10 8,0 9,0 9,2 10 10 
Üldlämmas
tik 

mgN/l 86 83 77 77 91 83 87 

 
Reostuskoormuse uuringu tulemused on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 5.17. Luunja reoveepuhasti reostuskoormuse uuringu tulemused 2015.a. 

Kuupäev Reovee kogus BHT IE 
12.-13.08.2015 58 270 261 
13.-14.08.2015 42 300 210 
14.-15.08.2015 49 200 163 
15.-16.08.2015 48 180 144 
16.-17.08.2015 48 240 192 
17.-18.08.2015 44 310 227 
18.-19.08.2015 55 320 293 

Reoveepuhastile minev reovee vooluhulk oli keskmiselt 49 m3/d, keskmine reostuskoormus 
ca 213 IE. 
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Vee erikasutusloaga nr L.VV/331133 on aastatel 2018-2019 limiteeritud järgnevad 
reostuskomponendid:  
BHT7 : 25 mg/l, 
heljum : 35 mg/l, 
üldfosfor : 2 mg/l, 
üldlämmastik: 60 mg/l, 
KHT: 125 mg/l. 
Järgnevas tabelis on näidatud Luunja reoveepuhasti heitvee analüüside tulemused. 
Tabel 5.18. Luunja reoveepuhasti heitveeanalüüside tulemused 

Saasteaine 
nimetus 

Suurim luba-
tud sisaldus 

vastavalt vee 
erikasutusluba  

nr  L.VV/ 
331133 

Ühik 
Heitvesi, 
tulemus 

01.11.2017 

Heitvesi, 
tulemus 

13.02.2018 

Reoveepu-
hastisse 
sisenev 
reovesi 

28.05.2018 

Heitvesi, 
tulemus 

28.05.2018 

BHT7 25 mg O2/l 4,7 5,1 350 5,7 
Hõljum 35 mg/l 10 <2,0 390 7,1 

KHT 125 mg O2/l 22 41 790 33 
pH -  7,4 7,6 7,5 7,5 
Püld 2 mg P/l 0,39 0,52 9,4 0,26 

Nüld 60 mg N/l 20 55 74 55 

Analüüsitulemuste alusel töötab Luunja RVPJ nõuetekohaselt.  

Järgnevas tabelis on toodud Luunja reoveepuhasti suubla analüüside tulemused 2017.a. 

Tabel 5.19. Luunja reoveepuhasti suubla seire tulemused  
Näitaja Ühik Proovivõtu-

punkt 1, 
21.08.2017 

Proovivõtu-
punkt 2, 
21.08.2017 

Proovivõtu-
punkt 3, 
21.08.2017 

Proovivõtu-
punkt 4, 
21.08.2017 

Proovivõtu-
punkt 5, 
21.08.2017 

BHT7 mgO2/l 25 24 26 33 8,0 
Hõljuvaine mg/l 87 76 72 59 21 
KHT mgO2/l 140 130 130 130 55 
Üldfosfor mgP/l 0,83 0,84 0,84 0,72 0,23 
Üldlämmastik mgN/l 9,0 8,6 8,8 8,7 2,7 

Perspektiivis lõpetatakse heitvee juhtimine Luunja järve. Lühiajalises programmis on 
kavandatud rajada torustik Luunja reoveepuhasti heitvee suunamiseks Emajõkke. 

 

5.8   Kakumetsa ja Põvvatu küla ühiskanalisatsioon 
Kakumetsa küla ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijad ja reovee vooluhulgad 
Kakumetsa külas on ühiskanalisatsiooniteenusega kindlustatud 186 elanikku. Tegemist on 
peamiselt olmereoveega, juriidilistele isikutele müüdud kanalisatsiooniteenus moodustas 
2017.a. <1% reoveest. 
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Tabel 5.20. Reovee vooluhulgad tarbimine Kakumetsa külas 2017.a. 
Kakumetsa m3 
Kanal, müük kokku 5353 
sh füüsilised isikud 5304 
sh juriidilised isikud 49 
Andmed: AS Emajõe Veevärk 

5.8.1 Kanalisatsioonivõrk 

Kakumetsas on 2005.a paigaldatud kanalisatsioonitorustik järgmistes mahtudes:  
DE 200 -  292 m,  
DE 160 -  857 m,  
DE 110  - 126 m. 

2014.-2015.a. rajati 422 m isevoolset kanalisatsiooni Põvvatu küla Toonekure tee elamute (ca 
15 kinnistut) ühendamiseks kanalisatsioonivõrku. Reovesi juhitakse isevoolselt Toonekure tee 
1 kinnistul asuvasse Põvvatu reoveepumlasse ning pumbatakse Ratsu tee 19 kinnistul 
paiknevasse kanalisatsioonikaevu, kust see liigub isevoolselt Kakumetsa reoveepuhastisse.  
Arengukava koostamise ajaks on Toonekure teel hoonestatud 5 kinnistut, sh 4-korteriga 
ridaelamud Toonekure tee 3, Toonekure tee 5, Toonekure tee 6 (ehitamisel). 
Kanalisatsioon on lahkvoolne. Sademeveetorustikku (De160…315) on Kakumetsa külas 1,6 
km, sellest enamus on rajatud 2005.a. Sademevesi juhitakse Kitseojasse. 

5.8.2 Kakumetsa reoveepuhasti  

Reovesi puhastatakse kinnises biopuhastis, mis on mõeldud kuni 190 ie reovee 
puhastamiseks. Reoveepuhasti koosneb järgmistest osadest: 

• reoveepumpla 
• septik 
• biopuhasti 
• järelsetiti 

Reoveepumplast pumbatakse reovesi rahustuskaevu, kust edasi voolab reovesi isevoolselt 
kuni suublani välja. Rahustuskaevule järgneb kolmekambriline septik, mis puhastab reovett 
võõristest ja tahketest osadest.  
Septikule järgneb 1 m läbimõõduga jaotuskaev ja sellele kolm 10 m3 maa-alust biopuhasti 
mahutit Fil D´Eau 10. Need on nn uputatud biofiltertehnoloogial töötavad seadmed, kus 
aktiivmuda ja täidisel kasvava biokile abil eemaldatakse reoveest orgaanilised saasteained. 
Puhasteid saab ükshaaval töösse lülitada vastavalt reostuskoormuse suurenemisele. Iga 
puhasti on varustatud õhustussüsteemiga, mis koosneb puhurist, õhutorustikust ja mahuti 
põhjas olevatest aeraatoritest. Biopuhastist voolab reovesi kokkuvoolukaevu, kus lisatakse 
koagulanti fosforiärastuseks. Kokkuvoolukaevule järgneb järelsetiti.  
 



Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava  2018-2029 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

42 

 

 
Foto 5.9. Kakumetsa reoveepuhasti 

Loaga nr L.VV/331133 limiteeritud reostuskomponendid aastatel 2018-2023:  
BHT7 : 40 mg/l, 
KHT: 150 mg/l 
Heljum : 35 mg/l. 
Saasteained, mida loaga ei limiteerita, aga arvutatakse saastetasu, on üldlämmastik ja 
üldfosfor. 
Allolevas tabelis on Kakumetsa reoveepuhastist väljuva heitvee reostusnäitajad 2018.a. 

Tabel 5.21. Kakumetsa reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Saasteaine 
nimetus 

Suurim lubatud sisaldus 
vastavalt vee erikasutus-
luba  nr  L.VV/ 331133 

Ühik 
Heitvee  

analüüsi tulemused 
28.05.2018 

BHT7 40 mgO2/l 22 
Hõljum 35 mg/l 17 
KHT 150 mg/l 50 
pH -  7,5 
Püld - mg/l 1,2 

Nüld - mg/l 58 

Analüüsitulemuste alusel vastas Kakumetsa reoveepuhasti heitvee kvaliteet 2018.a II kvartalis 
vee erikasutusloa nõuetele.  
Kakumetsa reoveepuhasti on piirkonna jaoks liiga väike. Reoveepuhasti mudaringlus on 
puudulik, pumbad on liiga väikesed. Hapniku tarve on suurem kui olemasoleva 
reostuskoormuse käitlemiseks vajalik. Biokangas, mis tekitab biokilet ja aitab reovett 
puhastada, on käesolevaks ajaks mädanenud. 

5.9   Kavastu ühiskanalisatsioon 
Ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijad ja reovee vooluhulk Kavastu külas on 2018.a. seisuga 
ühiskanalisatsiooniga liitunud 240 elanikku 289-st. Ettevõtetest on peamised 
kanalisatsiooniteenuse tarbijad puittoodete tootja AS Palmako ja Kavastu külalistemaja, 
asutustest on ühiskanalisatsiooniga liitunud Kavastu lasteaed-algkool.  
Keskmine ööpäevane reoveehulk on Kavastu külas ca 25 m3/d. 
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Ühiskanalisatsiooniga on varustamata elamud hajaasustusalal Tartu maanteest põhja pool ja 
mõned majapidamised küla servades. 

5.9.1  Kavastu kanalisatsioonivõrk 

Kavastu ühiskanalisatsioonisüsteem koosneb isevoolsest torustikust kogupikkusega ca 1731 
m, millest 280 m on plasttoru (tõenäoliselt PVC). Vanem torustik on erinevatest materjalidest: 
malm, asbest, keraamika. Torustikud ja kaevud on amortiseerunud. Osa torustikest on rajatud 
kaitstava Kavastu pargi ja allee territooriumile, mistõttu tuleb torustike rekonstrueerimisel 
arvestada looduskaitseliste piirangutega ning kavandatavad tegevused kooskõlastada 
Keskkonnaametiga. 
Peakollektor juhib kogutud reovee külalistemaja kõrval asuvasse kanalisatsioonikaevu. Külas 
on ühisvoolne kanalisatsioon, mis tähendab, et kuigipalju kogutakse ka sademevett, suur osa 
sademeveest juhitakse siiski kraavide kaudu Emajõkke. 
Kanalisatsioonitorudest annab ülevaate järgnev tabel. 

Tabel 5.22. Kavastu kanalisatsioonitorustike andmed 

Toru diameeter (mm) Pikkus, m Materjal Vanus (a)  
250 280 plast 17 
erinevad 1451 Asbesttsement; malm 32...52 
KOKKU 1731   

5.9.2 Kavastu reoveepuhasti 
Kavastu reoveepuhastus toimib kahe biotiigi abil, nõuetele vastav kestvusõhutusega 
biopuhasti puudub. Kahe eraldi kraavi kaudu juhitakse biotiikidesse elamupiirkonna ja AS 
Palmako ehk tööstuse reovesi.  
Biotiikide pindalaks on vastavalt 2700 m2 ja 1960 m2, kahe biotiigi vahel asub lüüs. Teine 
lüüs paikneb peale teist biotiiki, selle kaudu juhitakse heitvesi kraavi ja selle kaudu omakorda 
Emajõkke.  
Olemasolev reoveepuhasti hoone on amortiseerunud, perspektiivis seda reoveepuhasti 
hoonena ei saa kasutada.  
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Foto 5.10. Kavastu 1. biotiik 
Kavastu küla reoveepuhasti suublaks on Emajõgi. Vastavalt vee erikasutusloale L.VV/324359 
on lubatud heitvett Emajõkke juhtida maksimaalselt järgmiste kontsentratsioonidega:  
BHT7 : 25 mg/l 
Heljum : 35 mg/l 
KHT : 125 mg/l 
Üldlämmastik : 60 mg/l  
Üldfosfor : 2 mg/l  
Saasteained mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse: pH alla 6 
ja pH üle 9.  
Kavastu biotiikidesse siseneva reovee ja biotiikidest väljuva heitvee analüüside tulemused on 
esitatud järgnevas tabelis. 

Tabel 5.23. Kavastu biotiikidest väljuva heitvee analüüsi tulemused 

Saasteaine 
nimetus Ühik 

Suurim lubatud sisaldus 
vastavalt vee erikasutus-
luba  nr   L.VV/324359 

Kavastu bio-
tiikidest väl-

javool 
15.03.2018 

Kavastu 
biotiikides-
se sissevool 
14.06.2018 

Kavastu bio-
tiikidest välja-

vool 
14.06.2018 

pH  - 7,2 7,4 7,5 
Heljum mg/l 35 28 330 9 
BHT7 mgO2/l 25 27 960 3,5 
KHT mgO2/l 125 58,1 1020 23,6 
Püld mgP/l 2 1,99 20,4 1,26 

Nüld mgN/l 60 18,7 138 4,9 

Andmed: AS Tartu Veevärk heitvee analüüsid nr 240 (15.03.2018) ja 563 (14.06.2018) ja reovee 
analüüs nr 562 (14.06.2018) 
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Analüüsitulemuste alusel 2018.a II kvartalis vastas biotiikidest väljuva heitvee saasteainete 
sisaldus kehtestatud nõuetele, kuid I kvartalis ületas piirmäära BHT7, piirmääraga pea võrdne 
oli fosfori näitaja.  
OÜ Kavastu Puhkemajad vee erikasutusluba nr  L.VV/324359 kehtib kuni 31.12.2018. 
2019.a. alates on kavas Kavastu vee-ettevõtjaks määrata AS Emajõe Veevärk.  
Olemasolev reoveepuhasti on vajalik rekonstrueerida uues asukohas. Kavastu jõesadama ja 
puhkeala detailplaneeringu alusel14 on olemasolevast kahest biotiigist üks (läänepoolne) ette 
nähtud likvideerida või kujundada ilutiigiks. Olemasolev idapoolne, osaliselt planeeringualalt 
välja jääv biotiik on ette nähtud säilitada ning sellest põhjasuunas on planeeritud uus 
reoveepuhasti hoone. Rekonstrueeritava reoveepuhasti uus asukoht on sätestatud Kavastu 
jõesadama ja puhkeala detailplaneeringus. Reoveepuhasti haldamiseks on vajalik moodustada 
rekonstrueeritava reoveepuhasti jaoks eraldi kinnistu või seada olemasoleval kinnistul 
hoonestusõigus vähemalt reoveepuhasti hoone kasulikuks elueaks. 

5.10   Pilka ühiskanalisatsioon 

5.10.1  Pilka kanalisatsioonivõrk 

Pilka küla kanaliseeritud reovesi kogutakse isevoolselt.  
Pilkas tarbivad ühiskanalisatsiooniteenust 12 korteriga korterelamu, 6 korteriga ridaelamu, 3 
korteriga ridaelamu ja kolme ühepereelamut. Pilka töötava kanalisatsioonitorustiku pikkus on 
ca 560 m, suur osa neist läbib erakinnistuid. Tõenäoliselt on kanalisatsioonitorustikud rajatud 
ühisveevärgi rajamisega samal ajal (enam kui 50 aastat tagasi) ning on käesolevaks ajaks 
amortiseerunud.  
Sademevee ärajuhtimiseks on Pilkas rajatud kraavid. 

5.10.2  Pilka reoveepuhasti 

Pilka reoveepuhasti asub Pilka tee 15 kinnistul (43201:001:1602), kinnistu kuulub AS-le 
Emajõe Veevärk15. Reovee puhastamiseks kasutatakse 2 biotiiki (ca 1700 ja 500 m2). 
Reoveepuhasti suublaks on Pilka kraav. Pilka reoveepuhasti kasutamist reguleerib AS-le 
Emajõe Veevärk väljastatud vee erikasutusluba nr L.VV/331133. Lubatud vooluhulk on 3650 
m3/aastas. 
Reovesi tekib Pilka külas samade tarbijate poolt, kes on liitunud ühisveevärgiga. Tegemist on 
100% olmereoveega, ettevõtteid ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijate hulgas ei ole. AS Emajõe 
Veevärk pakub Pilka külas ühiskanalisatsiooniteenust alates 23.07.2018.a. Varem haldasid 
ÜVK-süsteeme tarbijad ning andmeid reovee vooluhulga kohta ei ole kogutud. Järgnevas 
tabelis on toodud AS Emajõe Veevärk andmed müüdud ühiskanalisatsiooniteenuse kohta. 

                                                           
14 Kavastu jõesadama ja puhkeala detailplaneering. Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, Tartu 2009. 

15 Alus: Luunja Vallavolikogu 21.12.2017 otsus nr 88. 
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Fotod 5.11 ja 5.12. Pilka 1. ja 2.biotiik 

Perioodil 19.-26.07.2018 viidi läbi Pilka reoveepuhasti reostuskoormuse uuring. Antud pe-
rioodil oli biotiikidesse jõudnud reovee kogus keskmiselt 5,57 m3 ööpäevas. Arvestada tuleb, 
et mõõtmised teostati kuivaperioodil. Sademete rohkel perioodil on vooluhulk infiltratsioonist 
tulenevalt tõenäoliselt suurem. 
 
