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SISSEJUHATUS 
 
Suure-Jaani valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava (edaspidi ÜVK arengukava)  on 
dokument, mis kirjeldab Suure-Jaani valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevat olukorda 
ning arengut järgneval 12 aastal. 
 
Suure-Jaani valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVKA) arengukava on terviklik üldine 
tegevusjuhis, mis määratleb vallavalitsuse ja -asutuste tegevuse eesmärgid, samuti seatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused ning nende üldise pingerea. ÜVK arengukava 
eesmärgiks on  hinnata üldisemalt valla asulate vee ja kanalisatsiooni hetkeolukorda ja 
arenguvõimalusi, ühtlasi tuues välja peamised probleemid ja ohud ning esitada viimaste 
kõrvaldamise võimalused. ÜVKA on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse 
hindamisel ning omavalitsuse veemajandusalase investeeringuplaani koostamisel, samuti 
põhjendusmaterjaliks laenude või riigi abi taotlemisel kui ka EL-i tugifondidest vahendite 
taotlemisel. 
 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVKA) koostamist reguleerib otseselt 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus. Seaduses on sätestatud, et ÜVKA peab sisaldama 
vähemalt: ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte; dimensioneeritud vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas reoveekogumisalade, sademe- ja drenaaživee või 
muu pinnase- ja pinnavee äravoolurajatiste põhiskeemi; ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist maksumust. 
 
Seadus sätestab, et ÜVKA tuleb koostada kooskõlas alamvesikonna veemajanduskavaga; 
omavalitsuse arengukavaga; omavalitsuse halduspiirkonna või selle osa üld- ja 
detailplaneeringutega. 
 
Arengukava kohustuslikuks osaks on anda ülevaade elanikkonnast, maksujõulisusest, 
seadusandlusest ja olemasolevate vee-ja kanalisatsioonisüsteemide olukorrast. Analüüsitakse 
piirkonna põhjavee kvaliteeti, hinnatakse, milline hakkab olema elanikkonna veetarbimine 
ühisveevärgi ja-kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamise järel. Ühtlasi hinnatakse töös ühisveevärgi 
ja-kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja väljaehitamiseks vajaminevate investeeringute 
mahte. 
 
Olemasoleva olukorra kirjeldus on koostatud varasemate olemasolevate materjalide põhjal.. 
 
Hinnangulistele maksumustele baseeruvat finantsprognoosi ei ole käesoleva arengukava mahus 
koostatud. Otstarbekas on teha põhjalikke arvutusi ainult siis, kui eeldatavad andmed või 
prognoosid on piisavalt täpsed ja on ülevaade ka võimalikest rahastajatest. 
 
Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava korrektuuri koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigis 
kehtivatest õigusaktidest ja normatiividest. Samuti on arvestatud Euroopa Liidu direktiividega ning 
rahvusvahelistest lepetest tulenevate kohustustega. 
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1. ARENGUKAVA KOOSTAMISE LÄHTEANDMED 

1.1 SEADUSANDLIK TAUST 
 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni planeerimisel ja arendamisel peab lähtuma asjakohastest Euroopa 
Liidu direktiividest, Eesti Vabariigi õigusaktidest ning antud valdkonda reguleerivatest kohaliku 
omavalitsuse määrustest.  
 

1.1.1. EUROOPA LIIDU DIREKTIIVID 
Euroopa Liidu tasandil reguleerivad veemajandust ka EL veealased direktiivid. Direktiivi järel on 
esitatud sulgudes Euroopa Liidu direktiivile vastavad Eesti õigusaktid: 
 
Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ – eesmärgiks on kaitsta keskkonda asula reovee 
suublasse juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest, milleks tuleb reovesi reoveekogumisaladel 
kokku koguda ning seejärel puhastada. Tagada asulareovee kogumine ja nõuetekohane 
puhastamine reoveekogumisaladel 2000-10000 i.e-ga 2010 lõpuks. (Vastavad Eesti Vabariigi 
õigusaktid: Veeseadus, Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus, Vabariigi Valitsuse määrus nr 269 
“Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord”). 
 
Joogiveedirektiiv 98/83/EÜ (3.11.1998.a.) – eesmärgiks on kaitsta inimese tervist joogivee 
mistahes saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest, tagades joogivee tervislikkuse ja puhtuse. 
Direktiivi eesmärgiks on viia joogivee indikaatorparameetrid 2000 ja enama elanikuga asulates 
nõuetega vastavusse alates 01.01.2008.a. (rauasisalduse, pH ja mangaani osas aga juba 2007.a.). 
2013.a. lõpuks peab nõuetele vastav joogivesi olema tagatud kõikidele üle 50 elanikuga asulate 
elanikele. (Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid: Veeseadus, Rahvatervise seadus, Ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni seadus, Sotsiaalministri määrus nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja 
analüüsimeetodid”). 
 
Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ – eesmärgiks on saavutada ja hoida veekogude head 
seisundit. Eesmärgi täpne kirjeldus on kirjas Veeseaduse § 38 lõikes 3. Vee kaitse ja kasutamise 
kavandamise eesmärk on säästva arengu ja vee võimalikult loodusliku seisundiklassi tagamine ning 
mere-, pinna-ja põhjavee kvaliteedi, hulga ja režiimi (vee seisundi) hoidmine inimtegevusest 
võimalikult rikkumatuna, täites vee kasutamise ja kaitse eripärast tingitud kvaliteedinõudeid. 
Nimetatud eesmärk tuleb saavutada 22. detsembriks 2015.a. 
 
Reoveesettedirektiiv (86/278/EMÜ) - eesmärk on reguleerida reoveesetete kasutamist 
põllumajanduses nii, et vältida kahjulikku mõju pinnasele, taimedele, loomadele ja inimestele ning 
soodustada selle nõuetekohast kasutamist. 
 
Nitraadidirektiiv (676/EMÜ) - eesmärgiks on eelkõige vältida suurtes kogustes nitraatide 
sattumist veekeskkonda, piirates sellega reostuse mõju, mis on põhjustatud intensiivsest 
põllumajandusest. 
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1.1.2 EESTI VABARIIGI ÕIGUSAKTID 
 
Põhiseadus 
Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi on igaüks kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ning 
hoiduma tekitamast sellele kahju. Looduskeskkond on ressursiks, mida tuleb kasutada läbimõeldult 
ja säästvalt. 
 
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus 
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus (lühend ÜVKS). Seadus sätestab, et ühisveevärk ja 
kanalisatsioon rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 
arendamise kava alusel. Kui kohalikul omavalitsusel puudub ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 
arendamise kava, võib ühisveevärki ja -kanalisatsiooni rajada detailplaneeringu alusel kuni selle 
arendamise kava valmimiseni tingimusel, et detailplaneering sisaldab seaduses sätestatud nõudeid. 
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse kohaselt korraldab arengukava koostamist kohalik 
omavalitsus. Vastavalt ÜVKS § 4 lõike 5 alusel on arendamise aluseks arengukava, kui arendamise 
kaasfinantseerimine toimub riigieelarvest või riigi poolt tagatud laenust. 
Seadus reguleerib kinnistute ühisveevärgist veega varustamise ja kinnistute reovee, sademevee, 
drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused 
ja kohustused. Ühisveevärk ja kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub 
kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav. 
 
Veeseadus 
Veeseaduse ülesandeks on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogude 
ökoloogilise tasakaalu tagamine, vee kasutamise ja kaitse ning maaomanike ja veekasutajate 
vaheliste suhete reguleerimine. 
 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse ülesanded, 
vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel ja riigiorganitega. Seaduse 
kohaselt on kohaliku omavalitsuse ülesandeks lisaks muule korraldada omavalitsuse territooriumil 
ka veevarustust ja kanalisatsiooni. 
 
Asjaõigusseadus 
Asjaõigusseadus sätestab asjaõigused (servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus 
ja pandiõigus), nende sisu, tekkimise ja lõppemise ning on aluseks teistele asjaõigust 
reguleerivatele seadustele. 
 
Planeerimisseadus 
Planeerimisseadus reguleerib riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste isikute vahelisi suhteid 
planeeringute koostamisel. Seaduse eesmärk on tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete 
vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu 
kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, maakasutuseks ning ehitamiseks.  
 
Ehitusseadus 
Ehitusseadus sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning ehitusprojektidele ja 
ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning 
ehitiste arvestuse alused ja korra, vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning riikliku 
järelevalve ja ehitusjärelevalve korralduse.  
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Keskkonnatasude seadus 
Keskkonnatasude seadus sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise alused, 
saastetasumäärad, nende arvutamise ja tasumise korra ning keskkonnakasutusest riigieelarvesse 
laekuva raha kasutamise alused ja sihtotstarbe. Seaduse tähenduses on keskkonnakasutus ka 
veevõtt ja saasteainete heitmine veekogusse, põhjavette või pinnasesse. Keskkonnatasude 
seadusega on kehtestatud ka vee erikasutusõiguse tasu ja saastetasu saasteainete heitmisel 
veekogusse, põhjavette ja pinnassesse. 

 

1.1.3 VABARIIGI VALITSUSE, KESKKONNAMINISTRI JA SOTSIAALMINISTRI 
MÄÄRUSED JA OTSUSED 
 
Sotsiaalministri määrus nr 82, 31.07.2001.a. “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning 
analüüsimeetodid”. Määrus kehtestab nõuded joogivee kvaliteedile ja kvaliteedi kontrollile ning 
joogivee proovide analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee saastumise 
kahjulike mõjude eest. 

Sotsiaalministri määrus nr 1, 02.01.2003.a. “Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada 
kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollnõuded”. 

 
Keskkonnaministri määrus nr 60, 17.10.2002.a. “Põhjaveekomisjoni põhimäärus”. 
Põhjaveekomisjoni üheks ülesandeks on põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse olukorra 
hindamine ning uuringuvajaduse ja -suundade määramine. 
 
Keskkonnaministri 29. juuli 2010. a määrus nr 37 ,,Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja 
konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja 
puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise 
kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise 
taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse 
kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid“.  Määrusega 
kehtestatakse põhjavee kasutamise ja kaitse kord ning puurkaevude projekteerimise, puurimise, 
kasutamise ja likvideerimise kord.  
 
Keskkonnaministri käskkiri nr 1836, 28.12.2005.a. “Puurkaevude rajamise, konserveerimise ja 
likvideerimise juhend”. Juhend käsitleb puurkaevu tellija jaoks vajalikku infot nii puurkaevu 
rajamise kui ka konserveerimise või likvideerimise kohta. Eelnimetatud töid võib teha vaid 
sellekohase hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omanik.  
 
Keskkonnaministri määrus nr 61, 16.12.1996.a. “Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja 
projekteerimise korra kehtestamine”. Määrusega reguleeritakse veehaarete sanitaarkaitsealade 
moodustamist ja veevõtukoha hooldusnõuded. 
 
Vabariigi Valitsuse määrus nr 269, 31.07.2001.a. “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise 
kord”. Määrus kehtestab nõuded heitvee puhastusele ning loodusesse juhitava heitvee 
proovivõtule. 
 
Vabariigi Valitsuse määrus nr 171, 16.05.2001.a. “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded”. 
Määrusega kehtestatakse reovee kogumiseks, puhastamiseks või suublasse juhtimiseks rajatud 
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kanalisatsioonitorustiku, reoveepuhasti, pumpla või reovee kogumise, puhastamise ja heitvee 
suublasse juhtimisega seotud hoone või rajatise veekaitsenõuded. 
 
Keskkonnaministri määrus nr 76, 16.12.2005.a. “Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kaitsevööndi 
ulatus”. Määrus kehtestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitistele kaitsevööndi ulatuse 
tulenevalt ehitise otstarbest ja asukohast, paigaldussügavusest ja läbimõõdust. 
 
Keskkonnaministri määrus nr 57, 19.03.2009.a. “Reovee kogumisalade määramise 
kriteeriumid”. Määrus kehtestab reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele elanike 
arvuga rohkem kui 50. Nimetatud dokumendi põhjal on määratud pinnasesse immutamise 
reostuskoormuse piirväärtused. Hoonestatud piirkonna puhul tuleb lähtuda olemasolevast 
reostuskoormusest. 
 
Keskkonnaministri 01.07.2009.a määrusega nr 34  Meetme “Veemajanduse infrastruktuuri 
arendamine” tingimused sätestatakse vastavalt “Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse” 3 
lg-le 3 kinnitatud “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Veemajanduse ja 
jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine” meetme “Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ 
raames toetuse andmise ning toetuse kasutamise tingimused ja kord.  
 
Riigikogu otsusega 14.02.2007.a. on heaks kiidetud “Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030”. 
Nimetatud strateegia on keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mis juhindub Eesti säästva arengu 
riikliku strateegia “Säästev Eesti 21” põhimõtetest ja on katusstrateegiaks kõikidele keskkonna 
valdkonna ala-valdkondlikele arengukavadele, millede koostamisel või korrigeerimisel peab 
juhinduma keskkonnastrateegias toodud põhimõtetest. Selle strateegia eesmärgiks on määratleda 
pikaajalised arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna 
valdkonna seostest majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale 
looduskeskkonnale ja inimesele. Strateegia on vee osas seadnud eesmärgiks saavutada pinnavee ja 
põhjavee hea seisund ning hoida veekogusid, mille seisund juba on hea või väga hea ning joogivee 
osas, et joogivesi on inimese tervisele ohutu. 
 
Keskkonnastrateegia rakendusplaaniks aastani 2030 on “Eesti keskkonnategevuskava aastateks 
2007-2013” (Vabariigi Valitsuse korraldus nr 116, 22.02.2007.a). 
 

1.1.4 SUURE-JAANI VALLA ÜLDPLANEERING 
 
Maakasutusega seotud aspektidest tulenevalt ja kehtivatele seadustele vastavalt on Suure-Jaani 
Vallavolikogu 27. novembri 2008 määrusega nr 136 kehtestanud Suure-Jaani valla üldplaneeringu. 
Paralleelselt valla üldplaneeringu koostamisega teostati kavandatavate tegevuste keskkonnamõjude 
hindamine. Üldplaneeringu koostamist ja keskkonnamõjude hindamist koordineeris ERKAS Pärnu 
Instituut.  
Üldplaneeringu alusel toimub ühiskanalisatsiooni areng vastavalt kehtestatud ja piiritletud 
reoveekogumisaladele. Üldplaneeringuga määratud reoveekogumisalad on keskkonnaministri 2. 
juuli 2009 käskkirjaga nr 1080. Suure-Jaani vallas on kinnitatud järgmised alla 2000 ie 
reostuskoormusega reoveekogumisalad: Suure-Jaani linn koos terviku moodustavate Lõhavere, 
Päraküla ja Nuutre küla osadega (joonis 1.1.4.1), Olustvere alevik (Joonis 1.1.4.2), Vastemõisa 
(Joonis 1.1.4.3),  Sürgavere (Joonis 1.1.4.4), Reegoldi (Joonis 1.1.4.5) ning Kõidama (Joonis 
1.1.4.6) külad. 
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Joonis 1.1.4.1. Suure-Jaani linna reoveekogumisala 
 
 
 
 

 
 
Joonis 1.1.4.2. Olustvere reoveekogumisala 
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Joonis 1.1.4.3 Vastemõisa reoveekogumisala 
 
 
 
 

 
 
Joonis 1.1.4.4 Sürgavere reoveekogumisala 
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Joonis 1.1.4.5 Reegoldi reoveekogumisala 
 
 
 
 

 
 
Joonis 1.1.4.6 Kõidama reoveekogumisala 
 
 
Üldplaneeringu kaartidel on  toodud reovee kogumisalade piirid vastavalt keskkonnaministri 
määrusele ning reoveepuhastite ja tuletõrje-veevõtukohtade asukohad. Reoveekogumisalade piiride 
korrigeerimise vajadus võib tekkida detailplaneeringute algatamisel ja koostamisel, millega 
kaasneb kompaktse hoonestuse ja intensiivse maakasutuse kavandamine. 
Veevarustuse ja kanalisatsiooni rajamise teeb keerukaks Suure-Jaani linnas vahelduva 
pinnasereljeefiga Sakala kõrgustiku loodenõlv. Absoluutkõrguste vahe on ligikaudu 20 m, mis teeb 
vee- ja kanalisatsioonivõrkude rajamise keerukamaks ja kulukamaks. Üldplaneeringuga määratud 
reoveekogumisaladel on heitvee pinnasesse immutamine keelatud, kui reoveekogumisalal on 
põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsioon. Juhul kui kanalisatsioon puudub, peavad 
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reoveekogumisaladel reovee kogumiseks olema kogumiskaevud. Planeeritavatel aladel peab 
veevarustuse ja kanalisatsiooni välja ehitama planeeringust huvitatud isik (arendaja). 
Perspektiivses ühisveevärgis mittekasutatavad puurkaevud tuleb põhjaveekaitse eesmärgil 
tamponeerida ja hooned likvideerida. Kui mõnele kasutamata puurkaevule leitakse otstarve 
(näiteks kastmisveeks), võib puurkaevu tamponeerimata jätta. Sel juhul tuleb tagada puurkaevu 
korralik hooldus. Valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni areng määratakse ÜVK arengukavaga ning 
arengukava kohased tegevused ei ole üldplaneeringu muutmise aluseks. 
 

1.1.5 SUURE-JAANI VALLA ARENGUKAVA 
 
Valla arengukava on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende 
elluviimise võimalusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja 
kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. 
Arengukava on aluseks omavalitsuse eelarve koostamisele, projektide kavandamisele, 
investeeringute planeerimisele, laenude võtmisele ja kohaliku omavalitsuse tegevuse valdkondlike 
arengukavade koostamisele.  
 
Arengukava koostamisel on aluseks võetud kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, Suure-Jaani 
valla põhimäärus ning Suure-Jaani valla arengukava aastateks 2012-2020. Arvestatud on Euroopa 
kohaliku omavalitsuse harta nõudeid. 
 
Perspektiivis näeb arengukava ette rekonstrueerida ja rajada tihealade vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemid vastavalt Suure-Jaani valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale 
ning tagada standarditele vastav joogivee kättesaadavus ka hajaasustatud alade elanikele. Eesmärgi 
täitmiseks on arengukavas toodud järgmised tegevused: 
1) Suure-Jaani linna vee- ja kanalisatsioonivõrgu väljaehitamine. 
2) Olustvere aleviku, Ülde küla, Sürgavere küla, Reegoldi küla, Kõidama küla, Lõhavere küla ja 
Vastemõisa küla vee- ning kanalisatsioonitorustike ja puurkaevpumplate renoveerimine ning 
veetöötluse rakendamine.  
3) Olemasolevate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja vajadusel uute rajamine 
väljaspool reoveekogumisala paiknevates külades (sh Kobruvere, Munsi, Navesti, Tääksi, Ülde jt). 
4) Kõikide olemasolevate veevarustussüsteemide, millega varustatakse rohkem kui 50 elanikku, 
vastavusse viimine joogivee direktiivi kvaliteedinõuetega. 
5) Võimaluste loomine kvaliteetse joogiveega varustatuse parandamiseks hajaasustusega 
piirkondades  
6) Reostusallikate likvideerimine Pärnu alamvesikonna veemajanduskava meetmeplaani  alusel. 
 
 

1.1.6 SUURE-JAANI VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI 
ARENGUKAVA AASTATEKS 2007-2018 
 
Suure-Jaani Vallavolikogu 29.11.2007 määrusega nr 100  kehtestatud Suure-Jaani valla  
ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni arengukava  aastateks  2007 - 2018 ei vasta tänastele nõuetele, 
kuna 01.01.2006.a. jõustunud ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniseaduse muudatusi ei ole nimetatud 
arengukava koostamise juures järgitud ning tuleb seetõttu viia vastavusse nende 
seadusemuudatustega. Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni  (edaspidi ÜVK) arengukava uuendamine 
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on kohaliku omavalitsuse jaoks seadusest tulenev  kohustus ja vajadus,  arvestades nii valla kui ka 
sellega koos ÜVK süsteemi arengut. 
 
Arengukavaga hõlmatav periood on 12 aastat. Sõltumata toimuvast arengust ja tehtavatest 
kulutustest tuleb arengukava täiendada vähemalt kord nelja aasta tagant kooskõlas muutustega 
valla majandustegevuses ja sotsiaalsfääris ning kooskõlas muudatustega seadusandluses. 
 

1.2 PÄRNU ALAMVESIKONNA VEEMAJANDUSKAVA 
 
Suure-Jaani valla territoorium kuulub Lääne-Eesti vesikonna Pärnu alamvesikonda (Joonis 1.2). 
Veemajanduskava eesmärk on, tuginedes põhjalikele analüüsidele hetkeolukorrast, säästva arengu 
ja võimalikult loodusliku veeklassi tagamine ning mere-, pinna- ja põhjaveekvaliteedi, hulga ja 
režiimi hoidmine inimtegevusest võimalikult rikkumatuna, täites vee kasutamise ja kaitse eripärast 
tingitud kvaliteedinõuded. 
 
Eesmärgi elluviimiseks on koostatud Pärnu alamvesikonna veemajanduskava, mis valmis 2003. 
aasta algul ning kinnitati ministri 10.03.2005 käskkirja nr 254 ja on täiendatud märtsis 2008. 
Veemajanduskava põhirõhk on reostusallikate korrastamisel, joogiveevarustusel ja vee seisundi 
halvendamise ennetamisel. 
 
Veemajanduskava käsitleb järgmisi ÜVKA seisukohast olulisi põhieesmärke: 
� kogu elanikkonna varustamine ohutu joogiveega; 
� põhjavee kvaliteedi ja hulga tagamine; 
� pinnaveekogude võimalikult looduslähedane seisund sõltuvalt veekogu tüübist ja 

kasutamisest; 
� veekeskkonnaga seotud vee-elustiku mitmekesisuse säilimine; 
� veevarude kasutamisvõimalused ja -piirangud on selgelt määratletud ning toetavad säästlikku 

majandusarengut. 
 