Tabel 5.24. Pilka reoveepuhasti reostuskoormuse uuringu tulemused 
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BHT7 mgO2/l 350 520 1100 700 450 1900 750 
Heljum mg/l  230 570 1300 760 530 2100 770 
KHT mgO2/l 760 1300 2700 1500 1100 3600 1500 
pH pH ühik 7,6 7,0 6,9 7,1 7,6 6,9 7,1 
PÜld mg/l P 11 15 21 16 15 21 17 
NÜld mg/l N 96 120 140 110 130 230 160 
Kogus  m3 4 5 7 9 4 5 5 
IE  23 43 128 105 30 158 63 
Alus: analüüsiaktid TA18001937, TA18001939, TA18001946, TA18001948, TA18001955, TA18001964, 
TA18001994 

Pilka biotiikidest väljuva heitvee analüüsi tulemused on toodud järgnevas tabelis. 
Tabel 5.25. Pilka biotiikidest väljuva heitvee analüüsi tulemused 

Komponent Ühik 
Biotiikidest 
väljavool 

11.09.2018 

Suurim lu-
batud sisal-

dus 
BHT7 mgO2/l 5,0 40 
Heljum mg/l  12 35 
KHT mgO2/l 49 150 
pH pH ühik 8,0  
PÜld mg/l P 4,1  
NÜld mg/l N 7,6  
Alus: analüüsiakt TA18002646, vee erikasutusluba nr L.VV/331133 

2018.a. septembris teostatud heitvee analüüsi tulemuste alusel vastab heitvee saasteainete si-
saldus kehtestatud nõuetele. Kuna varem pole Pilka biotiikidest väljuva heitvee analüüse teos-
tatud, siis talvise perioodi näitajate kohta andmed puuduvad. 
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Tähtajaga hiljemalt 30.09.2020 on vajalik rekonstrueerida Pilka reoveepuhasti heitvee 
suublaks oleva Jürisoo maaparandussüsteemi (kood: 2104700020050/001) kuuluv kraav 
alates heitvee väljalasust ning kraavile järgneva pikett 32 ja 44 vahel asuv toru16. 

5.11 Lohkva, Rõõmu  ja Veibri küla ühiskanalisatsioon 
Lohkva, Rõõmu17 ja Veibri küla reovesi juhitakse puhastamiseks Tartu reoveepuhastisse. 
Ettevõtetest on suuremad ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijad AS Grüne Fee, puittoodete tootja 
Tarmeko KV OÜ, liiva ja kruusa tootja AS Telver ning Lohkva lasteaed.  
2017.a. oli Lohkva külas kogutud reovee kogus 82 305 m3.  Keskmine ööpäevane 
kanaliseeritav reovee hulk oli 2017. a. 225 m3/d. 

5.11.1   Lohkva ja Rõõmu küla kanalisatsioonivõrk  
Lohkva kanalisatsioonitorustikud on suures osas renoveeritud 2005.a. Uute torustike 
kogupikkus on 4696 m. Ülevaade kanalisatsioonivõrgu tehnilistest parameetritest on allolevas 
tabelis. 

Tabel 5.26. Lohkva kanalisatsioonitorustike andmed 

Jrk nr Toru diameeter (mm) Pikkus, m Materjal Vanus (a)  
1. 160 1250 PP/PVC 12 
2. 200 1908 PP/PVC 12 
3. 315 903 PP/PVC Soojuse tee* 
4. 200 280 PP/PVC Soojuse tee* 
5. 315 355 PP/PVC Valguse tee* 

*Andmed torustiku vanuse kohta puuduvad 

Sadeveekanalisatsioon on ehitatud nt Lohkva ja Tartu piiril paiknevasse Salu tee 
elamupiirkonnas ning Soojuse tee piirkonnas. Sademevee kanalisatsioon on rajatud osaliselt 
ka AS Anne Soojus ja AS Grüne Fee territooriumile, kust sademevesi juhitakse biotiikidest 
mööda ning kraavide kaudu Emajõkke.  
Tulenevalt VeeS § 8 lõike 2 punktile 4 peab olema vee erikasutusluba saasteainete suublasse 
juhtimiseks. 
Pikemas perspektiivis on Lohkva küla territooriumil elamuarendusest tuleneval ÜVK 
laiendamisel vajalik osades piirkondades arvestada looduskaitseliste piirangutega seoses I ja 
II kaitsekategooria liikide elupaikadega ning kavandatavad tegevused on vajalik 
kooskõlastada Keskkonnaametiga. 
Lohkva reoveepumplad 
Puupilli teel asuv pumpla on rajatud 2010.a. Tegemist on klassikalise kompaktse 
plastkorpuses pumplaga, milles on töös kaks sukelpumpa. Pumba tööd ja käivitamist juhib 
nivooandur, pumbad on seadistatud töötama kordamööda. Rikete tarbeks on pumplad lisaks 
nivooandurile varustatud ka avariiujukitega, mis peavad ära hoidma pumba jäämise kuivale 
ning avariiülevool. Pumpla juures paikneb elektri-automaatikablokk, kus saab koha peal 
fikseerida ka andmeid vooluhulkadest, pumpla parameetritest (käivitus, väljalülitus- ja 
avariinivoo) ja teistest näitajatest. Pumpla on heas seisundis. 
Lohkva ja Tartu piiril asub Salu tee reoveepumpla, mis pumpab Salu elamupiirkonna reovett 
Tartu linna ühiskanalisatsiooni.  
                                                           
16 Alus: AS Emajõe Veevärk vee erikasutusluba nr L.VV/331133 

17 Rõõmu külast on ühiskanalisatsiooniga ühendatud 2 kinnistut (Salu tee 59 ja 61) Lohkva küla Salu tee piirkon-
naga piirneval alal. 
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5.11.2  Veibri küla kanalisatsioonivõrk 
Enamus Veibri küla kanalisatsioonivõrgust on AS Tartu Veevärk hallata. Erandiks on Kaare 
tee kanalisatsoonivõrk, mida varem haldas MTÜ Soosaare. Lähtuvalt MTÜ Soosaare 
taotlusest omandas Luunja vald Luunja Vallavolikogu 21.09.2017.a. otsusega nr 64 Kaare tee 
elamurajooni veevarustuse ja kanalisatsiooni rajatised. Taristut haldab Luunja Varahalduse 
SA. Kaare tee piirkonnas on ca 63 elamukinnistut, millest 2018.a. seisuga on kasutuses 46  
(kokku ca 100 elanikku) ning ehitamisel on 7 elamut, ülejäänud kinnistud on hoonestamata. 
Veibri külast kogutud reovesi juhitakse puhastamiseks Tartu reoveepuhastile. AS Tartu 
Veevärk ei pea Veibri külas asuvate kinnistute tarbimise kohta eraldi arvestust, vaid käsitleb 
Veibri piirkonda ühtse võrgu ühe osana (v.a Kaare tn piirkond). 
Kokku on Veibris 7019 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ja 2413 m survetorustikke. 
Andmed kanalisatsioonitorustike kohta on esitatud allolevas tabelis. 

Tabel 5.27. Veibri kanalisatsioonitorustike andmed 

Jrk nr Toru diameeter 
(mm) 

Pikkus, m Materjal Vanus (a)  

1. 90 survekanal 661 PE 12-16 
2. 110 survekanal 1752 PE 11-14 
3 160  1907 PP;PVC 11-16 
4 200 4203 PP, PVC 11-16 
5 250 899 PVC 11-12 
6 315 10 PVC 12 

Halvas olukorras on Kaare tee piirkonna ühiskanalisatsioon. Teostatud kaamerauuringute alu-
sel (2008, 2011 ja 2018) on probleemseid kohti remonditud, kuid probleem ei ole lahenenud. 
Jätkuvalt tungib süsteemi suur hulk infiltratsioonivett. Vajalik on torustikud rekonstrueerida. 
Reoveepumplad 
Veibri külas on 5 reoveepumplat: Uus-Veeriku RVP, Järve-Ületee RVP, Nurme tee RVP, Kase-
Lehise-Vahtra RVP ja Kaare tee piirkonna pumpla. Ülevaade reoveepumplatest on 
ülejärgmisel leheküljel tabelis. 
Kase-Lehise-Vahtra RVP asub Vana-Ihaste eramurajooni serval ning on piirkonna ainus 
pealisehitisega pumpla (vt allolev foto). RVP-l on tagatud ülevool 5 m kaugusel olevasse 
Vana-Ihaste kuivenduskraavi. 
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Foto 5.13. Veibri küla Kase-Lehise-Vahtra RVP (Kesakanni tee 71a) 

Järve-Ületee RVP paikneb Järvekalda teel ning teenindab Järvekalda teed ja teisi Järve 
elamupiirkonna tänavaid. Tegemist on plastkorpuses paikneva reovee kompaktpumplaga, 
milles toimub pumpade käivitamine nivooandurilt (vt allolev foto). Andmeedastus toimub 
raadiomodemi ja suundantenniga.  

 

Foto 5.14. Järve-Ületee RVP. Vaade šahti.  
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Uus-Veeriku RVP asub Uus-Veeriku tee lõpus ning pumpab ära küla kirdeosas asuva Uus-
Veeriku tee piirkonna reovee. Ka Uus-Veeriku RVP on plastkorpuses paiknev reovee 
kompaktpumpla. Andmeedastus toimub suundantenniga. 

Nurme tee RVP paikneb Nurme tee lõpus ning teenindab küla lääneosas paiknevat Nurme tee 
ja Lillevälja tee elamupiirkonda. Ka Nurme tee RVP on plastkorpuses paiknev reovee 
kompaktpumpla. Andmeedastus toimub suundantenniga. 
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Tabel 5.28. Veibri küla reoveepumplad 

Pumpla Asukoht Aadress Side raadio- Pumbad Firma Mark Vool n Kaal Väljal. Ülevool

modemiga P1 P2 A min -1 kg m3/h l/sek Hmin Hmax aasta (P.c.) (mm)

+ Pump1 ABS AS 0641.143-S30/2 3,7 3,0 6,2 2900 40 72 28 2004 80

Pump2 ABS AS 0641.143-S30/2 3,7 3,0 6,2 2900 40 72 28 2004

+ Pump1 ABS AS 0641.143-S30/2 3,7 3,0 6,2 2900 40 72 28 2004 80

Pump2 ABS AS 0641.143-S30/2 3,7 3,0 6,2 2900 40 72 28 2004

+ Pump1 FLYGT DP3057.181 1,7 3,8 2700 18 5 7,8 80 100

Pump2 FLYGT DP3057.181 1,7 3,8 2700 18 5 7,8 80 100

+ Pump1 GRUNDFOS SV024CHS50B 3,3 2,5 5,7 1400 74 90 25 13 0730 80 160

Pump2 GRUNDFOS SV024CHS50B 3,3 2,5 5,7 1400 74 90 25 13 0730 80 160

Uus - Veeriku 
tee 34a

Kesakanni 
tee 69

Järvekalda 
tee 14c

Kase-
Vahtra

Luunja vald, 
Veibri 

Järve-
Ületee

Luunja vald, 
Veibri 

Nurme tee Luunja vald, 
Veibri Nurme tee 13

Uus 
Veeriku

Luunja vald, 
Veibri 

Väljundtoru 

DN (mm)

Võimsus (kW) Q max Tõstekõrgus (m)
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5.12 PERSPEKTIIVNE KABINA REOVEEKOGUMISALA 
Kabina küla asub Luunja valla edelanurgas Emajõe läheduses. Piirkond asub keskmiselt 
kaitstud põhjaveega alal. Perspektiivseks reoveekogumisalaks on aiandusühistute ala, mis 
paikneb Kabina küla põhjaosas. Piirkonnas paikneb 181 kinnistut, suvilaid võetakse järjest 
aastaringsesse kasutusse elumajadena. Aiandusühistute piirkonna naabruses on kehtestatud 
mitmed detailplaneeringud, peamiselt elamukruntide moodustamiseks.  
Suvilapiirkondade veevarustus ja reoveekäitlus on lahendatud kinnistupõhiselt, mis üldjuhul 
tähendab salvkaevu elamu või elamugrupi veevarustuse tarbeks ning kuivkäimlat või 
kogumismahutit reovee kogumiseks. Sageli pole vanad reoveekogumismahutid enam piisavalt 
veetihedad ning lekivad. Samuti tekitab probleeme kogumismahutite tühjendamise kõrge 
hind, mis suunab inimesi alternatiive otsima. Peamised alternatiivid, mida sel juhul 
kasutatakse, on mahutite lekkivaks muutmine või imbväljakute rajamine ehk mõlemal juhul 
heitvee pinnasesse juhtimine. Paraku ei täideta tihti sellise tegevusega seadusest tulenevaid 
nõudeid. Tavaliselt eksitakse just järgmiste nõuete vastu:  

• Imbväljaku kuja on 10 m, mis tähendab, et imbsüsteeme ei tohi rajada hoonetele 
lähemale kui 10 m.  

• Vastavalt VV määrusele nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ §7 ei tohi 
imbsüsteemi rajada salvkaevule sõltuvalt pinnase omadustest lähemale kui 20-50 m.  

• Heitvee immutussügavus peab olema 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset  
• Lõhutud mahutist reovee otse pinnasesse juhtimine on rangelt keelatud.  

Kabina perspektiivse reoveekogumisala piirkond on tiheasustusala, millele on soovituslik 
keskkonnakaitselistel eesmärkidel moodustada reoveekogumisala ning ehitada välja 
tänapäevane ühisveevärk ja kanalisatsioon. 
Kabina küla hajaasustusalale torustike planeerimisel on osades piirkondades vajalik arvestada  
looduskaitseliste piirangutega seoses I ja II kaitsekategooria liikide elukohtadega. 
Kavandatavad tegevused tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga. 
Käesoleval ajal on võimalik SA KIK veemajanduse programmist taotleda ÜVK rajamiseks 
toetust vaid enam kui 500 ie reostuskoormusega reoveekogumisalade jaoks. Seega on SA KIK 
toetuse kaasabil ÜVK väljaehitamine võimalik vaid juhul, kui Kabina perspektiivse 
reoveekogumisala reostuskoormus ületab 500 ie piiri või veemajanduse programmi 
rahastamistingimuste muutumisel. 
 

6 ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI ARENDAMISE 
STRATEEGIA 

6.1 Strateegilised eesmärgid ja arendamise põhimõtted 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi arendamise üldiseks eesmärgiks on tiheasustuspiir-
kondade ÜVK süsteemide vastavusse viimine Euroopa Liidu ja Eesti seadusandlusega nõutud 
tasemele, mis tagaks tarbijate puhta joogiveega varustamise, reovee kogumise ja nõutud ta-
semel puhastamise. 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisel peab olema tagatud nende jätku-
suutlik majandamine ja opereerimine, et mitte halvendada tarbijatele osutatava teenuse kvali-
teeti ning mitte suurendada riske keskkonnale. 
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Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab toimuma vastavalt vallavoli-
kogu poolt kinnitatud käesolevale ÜVK arendamise kavale. Arengukava annab lisaks olemas-
oleva olukorra kirjeldamisele ka ülevaate arendusprojektidest ning nende teostamise hinnan-
gulisest maksumusest. 
ÜVK arendamise kava on koostatud arvestades 12 aastast perioodi ehk ajavahemikku 2018-
2029. Arendusprojektide planeerimisel on püütud arvestada elanikkonna ja ettevõtete-
organisatsioonide paiknemise muutusi tulevikus lähtuvalt teadaolevatest juba kehtestatud või 
kehtestamisel olevatest planeeringutest.  Samuti võetakse arvesse investeeringumahu piiritle-
misel valla ja vee-ettevõtte rahalist võimekust. 

6.2 ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI 
PIIRKONNAD 

Luunja vallas paiknevate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise piirkondadeks on vee-
ettevõtja Emajõe Veevärk AS tegevuspiirkonnas järgmised asulad: Luunja alevik, Kakumetsa 
küla, Põvvatu küla ja Pilka küla olemasolevalt ning perspektiivis Kavastu küla. Asulate ühis-
veevärk ja –kanalisatsioon rajanevad asulate lokaalsetel veehaaretel ja reoveepuhastitel. 
Luunja vallas paiknevate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise piirkondadeks on vee-
ettevõtja Tartu Veevärk AS tegevuspiirkonnas järgmised asulad: Lohkva küla, Rõõmu küla ja 
Veibri küla. Asulate ühisveevärk ja –kanalisatsioon kuuluvad Tartu linna ÜVK koosseisu.  