Suure-Jaani valla veemajanduse keskkonnaeesmärgid langevad kokku alamvesikonna 
veemajanduskavaga. Joogiveekvaliteedi nõuetele peab vastama ühisveevärgi vesi, mida kasutavad 
enam kui 50 inimest. Pikemas perspektiivis peab ühisveevärgist pärinev joogivesi vastama 
nõuetele kõigis asulates.  

Veemajanduskava ning selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke tuleb arvestada 
kohaliku omavalitsusüksuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas, üld- ja 
detailplaneeringute koostamisel või nende ülevaatamisel ja muutmisel. 
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Joonis 1.2. Pärnu alamvesikonna administratiivne jaotus 
 

1.3 ÜHISVEEVÄRGI JA–KANALISATSIOONIGA SEOTUD 
DETAILPLANEERINGUD JA EHITUSPROJEKTID 
 
Suure-Jaani valla üldplaneeringu alusel on detailplaneeringu kohustusega aladeks määratud Suure-
Jaani linn, Olustvere alevik ning Sürgavere, Vastemõisa, Kobruvere, Reegoldi, Kõidama, Ülde, 
Tääksi, Navesti ja Munsi külad. 
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Algatatud on planeeringud:  
1) Lõhavere külas Lauri puurkaevu kinnistu (kü 75902:002:0154) detailplaneering. 
Planeeritava ala pindala on ligikaudu 1,5 ha. Planeeringu eesmärgiks on määrata kinnistule 
puurkaevu ja selle teenindamiseks vajaliku hoone ehitusõigus, maa sihtotstarve, liikluskorraldus, 
tehnovõrkude ja -rajatiste ning haljastuse ja heakorra põhimõtted. 
2) Sürgavere külas Roostalu puurkaevu detailplaneering. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 
0,5 ha. Planeeringu eesmärgiks on olemasolevale puurkaevule eraldi krundi ja selle sihtotstarbe 
määramine. 
 
Vastu on võetud Lõhavere kergliiklustee ja kanalisatsioonitrassi detailplaneering. Planeeringu    
põhieesmärgiks on Lõhavere haigla ja Suure-Jaani linna vahelise kergliiklustee ja 
kanalisatsioonitrassi asukoha määramine. 
 
2010. aastal on koostatud ”Suure-Jaani valla veemajandusprojekti majandus- ja 
finantsanalüüs”; Infragate Eesti AS 2010. Nimetatud majandus- ja finantsanalüüs (edaspidi MFA) 
on koostatud Suure-Jaani valla veemajandusprojekti Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse juurde, 
hindamaks projekti elluviimise otstarbekust ja finantsmajanduslikke mõjusid, rahastamise 
abikõlblikkust, rahalise abi õigustatud suurust ning projekti üldist saavutatavat finantsplaani. 
Töösse on haaratud veevarustus (joogivesi) – Suure-Jaani linna, Olustvere aleviku, Ülde, 
Vastemõisa, Sürgavere, Reegoldi, Kõidama külade puurkaevpumplate rekonstrueerimine ja 
rajamine; veevarustustorustike rekonstrueerimine ning reoveepuhastus (heitvesi) – Suure-Jaani 
linna, Olustvere aleviku, Vastemõisa, Sürgavere, Reegoldi, Kõidama külade 
kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine, reoveepuhastusjaamade rekonstrueerimine ja rajamine.  
 
 
Valminud on ehitusprojektid järgmistele süsteemidele: 

1) Riigimaantee nr 24124 Viljandi – Suure-Jaani (km 19,8-22,5) Suure-Jaani linna J. Köleri ja 
Tallinna tänava vee-ja kanalisatsioonitorustike ehituse projekt. OÜ Projektkeskuse, töö nr 585. 
2009 
2) Riigimaantee nr 24124 Viljandi – Suure-Jaani (km 19,8-22,5) Suure-Jaani linna J. Köleri ja 
Tallinna tänava vee-ja kanalisatsioonitorustike ehituse projekt. Väljavõte. Lõik Tallinna tn 
reoveepumplast Lauri tänavani. OÜ Projektkeskus, töö nr 585-1 
3) Joonised 8.5.2.1 ja 8.5.2.2 (AS ENTEK poolt koostatud „Rahastamistaotluse koostamine 
Viljandi maakonna veemajandusprojektile” töö nr 661/06) 
4) Suure-Jaani linna I etapi vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine. Infragate Eesti AS, 
töö nr 898-10, Köide I, 2010; 
5) Suure-Jaani linna I ja II etapi vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine Osa 3 Infragate 
Eesti AS, töö nr 1058-10. Köide I, 2010; 
6) Suure-Jaani linna III etapi vee-ja kanalisatsioonisüsteemide tööprojekt. Reaalprojekt OÜ töö 
nr V93-11, 2011. 
7) Olustvere aleviku vee-ja kanalisatsioonitorustikud. Tööprojekt. Keskkond&Partnerid töö nr 
055/2011; 
8) Ülde küla veetorustikud. Tööprojekt. Keskkond&Partnerid töö nr 053/2011 
9) Reegoldi küla vee-ja kanalisatsioonitorustikud. Tööprojekt. Keskkond&Partnerid töö nr 
050/2011. 
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Koostamisel on ehitusprojektid järgmistele süsteemidele: 

1) Suure-Jaani linna IV etapi vee-ja kanalisatsioonisüsteemide ehitusprojekt. Kootaja 
Reaalprojekt OÜ; 
2) Sürgavere küla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise project. Koostaja  
Keskkond&Partnerid; 
3) Vastemõisa küla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise project. Koostaja  
Keskkond&Partnerid. 

 
Vajalik on koostada ehitusprojektid järgmistele süsteemidele: 

1) Ülde küla kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks; 
2) Kobruvere küla veesüsteemi rekonstrueerimiseks ja kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks; 
3) Navesti küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks; 
4) Munsi küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks; 
5) Vaalamäe puurkaevu veevõrkude rekonstrueerimiseks. 

 

 1.4. VEE ERIKASUTUSLUBA 
 
Vee erikasutuse korral on vajalik vee erikasutusluba ning erikasutuse eest tuleb maksta erikasutuse 
tasu, hüvitamaks vee seisundile või veekogule selle kasutamisel tekitatavat kahju. 
Vee erikasutusloaga antakse vee erikasutajale õigus vee erikasutuseks loas täpsustatud tingimuste 
kohaselt. Vee erikasutusluba ei ole vajalik, kui võetakse põhjavett vähem kui 5 m3 ööpäevas. 
Isikliku majapidamise heitvee või vähem kui 5 m3 heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas ei ole 
vaja vee erikasutusluba, kuid see tegevus peab vastama Veeseaduse §-i 24 alusel kehtestatud 
heitvee pinnasesse juhtimise korra nõuetele. 
Alates 01.02.2009.a.Veeseaduse § 9 lõike 5 alusel annab vee erikasutusloa Keskkonnaamet. 
 
Suure-Jaani vallas on kuus juriidilist isikut, kes omavad ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrke ning 
pakuvad suuremal või vähemal määral vastavat teenust järgmiselt: 
 
AS Suure-Jaani Haldus (registrikood 11351613) omab kuni 01.01.2015 kehtivat vee-
erikasutusluba L.VV/318523 (edaspidi Veeluba). Vastavalt veeloale on lubatud veevõtt järgmistest 
puurkaevudest: 
1) Lahmuse (Päraküla), katastri nr 4586, lubatud veevõtt 9 000 m3/aastas, 25 m3/d; 
2) Lõhavere sigala, katastri nr 4582,  lubatud veevõtt 2 000 m3/aastas, 6 m3/d; 
3) Munsi, katastri nr  5254, lubatud veevõtt 2 000 m3/aastas, 5 m3/d; 
4) Navesti lauda, katastri nr  6073, lubatud veevõtt 4 0000 m3/aastas, 11 m3/d; 
5) Olustvere Papioru, katastri nr 6078, lubatud veevõtt 16 000 m3/aastas, 44 m3/d; 
6) Olustvere Pargi, katastri nr 6064, lubatud veevõtt 20 000 m3aastas, 55 m3/d; 
7) Reegoldi keskuse, katastri nr  6061, lubatud veevõtt 6 000 m3/aastas, 17 35 m3/d; 
8) Suure-Jaani II, katastri nr 5252,  lubatud veevõtt 12 500 m3/aastas, 35 m3/d; 
9) Suure-Jaani I,  katastri nr 5248, lubatud veevõtt 12 500 m3/aastas, 35 m3/d; 
10) Sürgavere keskasula, katastri nr 6026,  lubatud veevõtt 20 000 m3/aastas, 56 m3/d; 
11) Vastemõisa keskuse, katastri nr  5283,  lubatud veevõtt 18 200 m3/aastas, 50 m3/d; 
12) Vastemõisa Viinaköögi, katastri nr 5287, lubatud veevõtt  18 200 m3/aastas, 50 m3/d ; 
13) Ülde, katastri nr 6081, lubatud veevõtt 12 000 m3/aastas, 33 m3/d. 
 

Lisaks on määratletud veekasutusloaga heitvee väljalasud ja lubatud saasteainete kogused:  
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1) Suure-Jaani biotiigid, suubla Ängi oja, lubatud vooluhulk aastas 16 000 m3 
2) Olustvere puhasti, suubla Navesti jõgi, lubatud vooluhulk aastas 113 280 m3 
3) Vastemõisa asula puhasti, suubla Vastemõisa oja, lubatud vooluhulk aastas 18 000 m3 
4) Ülde küla puhasti, suubla Saiga oja, lubatud vooluhulk aastas 9 000 m3 
5) Lahmuse töökoja Bio-100 + 3 BT, suubla  Lõhavere oja, lubatud vooluhulk aastas 11 340 m3 
6) Sürgavere asula Oxyd-180 +2 BT, suubla Lesti oja, lubatud vooluhulk aastas 20 000 m3 
7) Kõidama Bio-50+2BT, suubla Lõhavere oja, lubatud vooluhulk aastas 14 000 m3  
8) Munsi asula septik, suubla Lesti oja, lubatud vooluhulk aastas 2 000 m3 
9) Reegoldi asula puhasti RK-130+2BT,  suubla Navesti jõgi, lubatud vooluhulk aastas 6 000 m3 
10) Navesti biotiigid, suubla Navesti jõgi, lubatud vooluhulk aastas 4 000 m3   

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse ka saastetasu, on: BHT7, heljum, 
üldfosfor ja KHT. Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu 
arvutatakse, on üldlämmastik ja SO4.  