6.3 Investeeringuprojektid ja lahendusalternatiivid 
Luunja vallas planeeritavateks veemajanduse investeeringuteks on:  
1) aastatel 2018-2021: 

• Projekt A: Kavastu keskasula ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osaline 
rekonstrueerimine (tegevused planeeritud aastatel 2018-2019). Investeeringu eeldatav 
maksumus  134 737 eurot; 

• Projekt B: Pilka küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 
(tegevused planeeritud aastatel 2018-2019). Investeeringu eeldatav maksumus  
392 767 eurot; 

• Projekt C: Pilka vee- ja kanalisatsioonisüsteemi laiendamine ja reoveepumpla 
rajamine (tegevused planeeritud aastatel 2018-2019). Investeeringu eeldatav 
maksumus  102 962 eurot; 

• Projekt D: Luunja reoveepuhasti suubla torustiku rajamine (tegevused planeeritud 
aastatel 2019-2020). Investeeringu eeldatav maksumus  81 953 eurot; 

• Projekt E: Kavastu vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti 
rekonstrueerimine (tegevused planeeritud aastatel 2019-2020). Investeeringu eeldatav 
maksumus 741 185 eurot; 

• Projekt F. Kavastu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine (tegevused planeeritud 
aastatel 2019-2020). Investeeringu eeldatav maksumus 89 106 eurot; 

• Projekt G. Kavastu tuletõrjeveemahuti rajamine (tegevused planeeritud 2020. aastal). 
Investeeringu eeldatav maksumus 100 000 eurot; 

• Projekt H. Veibri küla Kaare tee ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimine ning sademevee-kanalisatsiooni rajamine (tegevused planeeritud 
aastatel 2020-2021). Investeeringu eeldatav maksumus 285 000 eurot; 

• Projekt I. Kakumetsa tuletõrjeveemahuti rajamine (tegevused planeeritud 2020. 
aastal).  Investeeringu eeldatav maksumus on 25 000 eurot;  
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• Projekt J: Luunja aleviku puurkaevpumpla ja reoveepuhasti rekonstrueerimine 
(tegevused on kavandatud aastatel 2020-2021). Projekti eeldatav maksumus on ca 
465 000 eurot. 

• Projekt K: Kakumetsa ja Põvvatu küla ÜVK ühendamine Luunja aleviku ÜVK-ga. 
Investeeringu eeldatav maksumus on 390 500 eurot ning elluviimine toimub 
eeldatavalt 2021.a. 

2) aastatel 2022-2029: 
• Projekt L. Kabina vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine. Investeeringu eeldatav 

maksumus  1 913 750 eurot ning elluviimine toimub eeltingimuste realiseerumisel 
eeldatavalt 2022-2024. 

Lisaks eeltoodud projektidele kavandab AS Emajõe Veevärk investeeringuid IT tarkvarale ja 
tehnikale. Aastatel 2018-2022 on kavas IT tarkvarasse ja tehnikasse investeerida 10 000 eurot, 
aastatel 2022-2029 investeeritakse 120 000 eurot. 

Järgnevalt käsitletakse lahendusalternatiive ja investeeringuprojekte lähemalt. 

6.4 Projekt A. Kavastu keskasula ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni osaline rekonstrueerimine 

Projektiga on ette nähtud: 
• rajada Kavastu küla uus puurkaevpumpla-veetöötlusjaam, 
• paigaldada veetöötlusjaama tehnosüsteemid ning veekäitlusseadmed, 
• rajada elektriliitumine, 
• rajada juurdepääsutee ja parkimisplats veetöötlusjaama teenindamiseks, 
• rajada veetöötlusjaama teenindamiseks isevoolne kanalisatsioonitorustik, 
• rekonstrueerida osa olemasolevast Kavastu küla ühisveevärgitorustikust, 
• rekonstrueerida osa olemasolevast Kavastu küla isevoolsest kanalisatsioonitorustikust, 
• rajada isevoolne tuletõrjeveevõtutorustik ja paigaldada kaks tuletõrjeveevõtukaevu, 
• rajada tuletõrjeveemahutite täitmistorustik ja signaalkaabel kaablikõris, 
• taastada haljastus ning teekatted/katendid, 
• ühisveevärgist ühendatakse lahti olemasolev puurkaev kooskõlas omaniku Kavastu 
Puhkemaja OÜ-ga ja Luunja Vallavalitsusega. 
Luunja Vallavalitsus on tööde teostamiseks läbi viinud riigihanke nr 199620. 
Projekti kogumaksumus on 134 737 eurot ning realiseerimine on kavas aastatel 2018 - 2019. 

6.5 Projekt B. Pilka küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni-
süsteemide rekonstrueerimine  

Veevarustus 
Pilka küla veevarustuse lahendamisel on kaks teoreetilist alternatiivi:  

1) rekonstrueerida amortiseerunud Pilka puurkaevpumpla; 
2) ehitada joogivee saamiseks tarnetorustik Luunja alevikuni. 

1.alternatiiv – Pilka puurkaevpumpla rekonstrueerimine 
Puurkaevpumpla rekonstrueerimisel on arvestatud järgmiste töödega: 
Olemasolev amortiseerunud pumpla sisu demonteeritakse. 
Puurkaevu päis on vajalik tõsta, teha maapinnast 30 cm manteltoru ja ümbrus täita.  
Puurkaevu päise ümber ehitatakse pumplahoone (2,5 x 3 m).  
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Paigaldatakse uus puurkaevupump, veetõstetoru, elektrikaabel ja päis. Vana puurkaevupump 
testitakse, hooldatakse ning jäetakse reservi kui hädaolukorra pump. Pumplasse paigaldatakse 
pumba elektriarvesti. 
Paigaldatakse plastist torustik koos kummikiilsiibri, tagasilöögiklapi, proovivõtukraani ja väl-
jundiga veearvestiga. 
Kogu JVP elekter-automaatika tuleb ära vahetada. Lisaks juhtmestikule tuleb paigaldada uued 
pistikupesad, lülitid, generaatori jõupesa, valgustid ja kaabliredelid.  
Puurkaevu automaatikasüsteem peab võimaldama pumplat juhtida ja jälgida AS Emajõe Vee-
värk SCADA süsteemist. Rajatav süsteem peab ühilduma olemasoleva AS Emajõe Veevärk 
süsteemiga. Uus elektri-automaatika süsteem peab võimaldama edastada seadmete olekust ja 
avariilisest seisundist AS Emajõe Veevärk kesksesse juhtimissüsteemi AS Emajõe Veevärgi 
tingimuste järgi. SCADA sisene valvesüsteem - pumpla valve realiseeritakse pumpla auto-
maatikasüsteemi kaudu. Selleks paigaldatakse pumpla uksele andurid ning lisatakse pumpla 
juhtpaneelile võimalus valvestamiseks ja valve mahavõtmiseks. Turvahäire edastatakse kaug-
juhtimiskeskusesse analoogselt tehnoloogiliste signaalidega. 
Hoone sees tagatakse minimaalne õhutemperatuur +10ºC elektriküttega. 
Hoone ventilatsioon on loomulik. Pumplahoonesse paigaldatakse sorptsioonkuivati ning 
elektripaigaldis, mille võimsusest piisab kõikide seadmete elektriga varustamiseks.  
Puurkaevpumpla territoorium piiratakse 1,8 m võrkaiaga, rajatakse kruuskattega juurdepääsu-
tee. 
 
2.alternatiiv – puhta joogivee saamiseks tarnetorustiku ehitamine Luunja alevikku ning joogi-
vee saamine Luunja ühisveevärgist. Selleks tuleks rajada ca 5 km pikkune veetorustik ning 
vähemalt üks II astme pumpla.  
 
Tabel 6.1. Joogiveevarustuse tehniliste alternatiivide ehitusmaksumuste võrdlus 
 Tööde kirjeldus Alternatiiv 1. Pilka puur-

kaevpumpla rekonstruee-
rimine  

Alternatiiv 2. Joogi-
vesi Luunja ale-
vikust 

1 Projekteerimine ja 
teostusdok. 

2880 12 000 

2 Pumplahoone ehitus  11 830 0 
3 Hoone-sisesed torustikud 7 457 0 
4 Pumba paigaldustööd 2 296 0 
5 Elektri-automaatika tööd                       14 630 0 
6 Teede, platside, piirdeaia ra-

jamine 
13 412 0 

7 Vee survetorustiku rajamine 
Luunja aleviku veevärgini (5 
km, 60 €/m) 

0 300 000 

8 II astme pumpla rajamine 0 35 000 
10 Projekteerimine ja ehitamine 

kokku 
52 505 347 000 

11 Ettenägematud kulud (5 %)  2 625 17 350 
12 Ehitusmaksumus kokku, 

EUR 
55 130 364 350 
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Tabel 6.2. Joogiveevarustuse alternatiivide ekspluatatsioonikulude võrdlus 
 Kulude kirjeldus Alternatiiv 1. Pilka puur-

kaevpumpla rekonstruee-
rimine  

Alternatiiv 2. Joogive-
si Luunja alevikust 

1 Elektrikulu 1 200  960 
2 Hoolduskulu   800 550 
3 Tööjõukulu 2 500  1200 
4 Kulud kokku aastas, EUR 4 500  2 710 
5 Kulud kokku 30 aastasel 

perioodil 
112 500 67 750 

6 Ehitusmaksumus + 
ekspluatatsioonikulud 
kokku 

167 630 432 100 

 
Majanduslikult otstarbekam on olemasoleva Pilka puurkaevpumpla rekonstrueerimine (alter-
natiiv 1).  

Torustikud 
Amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisele alternatiivid puuduvad. 
Olemasolev torustik koosneb kinnistuid läbivast kollektorist ja pikkadest ühendustorustikest. 
Küla keskuses rekonstrueeritakse 460 m vee- ning 355 m kanalisatsioonitorustikke. Rajatakse 
35 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku  puurkaevpumpla tarbeks ning 112 m veetorustikku 
reoveepuhasti varustamiseks tehnilise veega. 

Tabel 6.3. Pilka külas rajatavad ja rekonstrueeritavad torustikud 

Torustiku läbimõõt, materjal Pikkus, m 

Veetorustiku rekonstrueerimine, De110 PE PN10 35  

Veetorustiku rekonstrueerimine, De63 PE PN10 188 

Veetorustiku rekonstrueerimine, De50 PE PN10 105 

Rekonstrueeritavad veetorustiku majaühendused  132 

Rajatav veetorustik (De63 PE PN10, tehniline vesi reoveepuhastini) 112 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstueerimine De160 355 

Isevoolse kanalisatsiooni rajamine puurkaevpumpla tarbeks (De160) 35 

Reovee puhastamine 
Olemasolev olukord Biotiikidesse siseneva reovee koguseid ei mõõdeta. Suublasse juhitava 
reovee kogus on võrdsustatud puurkaevudest väljapumbatava vee kogusega. Vanusest tingitu-
na on vanemad kinnistutorustikud ja kanalisatsioonikaevud suures osas amortiseerunud, mis-
tõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi.  
11.09.2018 teostatud heitvee analüüsi alusel vastas biotiikidest väljuva vee saasteainete sisal-
dus kehtestatud nõuetele, samas puuduvad andmed talvise perioodi näitajate kohta, kuna pe-
rioodil, mil reoveepuhastit haldasid tarbijad, heitvee analüüse pole teostatud. 
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AS Emajõe Veevärk väljastatud vee erikasutusloas nr L.VV/331133 on sätestatud kohustus 
rekonstrueerida Pilka reoveepuhasti heitvee suublaks oleva Jürisoo maaparandussüsteemi 
(kood: 2104700020050/001) kuuluv kraav alates heitvee väljalasust ning kraavile järgneva 
pikett 32 ja 44 vahel asuv toru hiljemalt 30.09.2020. 
Pilka külas 2018.a suvel läbiviidud reostuskoormuse kohaselt oli asula keskmiseks vooluhul-
gaks 5,57 m3 reovett/ööpäevas. Reostuskoormuse uuringu tulemused on toodud järgnevas ta-
belis. 
 
Tabel 6.4. Pilka reoveepuhasti reostuskoormuse uuringu tulemused 
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BHT7 mgO2/l 350 520 1100 700 450 1900 750 
Heljum mg/l  230 570 1300 760 530 2100 770 
KHT mgO2/l 760 1300 2700 1500 1100 3600 1500 
pH pH ühik 7,6 7,0 6,9 7,1 7,6 6,9 7,1 
PÜld mg/l P 11 15 21 16 15 21 17 
NÜld mg/l N 96 120 140 110 130 230 160 
Kogus  m3 4 5 7 9 4 5 5 
IE  23 43 128 105 30 158 63 
Alus: analüüsiaktid TA18001937, TA18001939, TA18001946, TA18001948, TA18001955, TA18001964, 
TA18001994. 
 
Pilka külas pole ÜVK-ga liitunud ettevõtteid, kogutav reovesi pärineb elanikelt. Küla idaosas 
on olnud laut, aga see on viimastel aastatel seisnud tühjana. Samuti pole ette näha uute ettevõ-
tete liitumist. Küll aga võib juurde liituda 4 majapidamist (arvestuslikult 8 inimest), kes või-
vad ühenduda pärast seda, kui neile on mitteabikõlblikest kuludest välja ehitatud liitumis-
punktid.  Seega saab reoveepuhasti perspektiivseks reostuskoormuseks hinnanguliselt arves-
tada – 90 ie. 
Kuna reoveepuhastisse sisenevat vooluhulka ei mõõdeta, arvestatakse hinnangulise infiltrat-
siooni osakaaluga. 
 
Puhasti dimensioneerimise lähteandmed 

- Elanike arv: 90 ie 
- Reostuskoormus: 5,4 kg BHT7/d 
- Reovee kogus: 6 m3/d 

Tegemist on täielikult olmereoveega. 
Nõuded puhastist väljuvale heitveele (vastavalt kehtivale vee erikasutusloale L.VV/331133): 

- BHT7 40 mg/l; 
- KHT 150 mg/l; 
- Heljuvaine 35 mg/l. 

Nõuded puhastist väljuvale heitveele (vastavalt VV 29.11.2012 a. määrusele nr 99, alla 300 
ie): 

- BHT7 40 mg/l; 
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- KHT 150 mg/l; 
- Heljuvaine 35 mg/l 

Üldfosfori ja üldlämmastiku sisalduse nõudeid ei kohaldata. 

Reovee puhastamise alternatiivide analüüs. 
Kuna olemasolev reoveepuhasti on amortiseerunud, siis on vajalik see rekonstrueerida ja kaa-
sajastada või pumbata reovesi puhastamiseks mõne teise asula reoveepuhastisse. Teoreetilisi 
alternatiive reoveepuhasti ülesehituse ja tehnoloogia valikul on mitmeid.  
Üheks neist on biotiik põhipuhastina, mida analüüsitakse alljärgnevalt: 
1) Eelpuhastuseks kasutatavaid settetiike saab kasutada ka põhipuhastusprotsessi läbiviimisel. 
Settetiigina kasutamiseks sobivad fakultatiivsed biotiigid ja anaeroobsed biotiigid, kus toimub 
vetikate ning mikroorganismide koostöös reoainete lagundamine. Suuremad hõljumi osakesed 
setivad välja ning moodustavad tiigi põhja anaeroobse mudakihi. Lahustunud orgaaniline aine 
lagundatakse aeroobsete ja fakultatiivsete bakterite poolt. Bakterid saavad kasutada hapnikku, 
mida vetikad pinnalähedases veekihis toodavad. CO2, mida omakorda toodavad bakterid, on 
süsinikuallikaks vetikatele.  
Settetiikide miinuseks on võimalikud haisuprobleemid, kuna tiiki sisenev kõrge reostuskoor-
musega reovesi hakkab settekihis anaeroobsetes protsessides lagunema ja gaasidena eralduvad 
CO2, H2S ning CH4. Settetiigid muutuvad tänu suurele sette kogusele sageli anaeroobseks, 
seetõttu on soovitav nende projekteerimisel lähtuda anaeroobsetele tiikidele esitatavatest kri-
teeriumitest. Anaeroobsetes biotiikides on tingimused tänu suurele sisenevale reostuskoormu-
sele pea kogu ulatuses anaeroobsed ning vaid ülemine veekiht säilub tänu vetikatepoolsele 
fotosünteesile aeroobsena. Ülemine aeroobne veekiht aitab anaeroobse protsessis moodustu-
vaid gaase oksüdeerida ja vähendada võimalikke haisuprobleeme. Väga suurte koormuste kor-
ral saab paigaldada tiiki aeraatori, et aeroobset veekihti säilitada (Allikas: „Kombineeritud 
pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite rajamise juhend“, Tartu 2007).  
Tulenevast talvistest oludest ning puhastusprotsessi aeglusest meie kliimas pole siiski läbivalt 
võimalik saavutada biotiiki põhipuhastina kasutades väljuva heitvee vastavust kõigile Vaba-
riigi Valitsuse  29.11.2012. a määruses nr 99 “Reovee puhastamise ning heit- ja sadevee suub-
lasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sadevee reostusnäitajate piirmäärad ning 
nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” esitatud nõuetele. Eeltoodust tulenevalt pole 
võimalik biotiigi rajamise alternatiivi võrrelda võrdsetel alustel teiste alternatiividega. Eeltoo-
dust tulenevalt jäetakse biotiigi rajamise alternatiiv põhjalikumast majandusanalüüsist välja, 
kuna senine praktika ei kinnita biotiigi valiku korral stabiilselt häid puhastusnäitajaid kasuta-
misel põhipuhastina.     

Järgnevalt analüüsitakse Pilka küla reovee puhastamiseks sobivaid lahendusi (kokku 5 alter-
natiivi):  

• pinnasfiltersüsteemi rajamine (alternatiiv 1); 
• läbivooluga aktiivmudapuhasti (alternatiiv 2); 
• annuspuhasti (alternatiiv 3); 
• biokilepuhasti (alternatiiv 4); 
• reovee pumpamine Luunja aleviku reoveepuhastisse (alternatiiv 5). 