 
Sihtasutus Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus (registrikood 90011131) omab 31.12.2016 kehtivat 
vee-erikasutusluba L.VV/320872. Vastavalt veeloale on lubatud veevõtt järgmistest 
puurkaevudest: 
1) Lõhavere vana puurkaev, katastrinumber 5247, lubatud veevõtt 2000 m3/aastas 
2) Lõhavere hooldekeskuse uus puurkaev, katastrinumber 50221, lubatud veevõtt 12 000 m3/aastas, 
33 m3/d  
 
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool (registrikood 70002555) omab 01.01.2014 kehtivat 
vee-erikasutusluba L.VV.VI – 202470. Vastavalt veloale on lubatud veevõtt Olustvere aleviku 
veetornist, katastri nr 6065, lubatud veevõtt 6 000 m3/aastas, 16 m3/d; 
 
MTÜ Pärdi puurkaev (registrikood 80042389).  Vee erikasutusluba ei ole enam vajalik, kuna 
põhjavett võetakse vähem kui 5 m3 ööpäevas. Tegelik veevõtt Pärdi asula puurkaevust , katastri nr 
5259 on 1400-1700 m3./aastas, 3,8-4,7 m3/d 
 
MTÜ Vaalamäe Kaev (registrikood 80073154). Vee erikasutusluba ei ole enam vajalik, kuna 
põhjavett võetakse vähem kui 5 m3 ööpäevas. Tegelik veevõtt Vaalamäe puurkaevust, katastri nr 
5293 on ca 700-900  m3/aastas, 1,9-2,5  m3/d 
 
AS Sakala Saeveski (registrikood 10470020) omab 01.01.2014 kehtivat vee-erikasutusluba 
L.VV.VI – 204996. Vastavalt veloale on lubatud veevõtt Kõidama puurkaevust, katastri nr 2345, 
lubatud veevõtt 36 000 m3/aastas, 99 m3/d. 
 

1.5 VEE-ETTEVÕTTED 
 

1.5.1 AKTSIASELTS SUURE-JAANI HALDUS 
 
Aktsiaselts Suure-Jaani Haldus (registrikood 11351613) on osaühingute Suure-Jaani Hooldus ja 
Olustvere Soojus reorganiseerimisel alates 3. aprillist 2007 moodustatud äriühing, mis kuulub 
Suure-Jaani vallale.  Tegevusaladeks on: sooja-, vee- ja kanalisatsiooniteenuse  osutamine ja  
korraldamine; haljastuse ja heakorratööd, kalmistu haldamine;  kinnisvara ja ehitiste ning elu- ja 
mitteeluruumide arendus, haldamine  ning nende üürile, rendile ja kasutusse andmine; 
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välisvalgustuse  hooldamine ja arendamine; teede ja tänavate hooldamine. Äriühingu tööd juhib 
neljaliikmeline nõukogu ning juhataja-tegevjuht. 
 
Suure-Jaani Vallavolikogu 24.09.2009 otsusega nr 312 on AS Suure-Jaani Haldus määratud viieks 
aastaks vee-ettevõtjaks järgmistes tegevuspiirkondades: 
1) Suure-Jaani linn ja sellega ühtse terviku moodustavad Lõhavere, Päraküla ja Nuutre küla 
tiheasustuspiirkonnad; 
2) Olustvere alevik; 
3) Navesti küla; 
4) Reegoldi küla; 
5) Ülde küla; 
6) Kõidama küla; 
7) Sürgavere küla; 
8) Vastemõisa küla; 
9) Munsi küla 
Suure-Jaani Vallavalitsus on 30.09.2009 sõlminud AS Suure-Jaani Haldusega opereerimislepingu 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldistes huvides kasutamiseks ja hooldamiseks. 
 

1.5.2 MUUD VEE-ETTEVÕTTED 
 
MTÜ Pärdi puurkaev (registrikood 80042389) varustab oma liikmeid joogiveega Kobruvere 
külas, ühisveevärgiga on liitunud ca 60 inimest. 
  
MTÜ Vaalamäe Kaev (registrikood 80073154) varustab oma liikmeid joogiveega Kobruvere ja 
Vastemõisa külades Vaalamäel, ühisveevärgiga on liitunud 26 majapidamist, ca 70 inimest. 
 

2. SUURE - JAANI VALLA ÜLDINFO 
 

2.1 ASEND JA ADMINISTRATIIVNE JAOTUS 
 
Suure-Jaani vald moodustus 21. oktoobril 2005 endiste Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla, 
Olustvere valla ja Vastemõisa valla liitumisel. Vald asub Viljandimaa loode ja põhjaosas. 
Maakonnakeskusesse Viljandisse on vallakeskusest Suure-Jaani linnast 25 km, valla piirist aga alla 
7 kilomeetri. Vald ulatub rohkem kui 47 kilomeetrit idast läände ja 28,5 kilomeetrit põhjast 
lõunasse. Valla pindala on 742,6 km2, mis on 21% Viljandimaast. Suure-Jaani valda ümbritsevad 
Kõpu, Pärsti, Saarepeedi, Kolga-Jaani ja Kõo vald ning Võhma linn Viljandimaalt, Vändra ja Tori 
vald Pärnumaalt ning Türi vald Järvamaalt. Tähtsamatest maanteedest läbivad valda Imavere - 
Viljandi - Karksi-Nuia ja Mudiste - Suure-Jaani - Vändra tugimaanteed. Suure-Jaani vald on 
territooriumi suuruse poolest Eestis teisel kohal. Vallas paikneb osaliselt Soomaa Rahvuspark. 
Vallas on üks vallasisene linn - Suure-Jaani , üks alevik – Olustvere ja 46 küla. Suuremad külad on 
Sürgavere, Vastemõisa, Kõidama, Reegoldi, Kobruvere, Metsküla ja Ülde (Joonis 2.1). 
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Joonis 2.1. Suure-Jaani valla haldusjaotus (Allikas: Statistikaamet) 

Suure-Jaani valla asulate pindala ning elanike arv asulate lõikes on toodud tabelis 2.1. 
 
 
Tabel 2.1.Suure-Jaani valla haldusjaotus ja rahvastikuandmed (elanike arv külades). 
 

  Pindala Elanikke 27.07.2011 

Suure-Jaani linn   2,23 1112 

Olustvere alevik   1,87 448 

Vastemõisa  10,82 428 

Sürgavere  10,78 387 

Reegoldi  10,4 232 

Kõidama  1,21 198 

Metsküla  29,67 192 

Ülde  24,39 190 

Lõhavere  5,26 179 

Kobruvere  7,56 173 

Tääksi  4,94 119 

Päraküla  2,12 117 

Võivaku  8,28 106 

Kildu  12,69 98 

Ängi  17,2 98 

Navesti  12,54 97 

Jaska   13,49 95 

Aimla  24,22 89 

Epra  12,09 85 

Põhjaka  6,16 83 
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Nuutre  3,15 78 

Lahmuse  4,32 76 

Ivaski   8,75 72 

Kuhjavere  25,78 70 

Kabila  10,38 69 

Tällevere  11,47 66 

Kootsi  31,09 62 

Kerita  9,65 61 

Võlli  12,21 57 

Vihi  16,63 56 

Kärevere  4,91 52 

Mudiste  3,84 52 

Mäeküla  4,36 50 

Munsi  0,98 46 

Lemmakõnnu  14,91 44 

Ilbaku   4,93 40 

Võhmassaare  10,52 36 

Jälevere   17,67 33 

Arjadi   9,01 31 

Riiassaare  4,92 28 

Sandra  173,02 28 

Taevere  6,01 27 

Kuiavere  3,55 26 

Kurnuvere  19,66 20 

Paelama  19,44 17 

Rääka  9,79 17 

Kibaru  23,38 7 

Karjasoo  60,36 6 

KOV täpsusega   49 

Kokku: 742,61 5802 

 

2.2 KLIIMA 
 
Suure-Jaani vald kuulub klimaatiliselt Lõuna - Eesti regiooni, mille kohta kehtivad järgmised 
karakteristikud: ööpäeva keskmine õhutemperatuur tõuseb üle 0 oC 25.-28. märtsil, üle 5 oC 21.-23. 
aprillil, üle 10 oC 14.-16. juunil. Ööpäeva keskmine õhutemperatuur langeb alla 10 oC 21.-24. 
septembril, alla 5 oC 23.-24. oktoobril,  alla 0 oC 26.-27.novembril. 
Valla kliima on suhteliselt ühtlane. Piirkonnale on iseloomulik mõõdukalt külm talv, väheste 
sademetega jahe kevad, mõõdukalt soe, algul suhteliselt kuiv, aga teisel poolel vihmane suvi ning 
pikk soe sügis. Mikroklimaatilised erinevused põhinevad maastike mitmekesisusel (Sakala 
kõrgustiku põhjanõlv, avatud lavamaad, Soomaa rabad ja Navesti ürgorg võivad tekitada tõusvaid 
õhuvoole, äikest ja paduvihmu).  
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Üldine taimekasvu kestus, mil ööpäeva keskmine õhutemperatuur on üle  5 oC, vältab181-185 
päeva ning sellel ajavahemikul on sademete summa 410-470 mm. Lumikatte kestuseks on 100-105 
päeva. Aasta keskmine sademete summa jääb selles regioonis 600-650 mm vahele. Keskmised 
temperatuurid on võrreldavad Eesti keskmiste näitajatega: aasta keskmine ca 5 oC, jaanuari 
keskmine pisut alla -6 oC ja juulikuu keskmine ca 17 oC.  
 

2.3 LOODUS 
 
Suure-Jaani vald paikneb Sakala kõrgustiku põhjaosas ja Pärnu madalikul. Sakala kõrgustiku 
põhjaosa on vahelduva pinnareljeefiga: astangute, voorte, ooside, moreenkuplite ja looklevate 
jõeorgudega. Üleminek madalikualale Sakala kõrgustiku läänenõlval toimub Põhjakani ulatuva 
vöötme kaudu, mille moodustab enamasti liiv. Navesti jõe äärsed maad on madalad, absoluutne 
kõrgus vaid 19 m. Pinnakatteks on enamasti savikad ja liivakad setted. Navesti jõest põhja poole, 
kus aluspõhjaks on paas, esineb ka lubjarikast moreeni. Jõe ümbruses on mitmel pool levinud 
viirsavi, kõrgemais paigus tuleb ette viljakaid lammimuldi, madalamad maad on soostunud.  
Suure-Jaani valla loodus on väga kaunis ja mitmekesine. Leidub järskude kallaste ja looklevate 
ojakestega ürgorge ja maalilisi veskijärvi. Valla idaosa läheb madalikul üle pidevateks metsadeks 
ja Parika rabaks. Lääneosa on lodumetsade, soode ja rabade ala, millel on suur mõju ümbruskonna 
kliimale. Valla lääneservas asuvad sood ja rabad jäävad Soomaa Rahvuspargi, idaosas Parika 
looduskaitseala piiresse. Valla territooriumil asub osa Soomaa rahvuspargist, mis on moodustatud 
ulatuslike rabamassiivide ja ulatuslike üleujutustega jõgede kaitseks. Puutumatu looduse aardeks 
on üks Eesti  vanimaid rabasid – Parika raba. Hüpassaare metsade taga laiub Kuresoo. 
Navesti jõe vasakul kaldal tõuseb maapind järsku. Tegemist on kunagise Balti paisjärve 
rannaastanguga, mis on Sakala kõrgustiku põhja-ja loodeservaks. Sakala kõrgustiku põhjaosa 
kõrgeim tipp - Sürgavere mägi (kõrgus 128 m) asub Sürgavere kooli lähedal. Olustvere ümbrus on 
ürgorgudest lõhestatud. Kõige suurem neist on Tääksi ürgorg. Orus asuv pikk oos ulatub Tääksi 
külani. Oose on veel Mudiste- Lahmuse piirkonnas. Mandrijää liikumise tagajärjel on tekkinud 
Suure-Jaani voorestik. Voored paiknevad kõrgustiku nõlvadega rööbiti, nende suhteline kõrgus on 
10 meetri ümber, pikkus kuni 2,2 km. Sakala kõrgustiku vabanemisel jääkattest hakkasid tekkima 
orud Jaskas, Papiorus, Lahmusel ja veel mujalgi.  
 