 

Alternatiiv 1 - Pinnasfiltersüsteemi rajamine 
Efektiivse puhastuse tagamiseks on sobivaim kasutada pinnasfiltritest nn hübriidsüsteeme 
(kombineeritud vertikaalse läbivooluga ja horisontaalse läbivooluga pinnasfiltreid). Selline 
hübriidne pinnasfiltrisüsteem koosneb enamasti eelpuhastuseks paigaldatud septikust, verti-
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kaalse vooluga aeroobsest biofiltrist ja sellele järgnevast horisontaalse läbivooluga pinnasfilt-
rist. Seejuures võib aeroobne biofilter olla paigutatud kas eraldi või integreerituna horison-
taalse läbivooluga pinnasfiltri peale. Taoliste süsteemide kogupindala kõigub 7-12 m2 ie kohta 
ja horisontaalse vooluga osa sügavus on 0,8-1,2 m vahel.  
Analüüsiks kasutatakse kombinatsiooni, kus vertikaalse läbivooluga pinnasfilter on paiguta-
tud teiseks puhastusetapiks peale mehaanilist puhastust ning horisontaalse läbivooluga pin-
nasfilter on kolmandaks puhastusetapiks. Teises puhastusetapis varustatakse reovett hapniku-
ga ning toimuvad valdavalt aeroobsed protsessid ning kolmandas etapis peamiselt anaeroob-
sed protsessid.   
Peamiseks probleemiks selle alternatiivi puhul on siiani fosfori eemaldamine reoveest, mida 
on võimalik lahendada fosfori keemilise sadestuse rakendamisega. Sellisel juhul on võimalik 
saavutada ka väljuva heitvee vastavus kõigile Vabariigi Valitsuse 29.11.2012. a määruses nr 
99 “Reovee puhastamise ning heit- ja sadevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, 
heit- ja sadevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meet-
med” esitatud nõuetele.   
Süsteemide rajamisel ja hooldusel on oluline tagada puhasti efektiivne toimimine pikaajali-
selt. Kindlasti tuleb silmas pidada, et tehismärgala- ja pinnasfilterpuhastid pole hooldusvabad 
ja vajavad hooldust. Üks olulisemaid aspekte on seejuures mehaanilise eelpuhastuse pidev 
töökorras hoidmine (septiku õigeaegne tühjendamine). Kui mehaaniline eelpuhastus toimib 
efektiivselt, siis toimuvad ka pinnasfiltersüsteemis puhastusprotsessid edukalt ning pikeneb 
süsteemi eluiga.   
 
Pinnasfiltersüsteemi rajamise kulud (täitematerjal kergkruus, 90 ie) 
 Tööde kirjeldus Alternatiiv 1.  

Pinnasfiltersüsteemi rajamine 
1 Reoveepumpla rajamine koos septikuga 

ning pumpadega (sissevool + retsirkulat-
sioon + kaugjärelevalve)  

21 250 

2 Vertikaalse läbivooluga pinnasfilter 31 550 
3 Horisontaalse läbivooluga pinnasfilter 42 750 
4 Välistorustike rajamine puhasti kinnistul 30 000 
5 Teede, platside, piirdeaia rajamine  17 300 
6 Projekteerimine      8 000 
7 Projekteerimine ja ehitamine kokku 139 850 
8 Ettenägematud kulud  14 000 
9 Maksumus kokku, EUR 169 850 
Pinnasfiltersüsteemi opereerimise kulud (täitematerjal kergkruus, 90 ie) 
 Kulude kirjeldus Alternatiiv 1.  

Pinnasfiltersüsteemi rajamine 
1 Elektrikulu    1725 
2 Kemikaalikulu    366 
3 Tööjõukulu 6 500 
4 Muud kulud    755 
5 Reovee puhastamise tasu   0 
 Kulud kokku aastas, EUR 9 346 
 Kulud kokku 30 aastasel perioodil 233 650 
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Alternatiiv 2 – Läbivooluga aktiivmudapuhasti  
Käesoleva analüüsi koostamisel arvestatakse individuaallahendusega reoveepuhasti rajamise-
ga monoliitsest raudbetoonist protsessimahutite baasil. Mahutid moodustavad ühtse ploki. 
Mahutite peale ehitatakse tehnoloogiliste seadmete hoone. Tehnohoonesse paigaldatakse au-
tomaatne võreseade, puhurid, fosforiärastussüsteem ning elektri- ja automaatikakilp.  
Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt võreseadmes ning bioloogiliselt aktiivmudasead-
mes. Fosforiärastus toimub keemilise sadestamise teel. Puhastist väljub heitvesi juhitakse otse 
suublasse, rajades selleks biotiigist möödavoolutorustiku (pikkusega ca 300 m). Avariiolukor-
dades ja vihmavalingu korral juhitakse heitvesi läbi renoveeritud biotiigi suublasse.  
Protsessi käigus tekkiv liigmuda kogutakse mudamahutisse, kus see tiheneb. Mudamahutit 
tuleb perioodiliselt tühjendada ja liigmuda käidelda vastavalt seadusandluses ettenähtud nõue-
tele. 
Aktiivmudapuhasti koosneb järgmistest osadest:  

- anoksiline kamber 8 m3;  
- õhustuskamber 12,5 m3;  
- järelsetiti 4 m2;  
- mudatihendi (mudamahuti) 5 m3 

Alternatiiv 3 – Annuspuhasti 
Käesoleva analüüsi koostamisel arvestatakse individuaallahendusega reoveepuhasti rajamise-
ga monoliitsest raudbetoonist protsessimahutite baasil. Kõik mahutid moodustavad ühtse plo-
ki. Mahutite peale ehitatakse tehnoloogiliste seadmete hoone. Tehnohoonesse paigaldatakse 
automaatne võreseade, puhurid, fosforiärastussüsteem ning elektri- ja automaatikakilp.  
Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt võreseadmes ning bioloogiliselt annuspuhastis. 
Fosforiärastus toimub keemilise sadestamise teel. Annuspuhasti koosneb kahest mahutist. 
Esimene neist on ühtlustus-kogumismahuti ning teine protsessimahuti. Protsessimahutis toi-
muvad kõik bioloogilise puhastuse etapid.  
Puhastist väljuv heitvesi juhitakse otse suublasse, rajades selleks biotiigist möödavoolutorus-
tiku (pikkusega ca 300 m). Avariiolukordades ja vihmavalingu korral juhitakse heitvesi läbi 
biotiigi suublasse. 
Protsessi käigus tekkiv liigmuda kogutakse mudamahutisse, kus see tiheneb. Mudamahutit 
tuleb perioodiliselt tühjendada ja liigmuda käidelda vastavalt seadusandluses ettenähtud nõue-
tele. 
Annuspuhastis toimub puhastusprotsess tsükliliselt teatud veekoguste, annuste kaupa. Üks 
tsükkel kestab üldjuhul 12 tundi ja see koosneb järgmistest faasidest:  

- täitmise faas – ühtlustusmahutist pumbatakse protsessimahutisse kindel kogus reovett;  
- puhastamise faas – reovett õhustatakse ja segatakse vaheldumisi nii, et toimuvad nii 

nitrifikatsiooni kui ka denitrifikatsiooniprotsessid;  
- settimise faas – õhustamine ja segamine seisatakse ja aktiivmuda settib mahuti põhja;  
- tühjendamise faas – aktiivmuda peale jääv selginenud vesi pumbatakse või lastakse 

isevoolselt suublasse;  
- liigmuda eemaldamise faas – settinud aktiivmudast pumbatakse osa mudamahutisse;  
- seejärel järgneb taas täitmise faas.  

Reovee puhastamine toimub järgmistes etappides:  
- mehaaniline puhastus võreseadmes;  
- bioloogiline puhastus annuspuhastis koos lämmastikuärastusega; 
- fosforiärastus keemilise sadestamise teel, lisaks mõningane bioloogiline ärastus; 

Jääkmuda käitlemine toimub järgmistes etappides:  
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- jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis); 
Reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest:  

- tehnohoone, milles on:   
- automaatvõre; 
- fosforiärastussüsteem;  
- puhurid;  
- elektri- ja automaatikakilp.  

- annuspuhasti koosneb järgmistest osadest: 
- ühtlustusmahuti 10 m3;  
- protsessimahuti 16 m3;  
- mudatihendi (mudamahuti) 5 m3 

- biotiik (avariiolukorra puhvertiik) 2200 m2 
- proovivõtukoht. 

 
Alternatiiv 4 - Biokilepuhasti 
Biokilepuhasti tööpõhimõte on alljärgnev: Sukelbiofiltri peamine osa on pooleldi reovees (ca 
40% ulatuses) aeglaselt pöörlev trummel. Trumli moodustavad üksteise kõrvale paigutatud 
kettad või on selleks silindrikujuline korv, mis on täis suure eripinnaga plastelemente. Trumli 
pöörlemisel on osa täidisest ja sellel olevast biokilest veest väljas, osa vee sees. Veest väljaso-
leku ajal saavad mikroorganismid hingata ning vees olles toituda. Mahutist, milles trummel 
pöörleb, voolab vesi järelsetitisse, millesse settinud irdunud biokile pumbatakse settemahutis-
se. 
Näidispuhasti PMT tehnoloogiline skeem on järgmine – reovesi siseneb kompaktpuhasti vas-
tuvõtukambrisse. Selles kambris on sissevoolu tõsteseade, mis tagab reovee ühtlase pealevoo-
lu biorootori mahutitele. Seade on kinnitatud biorootoriga samale võllile ning pöörleb seetõttu 
ühtlase kiirusega. Seadme külge on kinnitatud plastist PP kopsikud, mille abil reovesi tõste-
takse kanalisse, kust see voolab edasi järgmisesse kambrisse. Puhasti koosseisu kuuluvad 
kolm kettagruppi, mis moodustavad biorootori. Iga grupp asub omaette sektsioonis. Ketaste 
omavahelise kokkupuutumise välistavad nende vahele paigaldatavad vahelülid. Kettad on 
kinnitatud roostevabast terasest horisontaalsele täisvõllile. Võll on kinnitatud puhasti korpuse 
külge. Võlli ajab ringi korrosioonikindel elastse siduriga mootor. Võlli laagrite määrimine 
toimub automaatselt. Biorootor on ca 40% ulatuses uputatud puhastatavasse reovette. Puhas-
tav reovesi juhitakse läbi biorootori mahuti biorootori üheaegse pöörlemisega. Biorootori ke-
taste pinnale moodustub mõne nädala jooksul peale seadme käivitamist biokile. Biokile moo-
dustavate bakterite elutegevuse käigus eemaldatakse reoveest orgaanilist ainet. Reovee hapni-
kuga rikastamine toimub rootori ketaste pinnale seotud hapnikuosakeste abil. Biorootori lii-
kumisel läbi hapnikurikka keskkonna seotakse biorootori pinnale õhuhapnikku, mis varustab 
hapnikuga nii ketastel paiknevat biokilet kui ka bioloogilises osas vabalt ujuvat aktiivmuda. 
Seeläbi tõuseb O2-sisaldus puhastatavas reovees tõustes puhastusprotsessi lõpuks kuni ca 6 
mg/l. Rootori ketaste ja ketaste kandekonstruktsiooni pöörlemisest tekkiv turbulents hoiavad 
biorootori kambris paikneva aktiivmuda ja ketaste pinnalt eraldunud jääkmuda pidavalt hõlju-
vas olekus. Tekkinud aktiivmudasegu juhitakse aktiivmuda eraldamiseks reoveest trummel-
filtri mahutisse. 
Reoveepuhastis PMT kasutatakse reovee järelpuhastamiseks järelsetiti asemel trummelfiltrit. 
Sellist lahendust rakendatakse, kuna trummelfiltri abil on võimalik vähendada hõljuvaine si-
saldus väljuvas heitvees suuruseni 10...15 mg/l. Sette äravool trummelfiltri mahutist toimub 
plastist PP ülevoolurenni kaudu, sete juhitakse settemahutisse. Trummelfiltri efektiivse töö 
tagamiseks toimub selle automaatne pesemine heitveega. Selleks on trummelfiltri mahutis 
pump, filtrit pestakse 2 min vältel umbes iga kahe tunni tagant. 
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Alternatiiv 5 – Reovee pumpamine Luunja aleviku reoveepuhastisse  
Reovee pumpamiseks Luunja aleviku reoveepuhastisse tuleks rajada Pilka külast Luunja reo-
veepuhastini ca 5 km survetorustikku (DN125) koos reoveepumplaga. Reovett tõstetakse 50 
m. Maastik on võimalikul trassikoridoril künklik. Luunja reoveepuhasti kuulub AS-ile Emajõe 
Veevärk. 
Tabelis 6.5 on toodud kirjeldatud alternatiivide orienteeruv ehitusmaksumus kululiikide kau-
pa, tabelis 6.6 on toodud ekspluatatsioonikulud 30 aasta pikkusel perioodil. Lõpptulemusena 
on leitud alternatiivide lõikes kogukulu, kus on arvestatud ehitusmaksumust ning ekspluatat-
sioonikulusid 30 aasta pikkusel perioodil. Saadud tulemused on esitatud tabelis 6.7. 
 
Tabel 6.5. Pilka reovee puhastamise alternatiivide ehitusmaksumused 
 Tööde kirjeldus Alternatiiv 2.  

Läbivooluga ak-
tiivmudapuhasti 

Alternatiiv 3. 
Annuspuhasti 

Alternatiiv 4. 
Biokilepuhasti 

Alternatiiv 
5. 
Reovesi  
Luunja 
RVPsse 

2 Uue puhasti 
protsessimahutite 
rajamine 

20000 18000 12000 
 

0 

3 Puhasti seadmete 
tarne ja paigal-
dus 

36000 33000 72500 
 

0 

4 Uue tehnohoone 
rajamine koos 
sisetaristuga 

40000 40000 40000 0 

5 Välistorustike 
rajamine puhasti 
kinnistul 

           30000        30000 30000 0 

6 Teede, platside, 
piirdeaia rajami-
ne 

17300 17300 17300 0 

7 Survetorustiku 
rajamine Luunja 
aleviku reovee-
puhastini (5 km, 
75 €/m) 

0 0 0 375000 

8 Reoveepumpla 
rajamine 

0 0 0 30000 

9 Projekteerimine  10000 10000 8000 18250 
10 Projekteerimine 

ja ehitamine 
kokku 

153 300 151 500 179 800 423 250 

11 Ettenägematud 
kulud 

 12 000 12000 12000 21 600 

 Maksumus 
kokku, EUR 

165 300 165 500 191 800 444 850 
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Tabel 6.6. Pilka reovee puhastamise alternatiivide ekspluatatsioonikulu võrdlus 30 aas-
tasel perioodil 
 Kulude kirjel-

dus 
Alternatiiv 2. Lä-
bivooluga aktiiv-
mudapuhasti 

Alternatiiv 3. 
Annuspuhasti 

Alternatiiv 4. 
Biokilepuhasti 

Alternatiiv 5. 
Reovesi Luun-
ja RVP-sse 

1 Elektrikulu 2 420 1 960 2 760 400 
2 Kemikaalikulu 124 90 106 0 
3 Tööjõukulu 6 500 6 500 6 500 2400 
4 Muud kulud 900 900 800 600 
5 Reovee puhas-

tamise tasu 
0 0 0 4408 

 Kulud kokku 
aastas, EUR 

9 944 9 450 10 166 7 808 

 Kulud kokku 
30 aastasel pe-
rioodil 

248 600 236 250 254 150 
 

195 200 

 
Ekspluatatsioonikulude arvutuste lähteandmed: 

- elektrienergia maksumus 0,1 EUR/kWh; 
- sadestuskemikaali (PIX) maksumus 0,2 EUR/kg; 
- töötasu (tööandja kuluna) 1 950 EUR/kuu (12,5 EUR/h); 
- reovee puhastamisel Luunja reoveepuhastis AS Emajõe Veevärk reovee ärajuhtimise ja 

puhastamise tasu 1,52 EUR/m3 (käibemaksuta); 
- puhastile juhitava reovee kogus 2900 m3/aastas; 
- pinnasfiltersüsteemide amortisatsiooniperioodiks on arvestatud seadmetele 10 aastat, 

pinnasfiltrite filtermaterjalile on amortisatsiooniperioodiks arvestatud 20 aastat (eeldu-
sel, et kord 20 aasta jooksul tuleb pinnasfiltrite filtermaterjal välja vahetada, et tagada 
pinnasfiltersüsteemi töö efektiivsus); 

- aktiivmuda-, biokile- ja annuspuhastite puhul on fosfori sadestuskemikaalina arvesta-
tud raud(III)sulfaati. Pinnasfiltersüsteemide puhul on kemikaalina arvestatud alumii-
niumsulfaati. Pinnasfiltri kasutuskulude hindamisel on lähtutud reovee retsirkulatsioo-
nist 200% puhastisse juhitava reovee vooluhulgast; 

- rajamismaksumuse kalkuleerimisel on arvestatud pinnasfiltersüsteemide puhul võre, 
septiku, pumplate (sissevoolu- ja reotsirkulatsioonipumpla) ning pinnasfiltrite rajamise 
maksumusega.  