2.4 PINNAVESI 
 
Suure-Jaani vald kuulub tervenisti Pärnu alamvesikonda. Suuremateks vooluveekogudeks on 
Navesti jõgi, Lõhavere (Lahmuse, Vihiküla) oja, Jälevere (Tipina) magistraalkraav, Arjadi 
(Ojaküla) oja, Liiduvere oja, Hüpassaare oja, Raudna jõgi ja Lemmjõgi.  
Navesti jõgi kuulub Eesti veerikkamate jõgede hulka, suubub oma 102 km pikkuse järel Pärnu 
jõkke 38 km kaugusel suudmest. Navesti jõel on 79 lisajõge, vesikond on 1990 km2. Üldine langus 
on 57 m, jõe keskmine vooluhulk on 24-26 m3 sekundis. Olustvere aleviku lähedal on jõgi kõige 
veerikkam ja sügavam. Jõge on süvendatud Jäleverest kuni raudteesillani. Raudteesillast ida suunas 
kaevati uus jõesäng kuni Tallinn-Viljandi maanteeni. 
Lõhavere (Lahmuse, Vihiküla) oja suubub Navesti jõkke. Lähe on 0,5 km Tällevere külast 
loodes, 4,5 km ida pool Suure-Jaani linna. Suue on 8 km Suure-Jaani linnast loodes. Vooluvee 
kogupikkus on 15 km.   
Jälevere (Tipina) magistraalkraav suubub Navesti jõkke. Lähe on 1 km kagu pool Kabala küla, 
11,5 km põhja pool Suure-Jaani linna. Suue on 8,5 km loode pool Suure-Jaani linna. Vooluvee 
kogupikkus on 13 km. 
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Arjadi (Ojaküla) oja suubub Navesti jõkke. Lähe on Arjadi külas 4 km Suure-Jaanist edelas. Suue 
on 3,5 km Kaansoo külast kagus, 13,5 km Suure-Jaanist loodes. Vooluvee kogupikkus on 16 km. 
Liiduvere oja suubub Lemmjõkke. Lähe on 2,5 km põhja pool Sürgavere küla, 2,5 km kagu pool 
Suure-Jaani linna. Suue on 2 km kagu pool Arjadi küla, 6,5 km edela pool Suure-Jaani linna. 
Veevoolu kogupikkus on 10 km. 
Hüpassaare oja algab Hüpassaarest ja on Lemmjõe parempoolne lisaoja, pikkus 8 km.   
Raudna (Sillavalla) jõgi suubub Halliste jõkke. Lähe on Viljandi järve lõunaosas. Suubub 15 km 
lõuna pool Riisaküla, 20,5 km kirde pool Sindi linna. Vooluvee kogupikkus on 58 km. Kuni 10 km 
pikkuseid lisajõgesid on 30. Valgalal on 45 järve. 
Lemmjõgi (Oksa jõgi) suubub Raudna jõkke. Lähe on 2 km kagu pool Kobruvere küla, 10,5 km 
lõuna pool Suure-Jaani linna. Suue on 4,5 km loode pool Sandra küla, 22 km lõuna pool Vändra 
alevit. Vooluvee kogupikkus on 41 km. Kuni 10 km pikkuseid lisajõgesid on 7. 
Jambi (Ärma) oja suubub Lemmjõkke. Lähe on 1 km Lemmakõnnu külast kagus,12 km edela 
pool Suure-Jaani linna. Suue on 4 km lääne pool Paelama küla,16 km edela pool Suure-Jaani linna. 
Vooluvee kogupikkus on 14 km. 
Tääksi oja lähe on 1 km põhja pool Välgita küla, 12,5 km kagu pool Suure-Jaani linna. Suubub 9 
km kirde pool Suure-Jaani linna Navesti jõkke. Vooluvee kogupikkus on 12 km. 
Jaska oja lähe on 2 km kagu pool Kerita küla. Suubub Navesti jõkke. 
Inimtegevuse tagajärjel või kruusa-liiva kaevandamisel on tekkinud mitmeid paisjärvi. Aimla 
lähedal asuvas rabas on kolm järve: Väike-, Püha- ja Parika järv.  Parika järv on kunagine 
Võrtsjärve jäänuk. 2 km lääne pool on Parika Väikejärv, mille suurus on 6,8 ha.  Suure-Jaani linna 
keskel on paisjärv, millega ühenduses on Kõpu järv.  
 

2.5 GEOLOOGIA JA HÜDROLOOGIA 
 
Suure-Jaani vald asub Sakala kõrgustiku Põhjaosas ja Pärnu madalikul. Sakala kõrgustiku põhjaosa 
on vahelduva pinnareljeefiga - astangute, voorte, ooside, moreenkuplite ja looklevate jõeorgudega. 
Navesti orundis asendub geoloogilises aluspõhjas Põhja-Eestile iseloomulik lubjakivi Sakala 
kõrgustikku iseloomustava devoni liivakiviga. Maavaradest leidub valla territooriumil rohkesti 
liiva ja kruusa. Loodusvaradest tähtsaim on aga põhjavesi, mis lasub 180-235 meetri sügavusel. 
Põuastel suvedel on  siiski kaevud veevaesed.  
Lavajas-lainjal moreentasandikul on muld kõrge viljakusega. Domineerivad kamarleetmullad ja 
kamargleimullad. Mullastiku lähtekivimiks on moreen. Sürgavere piirkonda jäävad head 
põllumaad, mis soodustavad põllumajandust. 0,2-0,5 m paksuse mullakihi all on valdavalt 20-25 m 
paksune saviliivmoreen. Moreen on kõva ja kuiv, allosas kohati poolkuiv kuni plastne ja märg. 
Kohati lasuvad moreenil saviliivad ja tolmliivad paksusega vastavalt 0,4-1,0 m ja 1 m. 
Aluspõhjalised savid keskdevoni pärnu ja narva lademetest vahelduvad dolomiitidega. Ülemsiluri 
dolomiidid paiknevad ca 40 m sügavusel. Geoloogilise aluspõhja paljand asub endise Tamme veski 
juures Navesti jõel Vanaõue ja Vihiküla vahel. Mandrijää serva peatumisel toimunud Balti 
jääpaisjärve pealetungi rannajoont märgistavad rannikuluited ja rannavallid. Selliseks rannavalliks 
oli ka Põhjaka külas Suure-Jaani - Vändra maanteed ületav liivaseljandik, mida nimetati 
Liivalohuks. Vanad rannaluited on enamasti 6-12 m kõrgused. Sellised on Vanaõue, Rääka ja 
Kivisaare luitevallid ning Labida luited.  
Navesti jõest põhja poole, kus aluspõhjaks on paas, esineb ka lubjarikast moreeni. Jõe ümbruses on 
mitmel pool levinud viirsavi, kõrgemais paigus tuleb ette viljakaid lammimuldi, madalamad maad 
on soostunud.  
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2.6 PÕHJAVESI 
 
Suure-Jaani valla territooriumil põhjaveevarusid arvutatud ega kinnitatud ei ole, sest puuduvad 
põhjaveehaarded tootlikkusega üle 500 m3 ööpäevas.  
Enamik ühisveevärke saavad vee Siluri ja Devoni ladestute põhjaveekihtidest, kuna  Kvaternaari 
veekihid on väikese paksuse ja veesisaldusega ühisveevarustuse tarbeks. Kuna asulad on suhteliselt 
väikesed ning paiknevad hajali, on veevarud piisavad nii käesoleval ajal kui ka tulevikus.  
Veevõtt puurkaevudest on reguleeritud vee erikasutuslubadega, mida väljastab vee-ettevõtetele 
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Pärnumaa kontor. 
Siluri veekihi moodustavad Suure-Jaanis peamiselt Adavere ja Raikküla lademe dolomiidid, mis 
vahelduvad lubjakivi ja mergli vahekihtidega. Kivimid on esindatud erineva lõhelisusega ja 
kavernoossusega lubjakivide, merglite ja dolomiitidega, kus leidub erineva veerikkusega tsoone. 
Siluri veekompleks on allpoollasuvast Ordoviitsiumi veekompleksist eraldatud Alamsiluri 
ladestiku Juuru lademe savikate lubjakivide ja merglitega. Kivimid on kõige veerikkamad 50-70 m 
sügavusel, kus toimub intensiivne veevahetus. Siluri veekiht on surveline, staatilised veetasemed 
Suure-Jaani linna puurkaevudes on ~14m maapinnast. 
Puurkaevude tootlikkused varieeruvad suurtes piirides – 5-24 m3/h veetaseme alanemisel 3-30 m. 
Siluri veekihi põhjavesi on varieeruva keemilise koostisega, valdavalt on tegemist mageda 
põhjaveega, mille kuivjääk on vahemikus 200-400 mg/l, vee keemiline tüüp on vesinikkarbonaatne 
magneesium-kaltsiumiline või kaltsium-magneesiumiline.  
 

3. SUURE-JAANI VALLA SOTSIAAL-MAJANDUSLIK OLUKORD
  

3.1 ELANIKE ARVU DÜNAAMIKA 
 
Suure-Jaani valla elanike arv 27.07.2011 seisuga on 5802, sealhulgas 2883 meest ning 2919 naist. 
See on 11% Viljandimaa elanikest. Valla keskmine asustustihedus on 7,77 inimest ruutkilomeetri 
kohta.  Elanike arvu dünaamikat iseloomustab järgnev Joonis 3.1.1. 
 

 
 
Joonis 3.1.1. Valla elanike arv 1. jaan. seisuga aastatel 2000-2011 (Statistikaameti (aastad 
2000-2006) ja rahvastikuregistri andmetel). 
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Vallaelanike vanuseline jaotus joonisel 3.1.2. ning rahvastikupüramiidil joonisel 3.1.3. näitavad, et  
elanikkond on suhteliselt noor. Valla elanikkonnast on 65% tööealised (16-64aastased),  20% 
pensioniealised, 9% põhikooliealised (7-15 a) ja 6% lapsed vanuses 0-6 a.  
 

 
Joonis 3.1.2. Valla elanike vanuseline jaotus seisuga 27.07.2011 (rahvastikuregistri andmetel) 
 
 

 
Joonis 3.1.3. Suure-Jaani valla rahvastikupüramiid 
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Valla keskmine asustustihedus on 7,77 inimest ruutkilomeetri kohta. Tihedaim asustus on Suure-
Jaani linnas (498,65 in/km2), Olustvere alevikus (239,57 in/km2), Kõidama külas (163,64 in/km2), 
Päraküla külas (55,19 in/km2) ja Munsi külas (46,94 in/km2). Hõrekülad on Karjasoo (0,1 in/km2), 
Sandra (0,16 in/km2), Kibaru (0,3 in/km2), Paelama (0,87 in/km2) ja Kurnuvere (1,02 in/km2). 