- Aktiivmudapuhasti ja annuspuhasti puhul on arvestatud võre, betoonmahutite ning va-
jalike seadmete (aeraatorid, kompressorid, segurid, pumbad jm) soetus- ja paigaldus-
maksumustega.   

 
 
 
 



Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava  2018-2029 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

64 

 

Tabel 6.7. Pilka reovee puhastamise alternatiivide kogumaksumuse võrdlus 30 aastasel 
perioodil 
 Kulude 

kirjeldus 
Alternatiiv 
1. 
Pinnasfilter-
süsteemi 
rajamine 

Alternatiiv 
2. 
Läbivooluga 
aktiivmuda-
puhasti 

Alternatiiv 3. 
Annuspuhasti 

Alternatiiv 4. 
Biokilepuhast
i 

Alternatiiv 5. 
Reovesi 
Luunja 
RVPsse 

1 Ehitusmaksu-
mus 

169 850 165 300 165 500 191 800 444 850 

2 Ekspluatatsioo-
nikulud 30 a 

233 650 248 600 236 250 254 150 
 

195 200 

 Kulud kokku, 
EUR 

403 500 413 900 401 750 445 950 640 050 

 
Alternatiivide analüüsi kokkuvõte 
Arvestades eeltoodud alternatiivide võrdluses esitatud ehitus- ja ekspluatatsioonikulusid, on 
Pilka küla reovee puhastamiseks sobivaim lahendus alternatiiv 3 – Annuspuhasti. Annuspu-
hasti kasuks räägib ka tehnoloogilise protsessi tõttu tõendatud võimekus kõikuvate reostus-
koormustega, mis omakorda tagab reoveepuhasti väljundnäitajate stabiilse vastavuse nõuetele. 
SA KIK rahastamise korral ehitatakse reoveepuhasti kinnistule uus annuspuhasti tehnoloogial 
baseeruv aktiivmudapuhasti vältimaks aastaajalistest temperatuuride erinevustest tulenevaid 
kõikumisi reoveepuhasti puhastusvõimes ning väljundnäitajate vastavuses nõuetele.  
Kõik mahutid tehakse monoliitsest raudbetoonist ja need moodustavad ühtse ploki. Mahutite 
peale ehitatakse tehnohoone. Reoveepuhasti teenindamiseks rajatakse juurdepääsutee ja tee-
nindusplats. Reoveepuhasti territoorium ümbritsetakse piirdeaiaga. Reoveepuhasti rajatakse 
vastavalt alternatiiv 3 kirjeldusele.   
Suubla Korrastatakse reoveepuhasti suubla: 165 m kraavi ning 260 m maaparandustoru 
(DN300). 
Projekti eeldatav kogumaksumus on 392 767 eurot ning kavandatud elluviimise aeg 2018-
2019. 
 

6.6 Projekt C. Pilka vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine 
ning reoveepumpla rajamine  

Pilka vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamisel ehitakse küla Aovere – Luunja tee poolses 
servas 319 m uusi veetorustikke, 265 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku, üks 
reoveepumpla ja 284 m survekanalisatsioonitorustikku. 
Tabel 6.8. Pilka külas rajatavad torustikud 

Torustiku läbimõõt, materjal Pikkus, m 

Veetorustik De63 PN10 245 

Veetorustik De50 PN10 74 

Isevoolne kanalisatsioonitorustik De160  265 

Survekanalisatsioon De90  272 

Reoveepumpla ehitatakse küla Aovere – Luunja tee äärsesse serva. 
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Pumpla sisaldab kahte sukelpumpa, põhjaliitmikku, juhtsiine, tasemeandureid, roostevabast 
terasest tõusutoru, tagasilöögiklappi. Pumpade režiim on soovitav tagada selliselt, et pumbad 
töötaksid vaheldumisi. Täpsemad vooluhulgad ja pumpla parameetrid leitakse põhi- või 
tööprojekti koostamise käigus. 
Pilka vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamiseks teostatavate tööde kogumaksumus on  
102 962 eurot. Projekti realiseerimine on kavas aastatel 2018-201918. 

6.7 Projekt D. Luunja aleviku reoveepuhasti suubla torustiku 
rekonstrueerimine 

Käesoleval ajal juhitakse Luunja reoveepuhastist väljuv heitvesi Luunja järve, projektijärgselt 
on kavas heitvesi juhtida Emajõkke. Lühiajalise investeeringuprogrammi raames on selleks 
ette nähtud rajada De300 isevoolne kanalisatsioonitorustik kuni Emajõeni.  
Luunja reoveepuhasti piirkonnas planeeritud tööd hõlmavad väikeses osas kaitsealust Luunja 
mõisa parki (keskkonnaregistri kood KLO1200244). Kavandatavad tegevused tuleb 
Keskkonnaametiga täiendavalt kooskõlastada. 
Rajatava torustiku pikkus on 516 m. Projekti maksumus on 81 953 eurot ning elluviimise aeg 
2019-2020.a. 

6.8 Projekt E. Kavastu vee- ja kanalisatsioonitorustike ning 
reoveepuhasti rekonstrueerimine  

Kavastus on ette nähtud rekonstrueerida kogu vana vee- ja kanalisatsioonitorustik ning 
reoveepuhasti. Rekonstrueeritavad veetorustikud on esitatud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 6.9. Kavastu rekonstrueeritavad veetorustikud  

Torustiku läbimõõt, materjal Pikkus, m 

De63 PE  1590 

Rekonstrueeritavad veetorustiku majaühendused 193 

Planeeritud veetorustik De63 (reoveepuhasti tehniline vesi) 230 

Rekonstrueeritavad kanalisatsioonitorustikud on esitatud allolevas tabelis. 

Tabel 6.10. Kavastu rekonstrueeritavad kanalisatsioonitorustikud  

Torustiku läbimõõt Pikkus, m 

De160 PVC 1688 

Rekonstrueeritavad ühiskanalisatsiooni majaühendused 398 

Kokku 2086 

Kokku nähakse Kavastus ette 1783 m veetorustiku ja 2086 m kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine ning 230 m veetorustiku rajamine reoveepuhasti tehnilise vee jaoks.  
Antud projekti tööd hõlmavad kaitsealust Kavastu parki ja alleed (keskkonnaregistri kood 
KLO1200249). Lahtise kaevega vm mehhaniseeritud kaevetöödega alleepuude võra ulatuses 
                                                           
18 Vee-ettevõtja hindab investeeringute elluviimist vastavalt eelarvelistele vahendite olemasolule. 
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on äärmiselt suur oht alleepuid kahjustada. Kahjustustele (sh juurte kahjustused) on eelkõige 
tundlikud vanad puud, mis võivad kaevetööde tagajärjel hukkuda. Vee- ja 
kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks tuleb leida alleepuid säästev lahendus. 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 03.03.2006 määruse nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite 
ja puistute kaitse-eeskiri“ § 7 lõike 2 punktidele 3 ja 6 on pargi Keskkonnaameti nõusolekuta 
pargis keelatud projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmine. Eeltoodust tulenevalt on 
tehnoloogilise/eelprojektiga pakutav lahendus vajalik kooskõlastada Keskkonnaametiga. On 
võimalik, et tehnoloogilise/eelprojekti lahendus erineb käesoleva arendamise kavaga ette 
nähtud lahendusest (Lisa 1 Joonis 3). 
 
Kavastu reoveepuhasti rekonstrueerimine  
Kavastu reoveepuhastuseks on rajatud biotiigid. Kahe biotiigi vahel asub lüüs. Teine lüüs 
paikneb peale teist biotiiki, mille kaudu juhitakse heitvesi kraavi ja selle kaudu omakorda 
Emajõkke. Biotiigid tagavad suvisel perioodil vee erikasutusloas nõutud puhastusefekti, 
talvisel perioodil ei ole nõuete täitmine tagatud. Perspektiivis olemasolevast kahest biotiigist 
üks (läänepoolne) reoveepuhasti koosseisu enam ei kuulu. Olemasolev idapoolne biotiik on 
ette nähtud säilitada ning sellest põhjasuunas on Kavastusse ette nähtud biopuhasti. Kavastu 
reoveepuhasti  rekonstrueerimiseks on uus asukoht ette nähtud Kavastu jõesadama ja 
puhkeala detailplaneeringuga19. 
Planeeritud reoveepuhastis puhastunud vesi on ette nähtud juhtida olemasolevasse kraavi ning 
sealt Emajõkke. Naaberkinnistust vee läbijuhtimiseks on vajalik veejuhtimisservituudi 
seadmine, heitvee juhtimiseks eesvoolu on vajalik vee erikasutusluba. 
Puhasti peab vastu võtma reovett 23,4 m3/d + 6,5 m3 tarbimise ebaühtlusest, mille BHT7 on 
olnud 185 – 1120 mgO2/l. Tõenäoliselt uute kanalisatsioonitorustikega ei ole suurt lahjendust 
infiltratsiooniveega ja vee BHT7 on lähemal 1000  mg-le /l. 
Perspektiivne reoveehulk on 33,7 m3/d + 8,7 m3 ebaühtlusest. 
Vastavalt vee erikasutusloale on lubatud heitvett juhtida Kavastu küla reoveepuhastist 
Emajõkke järgmiste kontsentratsioonidega:  

• BHT7 : 25 mg/l 
• Heljum : 35 mg/l 
• KHT : 125 mg/l 
• Üldlämmastik : 15 mg/l 
• Üldfosfor : 2 mg/l  
• Saasteained mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse: 

pH alla 6 ja pH üle 9.  

Esimese variandina võiks rajada järjestikuse aereerimise ja settimise põhimõttel 
aktiivmudapuhasti, mis koosneb betoonist mahutitest.  
Teise variandina võiks kaaluda veel samal põhimõttel kompaktpuhasti paigaldamist. 
Biofilterväljak oleks riskantne liiga suure reostuskoormuse tõttu. 
Klassikalise aktiivmudapuhasti põhimõtteskeem on näidatud alloleval joonisel. 

 

                                                           
19 Kavastu jõesadama ja puhkeala detailplaneering. Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, Tartu 2009. 
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Joonis 6.1. Klassikalise läbivooluga aktiivmudapuhasti põhimõtteskeem 
Puhasti koosneb järgmistest tehnoloogilisetest osadest: 

• Reoveepumpla - 3. Pumplas asuvad reoveepump, mahuti vee energia vähendamiseks - 
5, koagulandi mahuti - 8. Pumpla ette kaevu 2 tuleb paigaldada avariisiiber, mis 
võimaldab operaatoril voolukatkestuste ja pumbarikete korral reovee pealevoolu 
pumplasse sulgeda vältimaks pumpla ülemäärast täitumist reoveega. Reoveepumba 
tootlikkus peaks olema ≈1,4 l/s e ≈5,2 m3/h. Pumpla väljuvale survetorule tuleb 
paigaldada tagasivooluklapp - 19. Pumpla tuleb varustada avariisignalisatsiooni 
seadmetega ja sidemodemiga avariisignaali (ka vandalismiaktide häirete) 
edastamiseks operaatorile.  

• Pumplas paikneb võresõlm - 6, mis koosneb mehaanilisest ja käsivõrest. Võrepraht 
suunatakse konteineritesse 7. Pumpla seinal asub elektrikilp 17 koos juhtpaneeliga 
häire edastamiseks.  

• Eelsetiti-septik teeninduspüstikutega - 9. Eelsetiti toimib nii ühtlustusmahutina kui 
üleliigse muda kogujana. Settinud muda veetakse paakautoga välja teeninduspüstikute 
kaudu. Eelsetitisse doseeritakse fosforiärastuseks koagulanti survetorustiku 16 kaudu.  

• Aereerimismahuti – 11 valmistatakse monoliitbetoonist ristkülikukujulise mahutina. 
Mahuti maht võiks olla 60 m3 ja veepinna kõrgus 3 m. Aereerimine ja settimine 
toimuvad vaheldumisi. Aeratsiooniks kasutatakse kummikelmega kaetud 
peenmulldifuusoreid, millised on paigaldatud 15-20 cm kõrgusele põhjast. Õhk 
aeratsiooniks saadakse pöördkolbkompressoreist - 2 tk, neist üks on töös ja teine 
reservis. Kompressoreid lülitatakse perioodiliselt ringi, mis tagab nende ühtlase ajalise 
koormamise. Kompressorid on varustatud sagedusmuunduriga, mida juhitakse 
aerotanki paigaldatud lahustunud hapniku mõõtriista signaalide järgi. Aereerimis - 
settimiskambri põhjast retsirkuleeritakse muda eelsetitisse mudapumba 15 ja torustiku 
14 abil. 

• Vertikaalne järelsetiti -12. Järelsetiti valmistatakse betoonist ristkülikukujulise 
ristlõikega vertikaalsetitina, mille põhjaosa moodustab allapoolekahaneva mudatasku. 
Veepinna kõrgus järelsetitis on 3 m ja ristlõike pindala 8 m3. Järelsetitist pumbatakse 
muda eelsetitisse torustiku 14 kaudu. Järelsetiti järel väljavoolutorul peab olema 
proovivõtukaev 13. 

• Mudatihendi 18 - kogumismahutiks on ristkülikukujulise ristlõikega mahuti (V=25 
m3). Jääkmuda eemaldatakse järelsetitist tsirkulatsioonitorustiku mudatihendisse 
suubuva harutoru kaudu, mis on varustatud automaatventiiliga (näiteks magnetklapp), 
mille avamist juhitakse protsesskella või programmeeritava kontrolleri abil. 
Selginenud rejektvesi mudatihendi pinnalt juhitakse tagasi aerotanki isevoolselt. 
Mudatihendi on varustatud põhjapaigaldusega aeratsioonidifuusoritega (analoogsed 
aerotanki omadega), mille abil segatakse perioodiliselt tihendi mudamassi. 
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Mudatihendaja tühjendamissagedus on mitte rohkem kui 2 kuus. Enne muda väljavedu 
peatatakse mudatihendi aeratsioon kaheks tunniks. 

Reoveepuhasti tehnohoone on ühekordne lihtne mitmefunktsionaalne hoone. 
Tehnohoones on kaks ruumi: tehnoseadmete ruum ja kilbiruum. 
Hoone põrand on monoliitsest raudbetoonist plaat, mis samal ajal on mahutite katteplaat. 
Tehnohoone põranda alla on paigutatud biopuhasti mahutid ning liigmuda 
stabiliseerimismahuti vastava seadmestikuga (aeratsioonitorustik ja difuusorid, mudatagastuse 
sukelpump, hapnikuandur). Hoone põrandas on seadmete paigalduse ja hoolduse avad, mis on 
kaetud roostevabast metallplaadist katteluukidega. 
Hoone on varustatud väljatõmbe ja sissepuhe ventilatsoonisüsteemidega ja elektriküttega. 
Väljatõmme haarab ka põrandaalust mahutite veepinna kohal olevat ruumi. Tehnoseadmete 
ruumide temperatuur külmaperioodil peab olema vähemalt +5oC, elektri- ja 
automaatikakilpide ruumis +10oC. 
Ventilatsiooni torustikud, nende kandurid on valmistatud korrosioonikindlast materjalist 
(roostevaba, plast). Ventilatsiooni ja küttesüsteemi elektrivõimsus kuni 3,7 kW. 
Reoveepuhasti koormust ja protsessi olukorda kontrollitakse järgnevate seadmete abil: 

• Reovee hulk - vooluhulga mõõtmine toimub reovee sissevoolu survetorul magnet-
induktiivse mõõturi abil. 

• Lahustunud hapniku ja temperatuuri mõõtmine aerotankis. Hapniku mõõtriista 
signaalide järgi juhitakse pöördkolbkompressorite tööd reguleerivat 
sagedusmuundurit. 

• pH-meeter sisendil: 
• Ühtlase mudadoosi ja mudakoormuse puhastis tagab hõljuvaine-analüsaatori andmete 

alusel juhitav liigmuda eemaldamise süsteem. 
• Operaatorile häirete edastamise süsteem juhtpaneelis koos vastava modemiga. 

Reoveest proovide võtmine toimub sissevoolul energiarahustusmahutist . Heitvee proovid 
võetakse vastavast proovivõtukaevust peale biopuhastust. Reovee- ja heitveeproovid 
analüüsitakse vastavas tunnustatud laboris.  
Keskmine elektrienergia kulu tehnoloogilistele seadmetele on 100 kWh/d, ventilatsioonile, 
küttele ja valgustusele 30 kWh/d. Fosforisadestusreagendi kulu on esialgu 7 kg PIX’i 
ööpäevas. 
Kompaktpuhastitest on väikese hoolduskuluga aktiivmudapuhasti nt Klaro, mis koosneb 
järgmistest seadmetest ja sõlmedest: 

• Eelsetiti(d). Alguses siseneb reovesi eelsetitisse (esimene kamber). Eelsetitis sadestub 
suurem osa heljumist põhja. Annuspuhastis puhastatakse reovett annuse kaupa. 

• Õhutõstuk. Õhktõstuk pumpab teatava annuse mehhaaniliselt puhastatud reovett 
eelsetitist biopuhastussektsiooni. 

• Biopuhastuskamber (-kambrid), kus mehaaniliselt töödeldud heitvett teatud aja kestel 
õhustatakse ning kus kulgeb aktiivmudapuhastus. Aktiivmuda arenemist soodustab 
lühiajaline õhustamis- ja puhkeperioodide vaheldumine.  

• Järgneb: 
• Selitusfaas järelselgiti(te)s, mille kestel õhustamine lakkab, aktiivmuda vajub põhja 

ning kambri pinnale jääb selge vee kiht. 



Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava  2018-2029 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

69 

 

• Pärast selitusfaasi pumbatakse annuse kaupa puhastatud vesi suublasse või 
immutatakse imbtunnelite kaudu maase ning põhja settinud muda pumbatakse tagasi 
esimesse kambrisse. 

 

Joonis 6.2. Klaro kompaktpuhasti põhimõtteskeem 
Mitmesaja inimekvivalendi reostuskoormuse jaoks on tavaliselt paigaldatud kaks Klaro 
puhastusmahutit iga biopuhastuse etapi kohta, mistõttu puhasti ei oleks enam eriti kompaktne. 
Seetõttu betoonmahutitega SBR puhasti oleks parem variant. Lõpliku lahenduse peab andma 
projekteerimise käigus. 
Projekti kogumaksumus on 741 185 eurot ning realiseerimine on kavas aastal 2019-202020. 

6.9 Projekt F. Kavastu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
laiendamine 

Ühisveevärki laiendatakse Parve teel külalistemajast kuni Jõekääru ja Täpi kinnistuni. 

Tabel 6.11. Kavastu rajatavad veetorustikud  
Torustiku läbimõõt, materjal Pikkus, m 

De63 PE  140 

Rajatavad veetorustiku majaühendused 18 

Kokku 158 

                                                           
20 Vee-ettevõtja hindab investeeringute elluviimist vastavalt eelarvelistele vahendite olemasolule. 
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Ühiskanalisatsiooni  laiendatakse küla lääneosas Allika ja Kalda kinnistuni ning lõunasuunal 
Parve teel külalistemajast kuni Jõekääru ja Täpi kinnistuni. Kuigi küla põhja – ja kirdeosas on 
ÜVK-ga liitumise võimaluseta 6 elamut, paiknevad need hajali ja ÜVK laienemist sinna pole 
ette nähtud.  
Tabel 6.12. Kavastu rajatavad kanalisatsioonitorustikud  

Torustiku läbimõõt Pikkus, m 

Survekanalisatsioonitorustik De90 PE 142 

Isevoolne kanalisatsioonitorustik De160 PVC 282 

Rajatavad ühiskanalisatsiooni majaühendused 20 
 
Kavastu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekti kogumaksumus on 89 106 
eurot ning realiseerimine on kavas aastatel 2019-202021.  
 

6.10 Projekt G. Kavastu tuletõrjeveemahuti rajamine 
Kavastu küla tuletõrjeveevarustuseks on ette nähtud rajada kaks veevõtukaevu ning kahe-
kambriline r/b tuletõrjeveemahuti (kasuliku mahuga 2x200 m3), et tagada tuletõrjevee-
varustuseks veevõtt Kavastu keskasula kortermajadele (netopinnad on üle 800 m2) ja korter-
majade läheduses paiknevale tööstushoonele (II tuleohu klassiga, netopind on 2550 m2).  
Veevõtukaevudest esimene veevõtukaev on planeeritud paiknema veetöötlusjaama territoo-
riumile tuletõrjemahutite vahetus lähedusesse ning teine veevõtukaev on Kavastu 5 kinnistul 
sõidutee äärsel haljasalal.  
Tuletõrjeveemahutit täidetakse veega veetöötlusjaamast (puurkaev kat nr 57068) ja lisaks on 
ette nähtud võimalus täita ka paakautoga.  
Mahuti on projekteeritud veetöötlusjaamaga samale kinnistule. Mahutid on maa-alused.  Be-
toonmahuti konstruktiivne osa on lahendatud eraldiseisva projektiga (koostanud Strukting 
OÜ, töö nr 18-01). 
Kavastu tuletõrjeveemahuti rajamise eeldatav maksumus on 100 000 eurot. Tegevused on ka-
vandatud 2020.a. 
 

6.11 Projekt H. Veibri küla Kaare tee ühisveevärgi ja -
kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine  

Veibri küla Kaare tn on ette nähtud rekonstrueerida halvas seisukorras vee- ja 
kanalisatsioonitorustikud. Rekonstrueeritavate torustike pikkus on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 6.13. Rekonstrueeritavad torustikud Kaare tee piirkonnas  
 Pikkus, m 

Veetorustik De110 PE 1055 

Veetorustiku majaühendused liitumispunktini De32 PE 345 

                                                           
21 Vee-ettevõtja hindab investeeringute elluviimist vastavalt eelarvelistele vahendite olemasolule. 
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Isevoolne kanalisatsioonitorustik De200 PVC 1060 

Survekanalisatsioon De110 PE 120 

Kanalisatsiooni majaühendused liitumispunktini De160 PVC 345 

 
Projekti kogumaksumus on hinnanguliselt 285 000 eurot ning realiseerimine on kavas aastatel 
2020-2021. 

6.12 Projekt I. Kakumetsa tuletõrjeveemahuti rajamine.  
Kakumetsa külas on kavandatud paigaldada tulekustustusvee saamiseks kaks 50 m3 maa-alust 
mahutit. Investeeringu eeldatav maksumus on 25 000 eurot ning selle realiseerimine on kavas 
2020. aastal. 
 

6.13 Projekt J. Luunja aleviku puurkaevpumpla ja reoveepuhasti 
rekonstrueerimine 

Luunja aleviku puurkaevpumpla tarbijaskond on vaadeldaval perioodil laieneb Luunja 
alevikus kavandatavate uute elamute arvelt, lisaks on lühiajalises programmis kavandatud 
Kakumetsa ühisveevärgi veevarustus tagada Luunja puurkaevpumplast. Pikemas perspektiivis 
on võimalik ka Kabina küla liitmine. Käesoleva arendamise kavaga on ette nähtud Luunja 
puurkaevpumplasse II astme veetöötluse rajamine. 
Seoses tarbijate arvu kasvuga on vajalik teostada Luunja reoveepuhasti laiendustööd. 
Reoveepuhasti rekonstrueerimine ja laiendamine sõltub Kakumetsa ühendamise ja hilisema 
Kabina küla ühiskanalisatsiooni arendamise ajalisest perspektiivist. Vastavalt sellele tuleb 
dimensioneerida mahutite suurus. Reoveepuhasti rekonstrueerimise ulatus täpsustatakse 
eelprojekteerimise faasis. 
Investeeringu eeldatav maksumus on ca 465 000 eurot ning selle realiseerimine on kavas 
2020.-2021. aastal. 
 
 

6.14 Projekt K. Kakumetsa ja Põvvatu küla ÜVK ühendamine 
Luunja aleviku ÜVK-ga 

Kuna Kakumetsa reoveepuhasti ega puurkaevpumplaga ei ole enam võimalik liita uusi 
tarbijaid, on ette nähtud Kakumetsa ja Põvvatu küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
ühendamine Luunja aleviku ÜVK-ga. Rajatavate torustike pikkus on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 6.14. Kakumetsa külast Luunja alevikuni rajatavad torustikud. 

 Pikkus, m 

Veetorustik De110 2190 

Survekanalisatsioon De110 2170 
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Reovee pumpamiseks Kakumetsa külast Luunja aleviku ühiskanalisatsiooni on ette nähtud 
reoveepumpla, kavandatav pumpla asukoht on kajastatud Lisa 1 joonisel VK-2. 
Investeeringu eeldatav maksumus on 390 500 eurot. Projekti elluviimine toimub eeldatavalt 
2021.a. 
 

6.15 Projekt L. Kabina vee- ja  kanalisatsioonivõrgu ning 
reoveepumplate ehitamine  

Kabina küla keskuses, endise Luunja Lastelaagri piirkonnas Parkmetsa kinnistul,  on 
puurkaev ning vanad torustikud umbes 10 maja teenindamiseks. Kanalisatsioon on isevoolne, 
reovesi juhitakse biotiikidesse.  
Kabina aiandusühistud paiknevad kolme eraldiseisva üksusena, millest I piirkonnas (Roosi) 
on 29 kinnistut, II piirkonnas (Võidu) 27 kinnistut ning III piirkonnas 181 kinnistut. 
Arvestades, et Tartu maakonnas oli 2017.a. seisuga leibkonna keskmine suurus 2,14 inimest 
ning eeldusel, et kõigil kinnistud on hoonestatud, on elanike maksimaalne arvestuslik hulk I 
piirkonnas 62, II piirkonnas 58 ning III piirkonnas 387 inimest. Statistikaameti andmete alusel 
elas 01.01.2018 Kabina külas kokku 255 inimest (sh hajaasustusala elanikud). 
Kõigis Kabina küla aiandusühistutes puudub ühisveevärk ja kanalisatsioon. 

Tööde mahud ÜVK rajamiseks aiandusühistute piirkonnas on toodud järgnevas tabelis.  

Tabel 6.15. Kabina rajatavad vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepumplad 

 Veetorus-
tik, m 

Isevoolne kanali-
satsioonitorustik, m 

Survekanalisatsioo-
nitorustik, m 

Reovee-
pumpla 

I piirkond (Roosi) 583 554 103 1 

II piirkond (Võidu) 630 633 0 1 

III piirkond 3269 2751 570 3 

Lastelaager 0 0 0 1 

Eelnevas tabelis kirjeldatud tööde prognoositav maksumus on 1 232 376 eurot.  

Eeltoodud piirkonna veevarustuse ning kogutava reovee puhastamise lahendusena kaaluti 3 
alternatiivi: 

Alternatiiv 1: liitumine Tartu ÜVK torustikega; 
Alternatiiv 2: liitumine Luunja aleviku ÜVK torustikega; 
Alternatiiv 3: puurkaevu ja reoveepuhasti rajamine Kabina külas. 

Järgnevas tabelis on toodud teostatavate tööde mahud ning maksumused alternatiivide lõikes. 

Tabel 6.16. Kabina aiandusühistute piirkonna ÜVK rajamise alternatiivide 
ehitusmaksumused. 

 Alternatiivid 

Vee-
torustik, 

m 
Isev. 

kanal, m 
Survekanal., 

m 

Reovee- 
pumpla, 

kmpl 

Reovee-
puhasti, 

kmpl Puurkaev 

Maksumus 
kokku, € 

1.variant-Tartu        
piirkondade vahelised 2370 167 2200 0   363610 
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 Alternatiivid 

Vee-
torustik, 

m 
Isev. 

kanal, m 
Survekanal., 

m 

Reovee- 
pumpla, 

kmpl 

Reovee-
puhasti, 

kmpl Puurkaev 

Maksumus 
kokku, € 

Tartusse 1500 0 1500 1   253000 
Alternatiiv 1 kokku       616610 
2. variant- Luunja        
piirkondade vahelised 1170 167 1320 0   209210 
Luunjasse 3500 0 3400    517000 
Alternatiiv 2 kok-
ku*       

726210 

3.variant-
kohapealne       

 

piirkondade vahelised 2200 0 2200 1 1 1 742000 
Alternatiiv 3 kokku       742000 

Ekspluatatsioonikulude hinnang on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 6.17. Kabina aiandusühistute piirkonna ÜVK ekspluatatsioonikulud 
  Alternatiiv  1 Alternatiiv 2 Alternatiiv 3 
Ehituskulud € 616 610 726 210 742 000 
Ekspluatatsioonikulud €/a 52 482 91 619 91 107 
Kokku (ehitus + ekspluat.)   669 092 817 829 833 107 

 
Alternatiivide võrdluse alusel on majanduslikult soodsaim alternatiiv 1, kus Kabina 
aiandusühistute piirkond ühendatakse Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemiga.  

Alternatiiv 1 rakendamisel ehitatakse uued vee- ja kanalisatsioonitorustikud küla keskusesse 
ja keskusest aiandusühistute „Kelluke”, “Laine”, “Kuuseke”, “Kajakas”, “Metsa”, “Roos” ja 
“Soosaare” ühendamiseks ühisveevärgiga. Aiandusühistute piirkondadest ja Kabina keskusest 
pumbatakse reovesi mööda Lohkva – Kabina – Vanamõisa kõrvalmaanteed Tartu linna 
ühiskanalisatsiooni. Reoveepumplaid rajatakse seitse. 
Projekti kogumaksumus, mis hõlmab nii aiandusühistute siseste torustike kui Kabina küla 
ÜVK ühendamise kulusid Tartu linna ÜVK-ga, on 1 913 750 eurot.  

Samas on nimetatud variandil mitmeid puudusi. Üheks puuduseks on asjaolu, et piirkonna 
perspektiivne vee-ettevõte AS Emajõe Veevärk muutuks nimetatud variandi korral vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse osas vahendajaks. See tooks kaasa reovee juhtimisel Tartu linna 
tasumise liitumispunktis ka sadevee eest mõõturi alusel ning seeläbi tekiksid täiendavad kulud 
vee- ja kanalisatsiooniteenuseid vahendavale vee-ettevõttele. Samuti ei kvalifitseeru AS Tartu 
Veevärk finantsiliselt heas seisukorras oleva ettevõttena taotlema riigiabi - erinevalt AS-ist 
Emajõe Veevärk, kel see võimalus on piirkondliku vee-ettevõtjana olemas. Seetõttu ei saaks 
Kabina piirkonda välja ehitada toetusvahenditest AS Tartu Veevärk vee-ettevõtjaks olemisel. 
Eeltoodust tulenevalt saab realistlikuks pidada variandi 2 (Luunja) teostumist, kus vee-
ettevõtteks saab AS Emajõe Veevärk, kes taotleb piirkonna väljaehitamiseks vahendeid KIK-
ist ning suunab piirkonnas kokku kogutava reovee Luunja reoveepuhastisse. Samas on ka 
selle variandi realiseerumiseks vaja täita mitmeid eeltingimusi. 
Nimelt on käesoleval ajal võimalik SA KIK veemajanduse programmist ÜVK rajamiseks 
toetust taotleda vaid enam kui 500 ie reostuskoormusega reoveekogumisalade jaoks. 
Eelkirjeldatud kolmest aiandusühistute piirkonnast ei ole aga võimalik moodustada üht 



Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava  2018-2029 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

74 

 

reoveekogumisala, kuna need asuvad üksteisest liiga kaugel. Kuna Kabina aiandusühistute 
piirkonna reostuskoormus on väiksem kui 500 ie, siis on ÜVK väljaehitamine võimalik vaid 
KIK-i keskkonnaprogrammi rahastamistingimuste muutumisel või juhul, kui Kabina 
perspektiivse reoveekogumisala reostuskoormus ületab 500 ie piiri.  
Alternatiivi 1 (Tartu) realiseerumine on võimalik üksnes arendusalade magistraaltorustike 
edasisel väljaehitamisel arendajate vahenditest, mistõttu Tartu – Kabina magistraaltorustike 
perspektiivse trassikoridori äärde jäävate arendusalade ÜVK väljaehitamisel tuleks arvestada 
perspektiivis võimaliku Kabina piirkonna ÜVK-ga liitumisega. Sellisel juhul tuleks ka Kabina 
külas määrata vee-ettevõtteks AS Tartu Veevärk, kes ehitaks külas ÜVK-torustikud välja 
ettevõtte enda vahenditest, mis pole paraku samuti tõenäoline stsenaarium. 

Ülaltoodud alternatiivide puhul on eeldatud, et ÜVK rajatakse kõigis Kabina aiandusühistute 
piirkondades. Juhul, kui otsustatakse ÜVK välja ehitada vaid Kabina suurimas, eelkirjeldatud 
III aiandusühistute piirkonnas, on võimalik rajatavad süsteemid ühendada perspektiivis 
rajatavate Kakumetsa – Luunja ühendustorustikega (vt projekt K). Ühendustorustike 
(vesi+survekanal) pikkus on ca 2200 m ning maksumus ca 380 000 €.  
 