Territooriumilt suurimas Sandra külas (173,02 km2) elab vaid 28 inimest. Sandra on Eesti suurim 
küla, mille territoorium on suurem rohkem kui poolesajast Eestimaa vallast ja Tallinna linnastki. 
Külast hõlmab suure osa Valgeraba raba.  

 

3.2 ETTEVÕTLUS 

Äriregistri andmetel on Suure-Jaani valla territooriumil 2011. aasta seisuga registreeritud 215 
ettevõtet ja 249 füüsilisest isikust ettevõtjat (FIE). Eesti Maksu- ja Tolliameti järgi 2010. aastal aga 
188 ettevõtet ja 102 FIE-t. Andmete erinevus on märgatav, mistõttu edasiseks analüüsiks on valitud 
vaid ühed – Maksu- ja Tolliameti andmed. 

Kui välja arvata FIE-de tegevus, kellest suurem osa tegutsevad põllumajanduses, on Suure-Jaani 
vallas mahukaimaks tegevusvaldkonnaks töötlev tööstus, mis hõlmab ligikaudu 44% valla 
peamistest ettevõtlussuundadest töökohtade arvu poolest ning moodustab 65% peavaldkondade 
kogukäibest. Töötleva tööstuse tegevusaladeks Suure-Jaani vallas on muuhulgas saematerjali 
tootmine, kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine ning liha- ja linnulihatoodete 
tootmine. Olulisemateks tööandjateks on ka põllumajanduse ja ehituse valdkonnad. Valla 
suuremad ettevõtted on toodud tabelites 1, 2 ja 3. 
 
Suure-Jaani vallas on kõige levinumaks tegevusvaldkonnaks põllumajandus, mis katab ligi 40% 
kogu valla ettevõtlusest. Põllumajandusele järgneb metsamajandus, mille osakaal 
tegevusvaldkondades on üle 11%. Metsamajanduses on peamisteks tegevusaladeks metsakasvatus 
ja metsavarumine. Pea võrdselt on Suure-Jaani vallas levinud ehituse ning hulgi- ja jaekaubanduse 
valdkonnad, ligi 10%. Kõigest 5% osakaaluga, kuid kohaliku tööturu olulisimaks tööandjaks on  
töötleva tööstuse valdkonnas saematerjali tootmise tegevusala, milles suurimad ettevõtted on AS 
Sakala Saeveski ning OÜ Eesti Höövelliist. Ülejäänud ligikaudu 27% tegevusvaldkondadest 
moodustub veel 14 tegevusalast, mille üksikud osakaalud jäävad alla 5% (vt Tabel 3.2.1). 
 
Tabel 3.2.1. Suure-Jaani valla ettevõtted tegevusvaldkondade lõikes (2011)  
 

Tegevusvaldkond Äriühingute arv Osakaal 

Põllumajandus 173 37,5% 

Metsamajandus 51 11,1% 

Hulgi- ja jaekaubandus 42 9,1% 

Ehitus 41 8,9% 

Töötlev tööstus 26 5,6% 

Veondus ja laondus 23 5% 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 20 4,3% 

Haldus- ja abitegevused 20 4,3% 

Muud teenindavad tegevused 19 4,0% 



SUURE_JAANI VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENGUKAVA AASTATEKS 2007 - 2018 
UUENDUSED ARENDUSPERIOODIKS 2012-2024 

 

2 8

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 12 2,6% 

Majutus ja toitlustus 7 1,5% 

Mootorsõidukite remont 6 1,3% 

Kinnisvaraalane tegevus 6 1,3% 

Info ja side 5 1,1% 

Tervishoid 4 0,9% 

Haridus 3 0,7% 

Finants- ja kindlustustegevus 3 0,7% 
Elektrienergiaga varustamine 2 0,4% 

Mäetööstus 1 0,2% 

Kokku 464 100% 
 
Põllumajanduses on peamisteks tegevusaladeks liha- ja piimakarjakasvatus, teraviljakasvatus ning 
aiandus. 2011.a andmete põhjal olid valla suuremateks ettevõteteks käibe alusel Sürgavere 
Põllumajandusühistu,  OÜ Paala ja  Põllumajandusteenuste OÜ. Tootmises on peamised 
tegevusalad ehitustegevus ning puidutöötlemine ja puidutoodete valmistamine. 
Suuremateks ettevõteteks on ehitustegevuse alal Aja Nägu OÜ ja OÜ Markatrin,  puidutöötlemise 
alal Sakala Saeveski AS ja Eesti Höövelliist OÜ.  Teeninduses on olulisemateks tegevusaladeks 
vahendustegevus (toitlustus, kaupade, toiduainete, mootorikütuse müük  jms). 
 
Tabel 3.2.2. Suure-Jaani valla suuremad ettevõtted töötajate arvu alusel (EMTA 2011) 

Ettevõte Tegevusala 
Töötajaid 
2009 

Töötajaid 
2010 

OÜ Eesti Höövelliist Saematerjali tootmine 105 105 
AS Sakala Saeveski Saematerjali tootmine 45 69 
Sürgavere Põllumajandusühistu Piimakarjakasvatus 53 50 
OÜ Paala Piimakarjakasvatus 39 40 
OÜ Amikor TR Ajutise tööjõu rent 9 28 
OÜ Markatrin Muud eriehitustööd 10 22 

AS Suure-Jaani Haldus 
Auru ja konditsioneeritud õhuga 
varustamine 

13 14 

OÜ Suure-Jaani Vorstitööstus Liha- ja linnulihatoodete tootmine 14 14 
Aja Nägu OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus 4 13 
OÜ Kendra* Hoonete üldpuhastus 9 12 
OÜ Horentica* Kaubavedu maanteel 14 12 

OÜ Sallendor 
Kokkupandavate puitehitiste ja nende 
elementide tootmine  

10 10 

Taisto Bussid AS* Sõitjate muu maismaavedu 10 10 

Põllumajandusteenuste OÜ 
Teravilja- (v.a riis) ja 
kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete 
kasvatus 

10 10 

*Registreeritud Suure-Jaanis, kuid tegevus toimub mujal 

Valla suurimaks tööandjaks on Suure-Jaani Vallavalitsus. Riigiametitest on esindatud RMK Aimla, 
Kabala ja Kõpu metskonnad, Eesti Päästeameti Lõuna-Eesti Päästekeskuse Viljandimaa 
päästeosakonna Suure-Jaani tugikomando ja Eesti Politsei Lõuna Politseiprefektuuri Viljandi 
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politseiosakonna Suure-Jaani konstaablijaoskond. Olulisteks tööandjateks on ka Olustvere 
Teenindus- ja Maamajanduskool ning AS Eesti Post. 
Suure-Jaani valla ettevõtluse arengu probleemiks on ettevõtluskeskkonna suhteline 
väljaarenematus (sobivate ettevalmistatud alade puudus, kvaliteetsete kommunikatsioonide 
puudumine, teede kvaliteet jms) ja kvaliteetse tööjõu puudus,  transpordiprobleemid jms. Oluline 
on soodsate tingimuste loomine ettevõtete arendamiseks ning uute ettevõtete tekkimiseks, et 
mitmekesistada kohalike elanike töövõimalusi, vähendada pendelrännet ja selle negatiivset mõju 
kohalikule sotsiaalsele kogukonnale. 
 

3.3 LEIBKONNA SISSETULEK JA MAKSEVÕIME 
 
Leibkonnaliikme netosissetulek on oluliseks indikaatoriks vee- ja kanalisatsioonitariifide taseme 
prognoosimisel. Kuna Eestis ei koostata sissetulekute analüüsi kohalike omavalitsuste lõikes, saab  
valla elanike tulusid hinnata kasutades maakonna keskmisi palgaandmeid. Keskmine brutopalk oli 
Viljandi maakonnas 2009. aastal 10 063 krooni kuus, mis moodustas 82% Eesti keskmisest.  
 
Järgnev tabel annab ülevaate keskmistest palkadest maakondades aastatel 2006-2009. 
 
Tabel 3.3. Keskmine palk maakondades 2006-2009 
 

MAAKOND 2006. a 2007. a 2008. a 2009. a 

Kogu Eesti 9 407 11 336 12 912 12 264 

Harju 10 837 12 883 14 473 13 823 

Tallinn 10 997 13 068 14 634 14 072 

Hiiu 7 434 8 664 9 729 9 491 

Ida-Viru 6 842 8 368 10 263 9 964 

Jõgeva 7 507 9 098 10 118 9 049 

Järva 7 993 9 760 11 000 9 786 

Lääne 7 201 8 740 9 744 9 691 

Lääne-Viru 7 318 8 774 10 448 9 760 

Põlva 7 250 8 836 10 411 10 024 

Pärnu 7 948 9 460 11 047 10 304 

Rapla 7 583 9 356 10 765 10 032 

Saare 7 916 9 925 10 901 10 201 

Tartu 9 088 11 192 12 675 11 725 

Valga 6 908 8 260 9 075 8 979 

Viljandi 7 492 9 498 10 595 10 063 

Võru 7 177 8 662 10 694 10 118 

*Hõlmatud on töölepingu, teenistuslepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötajad. 

Allikas: Statistikaamet. 
 



SUURE_JAANI VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENGUKAVA AASTATEKS 2007 - 2018 
UUENDUSED ARENDUSPERIOODIKS 2012-2024 

 

3 0

Sellest nähtub, et Viljandi maakonna keskmine netosissetulek jääb mõnevõrra alla Eesti 
keskmisele. Kuigi puuduvat statistilised andmed Suure-Jaani valla kohta, võib eeldada, et 
piirkonna keskmine sissetulek jääb mõnevõrra alla maakonna keskmisele näitajale.  
 

3.4  VALLA RAHALINE OLUKORD JA LAENUVÕIME 

 
Oluline indikaator valla rahalise olukorra hindamisel on üksikisiku tulumaksu laekumine. 
Üksikisiku tulumaksu laekumine näitab omavalitsuses langustrendi: 2008. aastal laekus valla 
eelarvesse 2 440,6 tuhat eurot tulumaksu, 2010. aastal 1978,3 tuhat eurot.  
Valla eelarve dünaamika on toodud tabelis 3.4.1. 
 
Tabel  3.4.1. Suure-Jaani vallaeelarve dünaamika 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Rahvaarv, 1. jaanuar 5 935 5 875 5 786 5 718 5 631 

            

Kohalikud eelarved, tuhat eurot           

Tulud kokku 5 214,1 6 240,9 5 223,9 4 704,1 ... 

Füüsilise isiku tulumaks 2 082,2 2 440,6 2 120,7 1 978,3 ... 

Kulud kokku 4 797,0 6 298,1 6 257,7 4 684,1 ... 

Üldised valitsemissektori teenused 557,6 594,1 579,4 488,0 ... 

Majandus 361,0 507,9 224,8 170,0 ... 

Haridus 2 771,8 3 711,5 4 054,5 2 689,2 ... 