6.16 AS EMAJÕE VEEVÄRK INVESTEERINGUD IT 
TARKVARASSE JA TEHNIKASSE  

AS-i Emajõe Veevärk teeninduspiirkond hõlmab ca 90 asulat, kus ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniteenuste osutamiseks on muude vajalike rajatiste kõrval kasutuses ca 350 km 
vee- ja kanalisatsioonitorustikke. Ligikaudu 73%  teeninduspiirkonna torustikest on erinevate 
varasemate projektide käigus rekonstrueeritud. Vee-ettevõte kasutab oma igapäeva töös 
erinevaid IT tarkvara lahendusi ja tehnika võimalusi veemajandusetaristul toimetamiseks. 
Veemajandustaristu toimekindluse suurendamisele suunatud tehnikaga seotud investeeringute 
kuludeks võivad olla, kuid pole piiritletud: mobiilsete ja statsionaarsete elektrigeneraatorite 
soetamine, automaatjuhtimissüsteemi varundamine kriisiolukordadeks, joogiveereservuaaride 
ümberdimensioneerimine ja desinfitseerimine, sooja ja külmakindel veepaak (koos pumba, 
generaatori, desinfitseerimisseadmetega) multi-lift alusel, raud (III)sulfaadi mahuti multi-lift 
alusel, portatiivsed laborid põhjavee, joogivee, reovee ja heitvee omaseire tegemiseks, 
vajalikud laboriseadmed ja seadusandluse poolt etteantud näitajate määramiseks ja 
piirväärtuste kontrollimiseks. Täpsed tehnilised lahendused sõltuvad piirkonna eripäradest ja 
veemajandustaristu tehnilistest lahendustest.  

AS Emajõe Veevärk põhilisemad IT tarkvara lahendused, mis tänasel päeval ettevõtte 
kasutusel, on järgmised: 
• kaugjälgimissüsteem; 
• kliendisuhete haldamise ja finantsarvestuse tarkvara; 
• kaugloetavate veearvestite jälgimissüsteem; 
• vee- ja kanalisatsiooniehitiste kaardirakendus; 
• kodulehe iseteeninduskeskkonnas.  
Oleks vajalik läbi viia integratsioon  erinevate IT tarkvara lahenduste vahel.  Kõikidel 
programmidel on järjepidavalt vajalik täiendada kaitset infotehnoloogiliste muudatuste ja 
uuenduste tulemusel tekkinud keskkonna nö võimalike turvaaukude eest, keskkonna eripärast 
sõltuvalt kasutajate kasutamismugavust ning info kättesaadavust ettevõtte ja kliendi/teiste 
kasutajate vahel. 
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Kaugjälgimissüsteemi ja kaugloetavate veearvestite jälgimissüsteemi uuendamisel on vajalik 
võtta ette süsteemne uuendus/täiendus, nii aruandluse poole pealt kui ka kasutusmugavuse 
osas. Kaaluda vajadusel ka programmi vahetamist. Uuendamist vajab kasutajaliides/tarkvara 
kui ka reaalsed seadmed objektidel, mis võimaldavad kaugjälgimist/juhtimist. Kaugloetavate 
veearvestite jälgimissüsteem uuendamisel oleks vajalik püsivõrk, mis tõstaks meie veekadude 
hindamise võimekust ja vähendaks kütusekulu (süsteemi töökindlus, keskkonnasäästlik 
veeteenus).  
 
Kliendisuhete haldamise ja finantsarvestuse tarkvara infotehnoloogiliste muudatuste ja 
uuenduste tulemusel tuleb kaasajastada kogu tarkvara, võimaldada süsteemi andmemahtude 
automaatset analüüsi, parandada info kättesaadavust ettevõtte ja kliendi vahel.  
 
Vee- ja kanalisatsiooniehitiste kaardirakendus uuendamisel on vajalik võtta ette programmi 
uuendus/täiendus, nii kaardirakenduse poole pealt kui ka kasutusmugavuse osas. Kaaluda 
vajadusel ka programmi vahetamist. Uuendamist vajab kogu tarkvara – kasutajaliides/tarkvara 
kui ka mobiilne rakendus/geolaud, mis võimaldab programmi  jälgida ja jagada töökäske läbi 
erinevate tehnikaseadmete (sülearvutid, tahvelarvutid, nutitelefonid).   
 
Tulenevalt eelnevast oleks vajalik soetada/uuendada tehnika ja tarkvara:  
- süsteemi töökindluse parandamiseks;  
- kiirendamaks teenuse taastamiseks avariide korral; 
- kvaliteetsema ja keskkonnasäästlikuma veeteenuse osutamiseks. 
 
Vee-ettevõte jaoks on tehnika soetamine suunatud olemasoleva veemajandustaristu kiiremaks 
ja kvaliteetsemaks toimimiseks sh avariide aja ning tarkvara uuendamine ja integratsioon 
võimaldab tulevikus osutada paremat veeteenust kõigile veetarbijatele. 
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7 FINANTSANALÜÜS 
Finantsanalüüsi eesmärgiks on: 

1. hinnata Luunja valla ÜVK ekspluatatsioonikulusid ning nende muutust tulenevalt pla-
neeritud investeeringutest; 

2. prognoosida vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad kuni 2029 aastani, mis võimaldavad 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse jätkusuutlikku pakkumise Luunja vallas; 

3. prognoosida veetarbimise ja –tootmise tegevusmahud tulevikus; 
4. leida sobivaim finantseerimise struktuur vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaaren-

damiseks;  
5. prognoosida perioodi 2018-2029 vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisest saadavad 

rahavood ning nende tulu-kulu suhted; 
6. leida investeeringute sisemine tulumäär (IRR) ja puhasnüüdisväärtus (NPV) diskon-

teerimismeetodi abil arvestades perioodi 2018-2029 inflatsiooni; 

7.1 FINANTSPROGNOOSI LÄHTEKOHAD JA EELDUSED 

7.1.1 Metoodika 

Käesoleva finants- ja majandusanalüüsi koostamisel on konsultant järginud Keskkonnaminis-
teeriumi poolt kehtestatud juhendmaterjale Ühisveevärgi arengukavade koostamisele ning Eu-
roopa Liidu juhendmaterjale veemajandusel alaste projektide hindamisel. 
Finantsanalüüsi peamine eesmärk välja arvutada projekti finantstulemuste näitajad infrastruk-
tuuri omaniku vaatepunktist lähtudes. Kasutatav meetod on diskonteeritud rahavoogude 
analüüs. Metoodika kohaselt arvestatakse ainult rahavooge, st. ainult projekti tulemusel väl-
jamakstud või vastuvõetud rahasummasid. Diskonteeritud rahavoogude analüüs ei hõlma sel-
liseid mitterahalisi elemente nagu amortisatsioon, ettenägematute kulude reserv, sihtfi-
nantseerimise arvestus, tulude ja kulude ajatatud arvestus jmt. 
Rahavooge arvestatakse nende ilmnemise aastal ning antud prognoosi perioodi 2018-2029 
jooksul. Kui projekti majanduslikult kasulik eluiga ületab toodud võrdlusperioodi, võetakse 
arvesse ka jääkväärtust. Jääkväärtuse arvutamisel võetakse pika kasuliku elueaga infrastruk-
tuuri investeeringute puhul projekti jääkväärtus võrdseks projekti käigus soetatud varade 
jääkmaksumusega võrdlusperioodi lõpuks.  
Eeldused finantsanalüüsi läbiviimiseks on võetud avalikele infokogudest (statistikaameti 
andmebaas, rahvastikuregister, vmt.) või haldusüksuses kehtivatest ja koostamisel olevatest 
arengukavadest.  
Etapid finantsanalüüsi teostamiseks on alljärgnevad:  

1. Investeeringute prognoosis kajastatakse projektiga seotud investeeringuid vastavalt 
nende tegelikule ja eeldatavale elluviimisajale. Investeeringud sisaldavad põhivarain-
vesteeringuid ja –jääkmaksumust. 

2. Opereerimistulude ja –kulude prognoos kajastab rahavoopõhiselt projekti sissetule-
kuid ja väljaminekuid võrdlusperioodi jooksul. Mitterahalisi liikumisi, nagu näiteks 
amortisatsiooni arvestus, prognoosis ei kajastata. 
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3. Investeeringute ning opereerimistulude ja –kulude prognooside põhjal genereeritakse 
investeeringu rahavood. Investeeringu rahavoo alusel arvutatakse välja investeeringu 
sisemine tasuvusmäär ja puhasnüüdisväärtus (IRR ja NPV). 

Käesolev finantsanalüüs on koostatud nominaalhindades ehk inflatsiooniga korrigeeritult tu-
handetes eurodes. 

7.1.2 Ajahorisont 
Ajahorisont on maksimaalne periood aastates, millede kohta esitatakse finantsprognoosid. 
Keskkonnaministeeriumi juhendile koostatakse ÜVK finantsanalüüs majandus- ja finantsa-
nalüüs 12 aasta pikkuse arvestusperioodi kohta. ÜVK arengukava algusaastaks on planeeritud 
2018, millest lähtuvalt on prognoosid koostatud perioodile 2018-2029. 
ÜVK I etapi elluviimise periood on 2018-2021. I etapi maksumus on 2 818 210 eurot ja II 
etapi maksumus on 2 033 750 eurot.  Kokku on ÜVK arengukava  investeeringute mak-
sumus 4 851 960 eurot. 

7.1.3 Makromajanduslikud eeldused 
Vastavalt määruse juhendile võetakse majandus- ja finantsanalüüsi koostamisel järgmised 
makromajanduslikud näitajad: 

• reaalse sisemajanduse koguprodukti (SKP) aastane kasvumäär; 
• inflatsioonimäär (tarbijahinnaindeksi muutus) aastas; 
• reaalpalga kasvumäär aastas; 
 

Makromajanduslikud prognoosid on võetud struktuurifondide veebilehelt22. Nimetatud prog-
noosid sisaldavad endas SKP, tarbijahinna indeksi ja reaalpalga kasvumäära prognoose pe-
rioodile 2018-2029. 

Tabel 7.1. Makromajanduslike näitajate prognoos 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
SKP 
reaal-
kasv 4,0% 3,2% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,2% 2,1% 

THI 2,9% 2,3% 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 
Palga 
reaal-
kasv 4% 3% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 

7.1.4 Diskontomäär 
Vastavalt määruse juhendile on veemajandusprojektidele kehtestatud ühtseks riiklikuks dis-
kontomääraks 5,45% reaalmääras. Kuna käesolevas analüüsis koostatakse prognoosid nomi-
naalhindades, siis korrigeeritakse diskontomära inflatsiooniga. Vastavalt prognoosiperioodile 
on võrdlusperioodil (2018-2029) keskmine inflatsiooni määr 2,1%. Inflatsiooniga korrigee-
ritud diskontomääraks on võetud 7,66%. 
                                                           
22 http://www.struktuurifondid.ee 
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7.1.5 Jääkväärtus 

Investeeringu jääkväärtuse leidmisel on aluseks Veemajanduse meetme määruse juhendis sä-
testatud varade kasulik eluiga alljärgnevalt: 

• võrgud ja torustikud – 40 aastat, 
• reservuaarid ja mahutid – 40 aastat, 
• masinad ja seadmed – 15 aastat, 
• tootmishooned – 40 aastat. 
 

Tulenevalt investeeringute kasulikust elueast on investeeringute jääkväärtus analüüsipe-
rioodi lõpuks 457 tuhat eurot. 
 

7.2 ÜVK ARENGUKAVA TULUD JA TARIIFIDE PROGNOOS 
ÜVK arengukava tulud on vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük. Müügitulude prognoosimisel 
on aluseks võetud järgmised baasandmed: 
• piirkonna elanike arvu prognoos; 
• teeninduspiirkonna elanike prognoos ja liitunute prognoos; 
• vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide prognoos; 
• vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbimise prognoos 

7.2.1 Elanikkond 
Statistikaameti andmete kohaselt elas 01.01.2018 seisuga  Luunja vallas 4449 elanikku23. Ela-
nike arvu prognoosimisel on aluseks võetud Statistikaameti andmebaasi tabel RV092 „Prog-
noositav rahvaarv maakonna, soo ja vanuserühma järgi“. Tartu maakonna lõikes prognoosi-
takse käsitletavaks perioodiks elanike arvu suurenemist.  
Tabel 7.2. Luunja valla elanike arv aastatel 2018-2029 

Aasta 2018 2019 2025 2029 
Rahvaarv 4 449 4 474 4543 4575 

Alus: Statistika andmebaasi tabel RV092 

Elanikkonna arv mõjutab oluliselt veetarbijate arvu. 

7.2.2 ÜVK-ga liitunud ja prognoos 
2018. aastal oli ÜVK teenustega liitunud 85% ÜVK teeninduspiirkonna elanikest veega ja 
83% kanalisatsiooniga. Peale ÜVK arendamise kava I etapi elluviimist on ühendatud 86% 
elanikkonnast ühisveevärgiga ja 84% ühiskanalisatsiooniga. Peale II etapi elluviimist 87% 
ühisveevärgiga ja 84% ühiskanalisatsiooniga. 

                                                           
23 Andmed: Statistikaameti andmed SA KIK kodulehel 2018.a. kohta. 
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7.2.3 Veetarbimine  
Võttes aluseks 2017-2018. aastal  Luunja aleviku, Kavastu, Kakumetsa ja Pilka küla elanikele 
müüdud veekogused,  on keskmine tarbimine ca 79 l/in/päevas. Perspektiivsed veekogused on 
saadud eeldades ühiktarbimise  jäämist samale tasemele st. 79 l/in päevas. Reovee hulka 
mõõdetakse tarbijatele müüdud veekoguste järgi. Käesolevas finantsanalüüsis on aluseks võe-
tud ÜVK inseneri poolt prognoositud reoveekogused. Asutuste ja ettevõtete vee- ja reoveetar-
bimine jäetakse analüüsis 2018. aasta tasemele. 

7.2.4 Tariifiprognoos 
AS Emajõe Veevärgi vee- ja kanalisatsioonitariifid kinnitab Konkurentsiamet. 
Hinnakujunduses võetakse arvesse: 

- põhitegevuskulud: elekter, soojus, avariide likvideerimine, plaaniline remont, remon-
dimaterjalid, veearvestite vahetamine;  

- personalikulud: töötajate palgad ja nendega seotud riigimaksud (üksikisiku tulumaks ja 
sotsiaalmaks),  

- sõidukite kulud: kütus, remont ja kindlustus;  
- halduskulud: arvete saatmine, igapäevane majandustegevus, kantseleitarbed, hoonete 

valve, side, pangateenustasud jms;  
- põhivahendikulud: amortisatsioon (selle arvel tehakse uusi investeeringuid ja tagasta-

takse laene), kindlustus, laenude tagasimaksed ainult investeeringu omaosaluse alusel;  
 

Tariifid on kujundatud vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse § 14 lõikes 3 sätesta-
tu24, mille kohaselt tariifides peab sisalduma: 

- tootmiskulude katmine; 
- kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; 
- keskkonnakaitse tingimuste täitmine; 
- põhjendatud tulukus. 

Luunja valla  poolt kinnitatud vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad on järgmised: 
Vesi 

- füüsilised isikud  1,219 eur/m3  
- juriidilised isikud  1,219 eur/m3  

Reovee ärajuhtimine ja puhastamine 

- füüsilised isikud  1,542 eur/m3  
- juriidilised isikud  1,542 eur/m3  

Lisaks võetakse arvesse veeteenuse osakaalu leibkonnaliikmete keskmisest sissetulekust. 4% 
on EL poolt etteantud soovituslik  maksimaalne suurus, mida ei tohiks ületada ka madalama 
sissetulekuga elanike gruppides.  Prognoositud tariif jääb alla 4% kogu analüüsiperioodi jook-
sul. 

 
 

                                                           
24 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus 
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Tabel 7.3. Tariifiprognoos majapidamised (eur/m3) 
Veevarustuse 
 Tariifid km-ta    2018  2019 2020  2021  2022 2023 2024 2025 2026   2028 2029  

Majapidamised €/m3 1,22 
1,22 1,22 1,34 1,34 1,47 1,47 1,47 1,62 1,62 1,78 

kasv % 
0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 

Asutused,  
ettevõtted €/m3 

1,22 1,22 1,22 1,34 1,34 1,47 1,47 1,47 1,62 1,62 1,78 

kasv % 
0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 

Kanalisatsiooni-
teenuse 
 Tariifid km-ta   

                      

Majapidamised €/m3 
1,54 1,54 1,54 1,62 1,62 1,78 1,78 1,78 1,96 1,96 2,16 

kasv % 
0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 

Asutused,  
ettevõtted €/m3 

1,54 1,54 1,54 1,62 1,62 1,78 1,78 1,78 1,96 1,96 2,16 

kasv % 
0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 

Allikas: konsultandi arvutused 

 

 

Graafik 1. Vee ja kanalisatsiooni tariifid leibkonnaliikme sissetulekust 

7.3 ÜVK ARENGUKAVA OPEREERIMISKULUD 

AS Emajõe Veevärk kulud Luunja vallas opereeritavates külades on prognoositud 2017. aasta 
majandusaasta andmete alusel. Uute infrastruktuuri osadega seotud kulud arvutatud vastavalt 
ÜVK inseneri poolt antud andmetele. 
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Tegevuskulud on jagatud kahte gruppi: 
• Muutuvkulud 
• Püsikulud 

7.3.1 Muutuvkulud 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi muutuvkuludeks on: 
• Elektrikulu; 
• Ressursi ja saastetasu 

Muutuvkulude arvutamisel on aluseks veetoodang ning reoveepuhastile suunatav reoveeko-
gus. Veetoodang erineb müüdud veekogusest mittearvestusliku veehulga võrra. Mittearvestus-
lik vesi on tingitud peamiselt: 

• Veetorustike, siiberkaevude ja muude veesüsteemi osade leketest; 
• Veetöötlusseadmete ja –filtrite tagasipesuveest; 
• Sotsiaalotstarbelisest, peamiselt tuletõrje veest; 

Käesoleva projekti raames on vastavalt ÜVK hinnangule jääb mittearvestusliku vee osakaal 
12% juurde, mis jääb samaks kogu analüüsiperioodi lõpuks.  
Reoveepuhastile suunatav reoveekogus erineb tarbijatelt vastuvõetud reovee kogusest peami-
selt järgmistel põhjustel: 

• Sadevee kanalisatsiooni puudumisest tingitud sademevete juhtimine kanalisatsiooni; 
• Torustike leketest tingitud pinnasevete infiltreerumisest. 

Vastavalt ÜVK projektile arvestatakse infiltratsiooniks ca 28 %, mis jääb samaks kogu ana-
lüüsi perioodi lõpuks.  
Elektri kulu on jagatud vastavalt kuluallikale järgmiselt: 

• Kulu vee pumpamisele; 
• Kulu reovee pumpamisele ja puhastamisele; 

 
Vastavalt 2017. aasta andmetele on elektrikuluks vee ja reovee pumpamisele arvestatud 2,1 
kWh/m3 2017.a. hindades. Elektrikulu võrdlusperioodil on korrigeeritud tarbijahinnaindek-
siga (THI).  
 
Vee erikasutustasu erikulu on reguleeritud VV määrusega 169. Luunja valla keskmiseks ku-
luks on 0,085 eur/m3 2017. aastal ja 0,40 eur/m3 on  keskmine saastetasu erikulu. 

7.3.2 Püsikulud 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi püsikuludeks on: 

• Tööjõukulu; 
• Halduskulu; 
• Hoolduskulu; 

AS Emajõe Veevärk tööjõukulud 2017. aastal  Luunja vallas opereeritavates külades olid 
17270 eurot.  Alates 2021. aastast on planeeritud seoses investeeringute kasvuga üks täiendav 
ÜVK operaator palgata Luunja piirkonda. 
Edaspidi korrigeeritakse tööjõukulu THI kasvuga. 



Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava  2018-2029 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

82 

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni korrashoiuks, korraliseks hoolduseks ja –remondiks vajali-
kud hoolduskulud jooksvates hindades on tehnilise eksperdi hinnangul järgmised: 

• Torustikud ja ehitised – 0,25% soetamismaksumusest  
• Masinad ja seadmed – 1%  

 
Hoolduskulud on planeeritud investeerimisperioodi järgsele perioodile ehk alates 2020. aas-
tast iga-aastaselt. Hoolduskulusid korrigeeritakse THI kasvuga. 
Mitmesuguste muude halduskuludena on koondatud side ja valve kulud kokku 9701 eurot 
2017. aasta hindades. Halduskulud on  korrigeeritud THI kasvuga. 

Tabel 7.4. Tegevuskulude prognoos 
Tegevuskulud (eurot)  2017 2018 2021 2022 2024 2026 2029 

Energia 6 800 7 090 8 591 8 817 9 257 9 677 10 303 

    Energiakulud RVP jaamas ja 
pumplates 5 000 4 999 6 034 6 192 6 499 6 796 7 236 

    Energiakulu veetootmises 1 800 2 091 2 556 2 625 2 758 2 881 3 068 

Muud materjalid, tasud ja tee-
nused 

7 942 9 059 36 627  37 288  38 633  40 003  42 143 

   Vee erikasutustasud 1 958 2 941 3 357 3 380 3 413 3 427 3 438 

   Saastetasud 1 630 1 648 1 858 1 869 1 886 1 896 1 902 

    Kulumaterjalid ja teenused  
veetöötluses 1 742 1 788 1 915 1 953 2 032 2 114 2 243 

    Kulumaterjalid ja teenused 
reovee puhastamisel 2 612 2 682 2 872 2 929 3 048 3 171 3 365 

    ÜVK investeeringute hool-
duskulud     

26 624  27 157  28 254  29 395  31 194  
Tööjõukulud 17 270 17 733 38 254 39 019 40 595 42 235 44 820 

Administratiiv kulud 9 701 9 961 10 665 10 878 11 318 11 775 12 496 

KULUM 3 345 3 345 21 246 23 040 33 207 33 207 33 207 

Halbade debitoorsete võlgade 
provisjon 142 172 216 217 239 263 304 

Tegevuskulud kokku 45 200 47 360 115 597 119 259 133 248 137 160 143 273 

7.4 FINANTSANALÜÜSI TULEMUSED 

ÜVK arengukava elluviimise perioodi jooksul on analüüsis tõstetud tariife, et teenuse tasku-
kohasus on tõusnud 1,5%-ini ning täidetud on SA KIK toetuste taotlemise nõue. ÜVK inves-
teeringute tasuvusnäitajad IRR ja NPV on negatiivsed. ÜVK investeeringud vajavad elluvii-
miseks tagastamatut abi. Luunja ÜVK investeeringute ÜVK  IRR on negatiivne ja NPV -
3,387 mln eurot. 
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Tabel 7.5. ÜVK arengukava investeeringute tulusus 
Tuhat eurot 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tegevustulud 86 
100 101 108 108 119 120 120 132 132 144 152 

Sissetulekud kokku 86 
100 101 108 108 119 120 120 132 132 144 152 

Tegevuskulu 44 
47 74 94 96 98 100 102 104 106 108 110 

Investeeringud 
3 1 037 1 052 726 317 796 891 30 0 0 0 -457 

Neto rahavoog 
38 -983 -1 025 -713 -305 -774 -872 -12 28 26 36 499 

Investeeringuprojekti  
Nüüdispuhas 
-väärtus 
NPV -3387 

 

Sisemine tasuvuslävi 
IRR -26% 

 

7.4.1 Tegevusrentaablus 
Tegevusrentaablus näitab ühe opereerimiseks kulutatava euro tootlust. Lihtsustatult näitab see 
veemajanduse puhast rahavoogu, mida on võimalik kasutada laenuteenindamiseks ning inves-
teeringuteks.  Luunja valla  ÜVK investeeringute keskmine tegevusrentaablus on 26%. Oper-
aatoritasu on kujundatud selliselt, et see katab ka ära ÜVK investeeringute kapitalikulu 
Konkurentsiameti hinnakujunduse metoodika alusel. Tegevusrentaablus on toodud alljärgne-
vas tabelis. 

Tabel 7.6. Tegevusrentaablus 

  2018  2019 2020  2021   2022  2023 2024  2025  2026   2027  2028  2029 

Tegevus- 
rentaablus 

49% 53% 27% 12% 11% 18% 16% 15% 21% 20% 25% 28% 

7.4.2 Puhasrentaablus 
Puhasrerentaablus näitab ettevõtluse toimimise kasumlikkust. Vastavalt ÜVK eeskirjadele 
peavad kõik kulud olema kaetud tariifidest (Konkurentsiameti metoodikal põhinev hinn-
kujundus) ning kogu veevarustuse ja kanalisatsiooni pikaajalise ja jätkuva toimimise taga-
miseks on oluline pikaajalises perspektiivis vähemalt 0 % puhastrentaablus.  Luunja valla  
ÜVK investeeringute keskmine puhasrentaablus on 7 % (ainult omafinatseeritava kulumiga) 
Investeeringute kogukulumiga on puhasrentaablus negatiivne. Negatiivne puhasrentaablus 
näitab, et tegemist on invetseerimismahuka ettevõttega. Puhasrentaablus on tootud alljärgne-
vas tabelis. 

Tabel 7.7. Puhasrentaablus 

  2018  2019 2020  2021   2022  2023 2024  2025  2026   2027  2028  2029 

Puhas-
rentaablus 45% 

43% 10% -7% -10% -6% -11% -13% -4% -6% 2% 6% 

Kumulatiivne 
tegevuskasum 

38513 8171
5 

92025 84191 73332 66760 53197 37989 32379 24893 28062 37022 
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Negatiivne puhasrentaablus näitab, et suured amortisatsioonikulud viivad puhasrentaabluse 
madalaks kui lisanduvad planeeritud ÜVK investeeringud.  Tagastamatute toetuste taotlemine 
investeeringukava elluviimisel on vajalik.  
ÜVK investeeringute elluviimise tulemusel ning prognoositud tariifide kehtestamisel on 
Luunja valla ÜVK investeeringute opereerimistulu positiivne, samuti on ÜVK investeeringute 
tegevusrentaablus. ÜVK investeeringute  tasuvusnäitajad IRR ja NPV on negatiivsed. ÜVK 
investeeringud vajavad elluviimiseks toetust, et tagada opereerimise jätkusuutlikkus. ÜVK 
investeeringute elluviimiseks saab toetust siseriiklikest fondidest (SA KIK veemajandusprog-
ramm). 
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Finantsanalüüsi arvestustabelid 

Tegevusrahavood 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tegevustulud                         

Tulud veevarustusteenustelt 37 742 
41 819 42 206 46 503 46 813 51 877 52 004 52 132 57 439 57 486 63 337 67 826 

Majapidamised 36 978 37 083 37 470 41 294 41 603 46 147 46 274 46 402 51 135 51 182 56 403 60 407 

Asutused 764 4 736 4 736 5 209 5 209 5 730 5 730 5 730 6 303 6 303 6 934 7 419 

Tulud kanalisatsiooniteenuselt 46 131 51 288 51 777 54 460 54 786 60 727 60 881 61 035 67 308 67 365 74 226 77 603 

Majapidamised 45 442 45 575 46 064 48 461 48 788 54 129 54 283 54 437 60 050 60 106 66 241 69 619 

Asutused 689 5 713 5 713 5 999 5 999 6 599 6 599 6 599 7 259 7 259 7 984 7 984 

Muud kanalisatsiooni tulud 2 000 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 801 6 802 6 803 6 804 6 805 

Tegevustulud kokku 85 873 99 907 100 783 107 763 108 399 119 404 119 686 119 968 131 549 131 653 144 367 152 234 

Tegevuskulud                         

Energia 7 090 
8 179 8 410 8 591 8 817 9 053 9 257 9 466 9 677 9 879 10 093 10 303 

Energiakulud RVP jaamas ja pumplates 4 999 5 758 5 908 6 034 6 192 6 355 6 499 6 646 6 796 6 937 7 088 7 236 

Energiakulu veetootmises 2 091 2 420 2 503 2 556 2 625 2 697 2 758 2 820 2 881 2 941 3 005 3 068 

Muud materjalid, tasud ja teenused 9 059 9 755 36 011 36 627 37 288 37 966 38 633 39 312 40 003 40 701 41 417 42 143 

Vee erikasutustasud 2 941 3 321 3 352 3 357 3 380 3 405 3 413 3 422 3 427 3 430 3 436 3 438 

Saastetasud 1 648 1 853 1 855 1 858 1 869 1 881 1 886 1 891 1 896 1 897 1 900 1 902 

Kulumaterjalid ja teenused veetöötluses 1 788 1 832 1 878 1 915 1 953 1 992 2 032 2 073 2 114 2 156 2 199 2 243 

Kulumaterjalid ja teenused reovee puhastami-
sel 2 682 2 749 2 817 2 872 2 929 2 988 3 048 3 109 3 171 3 234 3 299 3 365 

ÜVK  investeeringute hoolduskulud     26 110 26 624 27 157 27 700 28 254 28 819 29 395 29 983 30 583 31 194 

Tööjõukulud 17 733 18 171 18 620 38 254 39 019 39 799 40 595 41 407 42 235 43 080 43 941 44 820 

Administratiiv kulud 9 961 10 207 10 459 10 665 10 878 11 096 11 318 11 544 11 775 12 011 12 251 12 496 
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 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

KULUM 3 345 
10 194 16 771 21 246 23 040 27 824 33 207 33 207 33 207 33 207 33 207 33 207 

Halbade debitoorsete võlgade provisjon 172 200 202 216 217 239 239 240 263 263 289 304 

Tegevuskulud kokku 47 360 56 706 90 472 115 597 119 259 125 977 133 248 135 176 137 160 139 140 141 197 143 273 

EBITA (kasum enne amortisat- 

siooni ja intresse) 41858 
53396 27081 13412 12180 21252 19644 17999 27596 25720 36376 42167 

Puhaskasum 38 513 
43 202 10 311 -7 834 -10 859 -6 572 -13 563 -15 207 -5 610 -7 486 3 169 8 960 
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   2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tarbimise alusinfo               

Tarbimispiirkonna rahvastiku koguarv in 1 202 
1 232 1 235 1 239 1 242 1 247 1 251 1 255 1 258 1 261 1 264 1 266 1 267 

Ühisveevärgiga ühendatud elanike arv in 944 
1 052 1 055 1 066 1 068 1 076 1 085 1 088 1 091 1 093 1 094 1 096 1 097 

Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike arv in 915 
1 022 1 025 1 036 1 038 1 045 1 054 1 057 1 060 1 063 1 064 1 066 1 067 

Elanike keskmine veetarve l/el/päev 73 
79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 

Asutuste keskmine veetarve m3/päev 2 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Müügimahud: veevarustusteenus                             

Kodumajapidamiste vee tarbimismaht m3/aastas 25 153 
30 334 30 421 30 738 30 796 31 026 31 286 31 372 31 459 31 517 31 545 31 603 31 632 

Asutuste, ettevõtete vee tarbimismaht m3/aastas 627 627 3 885 3 885 3 885 3 885 3 885 3 885 3 885 3 885 3 885 3 885 3 885 

Aastased müügimahud kokku, vesi m3/aastas 25 780 30 961 34 306 34 623 34 681 34 911 35 171 35 257 35 344 35 402 35 430 35 488 35 517 

Lekete osakaal veetootmises % 10,2% 10,2% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 

Veetöötlusjaamas toodetud vesi m3/aastas 28 708 34 478 38 940 39 300 39 365 39 627 39 922 40 020 40 118 40 183 40 216 40 282 40 314 

Müügimahud: kanalisatsiooniteenus                             

Kodumajapidamiste tarbimismaht m3/aastas 24 380 29 469 29 556 29 873 29 931 30 133 30 392 30 479 30 565 30 652 30 680 30 738 30 767 

Asutuste, ettevõtete tarbimismaht m3/aastas 447 447 3 705 3 705 3 705 3 705 3 705 3 705 3 705 3 705 3 705 3 705 3 705 

Aastased müügimahud kokku m3/aastas 24 827 29 916 33 261 33 578 33 636 33 838 34 097 34 184 34 270 34 357 34 385 34 443 34 472 

Infiltratsiooni osakaal kanalisatsioonis % 44,2% 27,4% 28,2% 27,6% 27,6% 27,6% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 

Puhastatud heitvesi m3/aastas 44 493 41 207 46 324 46 379 46 458 46 737 47 030 47 150 47 269 47 388 47 428 47 508 47 548 

Veevarustuse tariifid ilma käibemaksuta                             

Majapidamised €/m3 1,22 1,22 1,22 1,22 1,34 1,34 1,47 1,47 1,47 1,62 1,62 1,78 1,91 

kasv % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 7,0% 

Asutused, ettevõtted €/m3 1,22 1,22 1,22 1,22 1,34 1,34 1,47 1,47 1,47 1,62 1,62 1,78 1,91 
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   2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

kasv % 0,0 0,0 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 7,0% 

Kanalisatsiooniteenuse tariifid ilma käibe-
maksuta                             

Majapidamised €/m3 1,54 1,54 1,54 1,54 1,62 1,62 1,78 1,78 1,78 1,96 1,96 2,16 2,26 

kasv % 26,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 5,0% 

Asutused, ettevõtted €/m3 1,54 1,54 1,54 1,54 1,62 1,62 1,78 1,78 1,78 1,96 1,96 2,16 2,16 

kasv % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 0,0% 

Taskukohasus                             

Veeteenuste % majapidamiste netosissetu-
lekust % 1,1% 1,2% 1,2% 1,1% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,5% 

Leibkonnaliikme keskmine sissetulek €/kuus 643 660 677 693 707 721 735 750 765 780 796 812 828 

     
            

KULUEELDUSED                

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimisnäita-
jad                

Veetarve elaniku kohta l/päevas 73 
79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 

Kanalisatsiooni tarve elaniku kohta l/päevas 73 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 

Lekete osakaal veetootmises % 10% 10% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

Infiltratsiooni osakaal kanalisatsioonis % 44% 27% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

Ühendatuse määr vesi % 79% 85% 85% 86% 86% 86% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 

Ühendatuse määr kanal % 76% 83% 83% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 
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LISA 1 Luunja valla ÜVK arendamise kavaga hõlmatud asulate ÜVK-rajatiste asen-
diskeemid:    

VK-1 Luunja alevik 
VK-2 Kakumetsa küla 
VK-3 Kavastu küla 
VK-4 Pilka küla 
VK-5 Kabina küla (alternatiivid I-III) 
VK-6 Lohkva küla 
VK-7 Rõõmu küla 
VK-8 Veibri küla 

LISA 2 Luunja valla asulate investeeringuvajaduse koondtabel 