Sotsiaalne kaitse 259,0 288,9 287,5 294,1 ... 

            

Toimetulekutoetused, eurot 29 745,4 12 712,2 28 062,1 48 556,4 ... 

            

Registreeritud töötud 62 73 209 253 175 

            

Äriühingud 119 125 121 ... ... 

Müügitulu, miljonit eurot 44,17 36,79 32,10 ... ... 

            

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot 631,06 713,77 670,94 684,49 ... 

Brutotulu saajad keskmiselt kuus 2 206 2 169 1 981 1 905 ... 
Allikas: Statistikaamet 
 
Suure-Jaani valla eelarve mahuks 2009. aastal oli 5223,9 tuhat eurot. ja 2010.aastal 4704,1 eurot, 
suurimad tuluallikad on mõlemal aastal füüsilise isiku tulumaks ja riigieelarve eraldised. Eelarve 
kogukulude jagunemine kululiikide osatähtsuse järgi  (protsentides) aastatel 2003-2010 on toodud 
alljärgnevas tabelis 3.4.2. Kululiigi osatähtsus valla 2010 aasta eelarve kogukuludes on näidatud 
joonisel 3.1. 
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Tabel 3.4.2. Kululiigi osatähtsus Suure-Jaani valla eelarve kogukuludes, 2003–2010 
(protsenti) 
 
  
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010   

Haridus 
 

52,4 55,4 63,6 54,1 57,8 58,9 64,8 57,4   

Vaba aeg, kultuur ja religion 
 

15,3 15,3 12,9 8,6 13,7 13,1 11,5 11,9   

Majandus 
 

8,1 3,5 3,4 3,6 7,5 8,1 3,6 3,6   

Üldised valitsussektori teenused 
 

11,4 14,0 9,6 23,3 11,6 9,4 9,3 10,4   

Sotsiaalne kaitse 
 

11,1 10,0 8,9 5,9 5,4 4,6 4,6 6,3   

Muud kulud 
 

1,7 1,8 1,6 4,5 4,0 5,9 6,2 10,3   

          

 
 
 
 
Joonis 3.4. Kululiigi osatähtsus valla 2010 aasta eelarve kogukuludes 
 
 
Suure-Jaani valla laenukohustused on toodud järgnevas tabelis 3.4.3. 
 
Tabel 3.4.3. Suure-Jaani valla laenukohustused 
 

  2011 2012 2013 2014 

Laenu võtmine 460 931 845 518 405 940 0 

Kohustuste tasumine vald 206 868 252 447 243 698 343 178 

Kohustuste tasumine vald +  253 658 299 228 291 180 403 908 
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AS Suure-Jaani Haldus 

Võlakohustused kokku 2 018 673 2 564 963 2 544 723 2 140 815 

Võlakoormus 46,31% 58,56% 57,04% 47,22% 
 

Võlakoormuse arvestamisel on võetud konsolideeritud laenude summad, s.t. vald ja AS Suure-

Jaani Haldus kokku 
 

Suure- Jaani vald rahastab veemajanduslikke projekte vallale võetud laenu ja vallaeelarve tulude 
arvelt. Valla juhtkond on otsustanud rahastada  veeprojekte vallale võetava pikaajalise laenu arvelt. 
Vastavalt  valla- ja linnaeelarve seaduse paragrahvi 8 lõikele 1 võib kõigi tagasimaksmata laenude, 
tasumata kapitalirendi maksete ja emiteeritud võlakirjade ning muude rahaliste kohustuste 
kogusumma koos võetava laenuga olla 60% selleks eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludest, 
millest on maha arvatud riigieelarvest tehtavad sihtotstarbelised eraldised. Lõike 2 järgselt  
tagasimakstavate laenusummade ja laenuintresside, kapitalirendimaksete ja kapitalirendi intresside 
võlakirjade lunastamise kulude kogusumma ei või ületada ühelgi eelseisval eelarveaastal 20% 
laenuvõtmise, kapitalirendi kasutamise ja võlakirjade emiteerimise eelarveaastaks kavandatud 
eelarvetuludest, millest on maha arvatud riigieelarveliselt tehtavad sihtotstarbelised eraldised 

Olemasolevatele andmetele tuginedes võib oletada, et Suure-Jaani valla elanike maksevõime 
võimaldab tulevikus häireteta tasuda veemajanduslike teenuste eest, kuid ei võimalda vallale võtta 
edaspidi suurt laenukoormust. 
 

4. SUURE-JAANI VALLA VEEMAJANDUSE KIRJELDUS 

4.1 SUURE-JAANI LINN 

4.1.1  LINNA ISELOOMUSTUS 
 

Suure-Jaani linn hõlmab põhja-lõunasuunalise 
pikliku 2,24 km2 suuruse maa-ala. Loodeosas on 
linn kokku kasvanud Päraküla piiresse jäävate 
elamupiirkonna ja tootmismaa-alaga, linna 
kaguosas asuvad Sõpruse ja Roheline tänav 
kuuluvad Nuutre küla administratiivpiiresse. Linna 
keskosa läbib lai, lamedapõhjaline, laugete 
veergudega lammorg, milles voolab Ängi (Suure-
Jaani) oja. Linna keskel on oja paisutatud, 
moodustades 5,9 ha pindalaga Suure-Jaani järve. 
Linna põhjapiiril järsuveerulise oru põhjas voolab 
Lõhavere oja. Linna pinnareljeefi kujundab linna keskel asuv paisjärv, mis on umbes 10 m 
madalamal kui mõlemal pool paiknevad hoonestatud alad. Ehitusgeoloogilised tingimused ei ole 
torustike rajamise sügavusel keerulised. Valdavalt on tegemist liivaste pinnastega ning põhjavesi 
on küllaltki sügaval. Suure-Jaani linnas kaitstavaid loodusobjekte pole. Hoonestus on valdavalt 1- 
ja 2-korruseline, põhilise osa moodustavad eramud. 
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4.1.2  OLEMASOLEVAD VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 
 
Suure-Jaani linnas on kaks avalikku AS’ile Suure-Jaani Haldus kuuluvat ühisveevärki ja mitu 
eramuid varustavat eraveevärki, mille kohta andmed puuduvad.  Osaliselt väljaspool linna piire 
Pärakülas asuv veevärk on ühendatud linna võrguga ning ühisveevärk laieneb ka linnaga 
kokkukasvanud elamupiirkonda Nuutre külas. Kogu veevärkidesse pumbatav vesi mõõdetakse 
puurkaev-pumplates. Veearvestitega on varustatud ka kõik tarbijad.  
 
Suure-Jaani ühisveevärkidega on ühendatud kolm puurkaevu, mille tehnilised andmed on toodud 
järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.1.2.1. Suure-Jaani ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 
 

Passi ja 
katastri 
nr 

Nimetus, valdaja   Koordi-
naadid         

Puurimi
se aasta

Süga-
vus, 
m 

Hori-
sont 

Staatil
ine 
veetas
e, m 

Dünaam. 
veetase, 
m 

Tootlik-
kus, 
m3/h 

Alan-
dus, m 

Erideebi
t,  m3/h 

A-41-B 
5248 

PK-1, Suure Jaani 
Haldus 

25o28’33“ 
58o32’14“ 

1959 85 D2-1-S1 14  10,8 4  

4929 
5252 

PK-2, Suure Jaani 
Haldus 

25o28’34“ 
58o32’14“ 

1980 50 D2 
16 
16 

31 
32 

5-7 
15 
16 

0,36 
0,46 

2194 
4586 

Lahmuse töökoja, 
Suure Jaani Sume 

25o28’19“ 
58o32’19“ 

1969 65 D2-S1 6,5  4 28,5 1,0 

 

Lisaks saavad linna lõunaosas umbes 10 majapidamist vee erapuurkaevust, mille kohta andmed 
puuduvad. Erapuurkaevud on veel paari elamu tarbeks Ringpuiestee ja J. Köleri tn vahel, Oja tn 2a 
bussipargil, Männiku teel (AS Saldekas) ning endise meierei juures. Andmed nende kohta 
puuduvad. Bakterioloogilist reostust linna puurkaevude vees ei ole esinenud. Füüsikalis-keemiliste 
näitajate osas ei vasta ühegi puurkaevu vee üldrauasisaldus joogiveele kehtestatud 
kvaliteedinõuetele. Muude näitajata poolest vastab vesi joogivee kvaliteedinõuetele. 
 

Puurkaev PK-1 on puuritud 1959. aastal Vabariikliku Trusti „Santehmontaž“ poolt ja asub 
aadressil Lembitu 26a veetorni all. Passi järgsed andmed geoloogilise läbilõike ja puurkaevu 
konstruktsiooni kohta on toodud järgnevates tabelites. 
 
Tabel 4.1.2.2. Geoloogiline läbilõige puurkaevu PK-1 juures 
 

Kihi: Jrk. 
nr 

Kivimite kirjeldus 
Geoloogiline 
indeks algus lõpp paksus 

1. Liivsavi rähaga QIIIf
fgl 0 7,00 7,00 

2. Saviliiv räha ja veeristega savi vahekihtidega QIIIf
fgl 7,00 17,00 10,00 

3. Hallsavi räha ja veeristega QIIIf
gl 17,00 36,00 19,00 

4. Peeneteraline liivakivi D2nr a1
2 36,00 41,00 5,00 

5. Hall peeneteraline liivakivi D2nr a1
2 41,00 47,50 6,50 

6. Hall peeneteraline liivakivi savi vahekihtidega D2nr a1
2 47,50 56,00 18,50 

7. Valge dolomiit S1 56,00 71,00 15,00 
8.  Valged lubjakivid ja dolomiidid S1 71,00 85,00 14,00 
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Tabel 4.1.2.3.  Puurkaevu PK-1 tehniline konstruktsioon 
 
Nimetus Läbimõõt Algus Lõpp Pikkus 
Manteltoru 10“ 0 17,00 17,00 
Manteltoru 8“ 0 35,00 35,00 
Manteltoru 6“ 30,00 57,00 27,00 
Manteldamata puurauk 6“ 57,00 85,00 28,00 

 
Puurkaevu töötav osa, manteldamata puurauk, asub vahemikus 57-85 m ja on 28 m pikk. Puurkaev 
ekspluateerib Siluri ülemist aluspõhjalist veehorisonti, mis levib 56-85 m sügavusel Adavere 
lademe dolomiitides ja lubjakivides. Veekasutusloaga on lubatud veevõtt 12500 m3 aastas, 3125 m3 
kvartalis ja 35 m3 ööpäevas.  Reaalne veevõtt oli 2006.a 7400 m3. Ülevaade puurkaevu PK-1 
veekvaliteedist on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.1.2.4. Ülevaade Puurkaevu PK-1 veekvaliteedist  
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

14.05.2010 16.09.2011 
Piirväärtus SoM 02.01.03.a 
määruse nr 1 järgi, I kv.kl. 

1. Maitse pall 0 0 Tarbijale vastuvõetav 
2. Lõhn pall 0 0 Tarbijale vastuvõetav 
3. Värvus kraadi 14 12 Tarbijale vastuvõetav 
4. Hägusus NTU 2,4 2,6 Tarbijale vastuvõetav 
5. Oksüdeeritavus O2 mg/l 3,5 2,5 5 
6. pH ühik 7,5 7,7 �6,5 ja �9,5 
7. Elektrijuhtivus µS/cm 462 467 2500 
8. Ammoonium mg/l 0,05 0,07 0,5 
9. Nitraat mg/l 0,44 0,44 50 
10. Nitrit mg/l 0,005 0,005 <0,5 
11. Fluoriid mg/l 0,6 0,63 >1,2–�1,5 
12. Kloriid mg/l 8,9 11 250 
13. Sulfaat mg/l 33,8 32,0 250 
14. Raud µg/l 1054 973 200 
15. Mangaan µg/l 43 39 50 
16. Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 0 
18. Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 2 100 
19. Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 0 
 
Puurkaevu on 2005.a. paigaldatud süvaveepump NP24C 4’’ 
2200, mis lülitub tööle sõltuvalt rõhust hüdrofoorides 
(töörõhk võrgus 3-4 bar). Pump pumpab vee otse veevärki, 
mille rõhku reguleeritakse kolme hüdrofooriga (igaühe maht 
0,5 m3, pildil). Firma Zilmet 1998.a toodetud terasest 
hüdrofoorid on ette nähtud tööks surveni 10 bar.  Elektri- ja 
automaatikaseadmed on toodetud 1997.a. Pump on 
varustatud pehmekäivitusseadmega, kuid tekitab 
seiskumisel vibratsiooni. Pumplasisene torustik ja 
armatuurseadmed, k.a. veearvesti, on halvas seisukorras. 
Veetöötlusseadmeid ei ole.  
 
Puurkaev asub veetornis (pildil), mille põrand on ümbritsevast 
maapinnast madalamal. Veetorni põhikonstruktsioonid on heas korras. 
Küttesüsteem puudub, temperatuur langeb ruumis alla 0 ºC (kõrget 
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ruumi pole võimalik kütta, veetorustik on isoleeritud ja varustatud küttekaabliga). Veetorn on 
süsteemist välja lülitatud, kuna ei taga piisavat rõhku võrgus. Sanitaarkaitsetsoon (30 m) on valla 
üldplaneeringuga moodustatud ja võrkaiaga piiratud, kuid kohati on aed puurkaevudest 25 m 
kaugusel, seega ulatub sanitaarkaitseala osaliselt elamukrundile. Puurkaevu omaniku kohustus on 
tagada, et ka elamukrundile ulataval sanitaarkaitseala osal peetaks kinni seadusega kehtestatud 
majandustegevuse piirangutest. 
 
Puurkaev PK-2 on puuritud 1980. aastal Vabariikliku Koondise EKE Ehitus- ja Montaaživalitsus 
poolt ja asub aadressil Lembitu 26a veetorni kõrval raudbetoonrõngastest kaevus. Passi järgsed 
andmed geoloogilise läbilõike ja puurkaevu konstruktsiooni kohta on toodud järgnevates tabelites. 
 
Tabel 4.1.2.5.  Geoloogiline läbilõige puurkaevu PK-2 juures 
 

Kihi: Jrk. 
nr 

Kivimite kirjeldus 
Geoloogiline 
indeks algus lõpp paksus 

1. Liivsavi ja liiv veeriste ja ülaosas munakatega QIII
gl-fgl 0 20,0 20,0 

2. Savi D2nr 20,0 35,00 15,00 
3. Savi liivakivi, lubjakivi ja dolomiidi vahekihtidega D2nr 35,00 50,00 15,00 
 
 
 
Tabel 16. Puurkaevu PK-2 tehniline konstruktsioon 
 
 
Nimetus 

Läbimõõt Algus Lõpp Pikkus 
Manteltoru 16“ +0,40 5,50 5,90 

Manteltoru 12“ +0,70 37,00 37,70 

Manteltoru 8“ 35,10 40,10 5,00 

Perforeeritud manteltoru 8“ 40,10 50 9,90 

 
Tsementtamponaaž on 16“ manteltorude taga vahemikus 3-5,50 m ja 12“ manteltorude taga 
vahemikus 0-37 m. Puurkaevu töötav osa, perforeeritud 8“ manteltoru, asub vahemikus 40,1-50 m 
ja on 9,9 m pikk. Puurkaev ekspluateerib Pärnu aluspõhjalist veehorisonti, mis levib 35-50 m 
sügavusel Kesk-Devoni Narva lademe liivakivi ja lubjakivi vahekihtides. Veevalem on M 257, Cl- 
20,2, SO4

- 11,8, HCO3
- 256,3, NO3

- 1,25, NO2
- 0,012 / Ca2+ 40,1, Mg2+ 31,6, NH4

+ 0,14, Fe2+ 
0,24.Veekasutusloaga on lubatud veevõtt 12500 m3 aastas, 3125 m3 kvartalis ja 35 m3 ööpäevas. 
Reaalne veevõtt oli 2006.a 7400 m3. Ülevaade puurkaevu PK-2 veekvaliteedist on toodud 
järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.1.2.6. Ülevaade puurkaevu PK-2 veekvaliteedist  
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

17.02.2004 
Piirväärtus SoM 02.01.03.a määruse 
nr 1 järgi, I kv.kl. 

1. Maitse palli 0 Tarbijale vastuvõetav 
2. Lõhn pall 0 Tarbijale vastuvõetav 
3. Värvus kraadi 7,5 Tarbijale vastuvõetav 
4. Hägusus NTU 3 Tarbijale vastuvõetav 
5. Oksüdeeritavus O2 mg/l 2,6 5 
6. pH ühik 7,9 �6,5 ja �9,5 
7. Elektrijuhtivus µS/cm 434 2500 
8. Ammoonium mg/l 0,23 0,5 
9. Nitraat mg/l <0,44 50 
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Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

17.02.2004 
Piirväärtus SoM 02.01.03.a määruse 
nr 1 järgi, I kv.kl. 

10. Nitrit mg/l <0,005 <0,5 
11. Fluoriid mg/l 1,0 >1,2–�1,5 
12. Kloriid mg/l 4,4 250 
13. Sulfaat mg/l <3 250 
14. Raud µg/l 617 200 
15. Mangaan µg/l <20 50 
16. Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 
17. Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0 
18. Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 9 100 

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

 
Puurkaevu on paigaldatud firma Lowara süvaveepump 
4“GS. Survetorustik on ühendatud puurkaevu PK-1 
torustikuga enne hüdrofoore ja lülitub tööle sõltuvalt 
rõhust hüdrofoorides. Elektrivarustus- ja 
automaatikaseadmed on pärit 1997. aastast. Pumplasisene 
torustik ja armatuurseadmed, k.a. veearvesti, on kehvas 
seisukorras. Veetöötlusseadmeid ei ole. Kuna II astme 
pumpa ei ole, peavad süvaveepumbad garanteerima 
vajaliku surve, siiski langeb pika torustiku tõttu rõhk 
tarbija kraanis oluliselt.  
 
Puurkaev asub veetorni kõrval raudbetoonrõngastest kessoonis (pildil). Kaev on hooldatud ja selle 
seisund on hea. Soojustus puudub. Malmluuk on normaalses seisukorras, kuid ei pea sooja. 
Küttesüsteem puudub, temperatuur kessoonis langeb periooditi alla 0 ºC. Sanitaarkaitsetsoon (30 
m) on valla üldplaneeringuga moodustatud ja võrkaiaga piiratud, kuid kohati on see puurkaevudest 
25 m kaugusel. Seega osaliselt ulatub sanitaarkaitseala elamukrundile. Puurkaevu omaniku 
kohustus on tagada, et ka elamukrundile ulataval sanitaarkaitseala osal peetaks kinni seadusega 
kehtestatud majandustegevuse piirangutest. 
 
Lahmuse töökoja puurkaev on puuritud 1969. aastal VK EKE Ehitus- ja Montaaživalitsuse poolt 
ja asub väljaspool Suure-Jaani linna territooriumi Pärakülas. Passi järgsed andmed geoloogilise 
läbilõike ja puurkaevu konstruktsiooni kohta on toodud järgnevates tabelites. 
 
Tabel 4.1.2.7. Geoloogiline läbilõige Lahmuse töökoja puurkaevu juures 
 

Kihi: Jrk. 
nr 

Kivimite kirjeldus 
Geoloogiline 
indeks algus lõpp paksus 

1. Liivsavi ja saviliiv kruusa ja liiva vahekihtidega QIII
gl 0 30,00 30,00 

2. Peeneteralised nõrgalt tsementeerunud liivakivid 
alumises osas savi vahekihtidega 

D2nr+pr 
30,00 50,00 20,00 

3. Valged dolomiidid ja lubjakivid S1rk 50,00 65,00 15,00 
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Tabel 4.1.2.8.Lahmuse töökoja puurkaevu tehniline konstruktsioon 
 
Nimetus Läbimõõt, mm Algus Lõpp Pikkus 
Manteltoru 273 +0,50 10,00 10,50 
Manteltoru 168 +0,50 50,00 50,50 
Manteldamata puurauk 145 50,00 65,00 15,00 

 
Tsementtamponaaž on 273 mm manteltorude taga vahemikus 0-10m ja 168 mm manteltorude taga 
vahemikus 0-50 m. Puurkaevu töötav osa, manteldamata puurauk, asub vahemikus 50-65 m ja on 
15 m pikk. Puurkaev ekspluateerib Siluri ülemist aluspõhjalist veehorisonti, mis levib 50-150 m 
sügavusel Adavere, Raikküla ja Tamsalu lademete liivakivides. Veehorisondil ülemine vettpidav 
kiht puudub ja Siluri ülemine veehorisont on ühenduses ülalpool oleva Pärnu – Narva jõe 
veehorisondiga. Veekasutusloaga on lubatud veevõtt 9000 m3 aastas, 2250 m3 kvartalis ja 25 m3 
ööpäevas.  Reaalne veevõtt oli 2005.a 6680 m3. Ülevaade Lahmuse töökoja puurkaevu 
veekvaliteedist on toodud järgnevas tabelis. 
 
 
Tabel 4.1.2.9. Ülevaade Lahmuse töökoja puurkaevu veekvaliteedist   
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

 
14.12.2004 

 
11.05.2010 

Piirväärtus SoM 02.01.03.a 
määruse nr 1 järgi, I kv.kl. 

1. Lõhn pall 0 0 Tarbijale vastuvõetav 

2. Hägusus NTU 3 1,4 Tarbijale vastuvõetav 

3. Oksüdeeritavus O2 mg/l 0,6  5 

4. pH ühik 7,4 8,1 �6,5 ja �9,5 

5. Elektrijuhtivus µS/cm 620 380 2500 

6. Ammoonium mg/l 0,20 0,22 0,5 

7. Nitraat mg/l <1,5 <0,44 50 

8. Nitrit mg/l 0,004 <0.005 <0,5 

9. Fluoriid mg/l 1,0  >1,2–�1,5 

10. Kloriid mg/l 5,3 4,5 250 

11. Sulfaat mg/l 15,0 13,9 250 

12. Raud µg/l 440 256 200 

13. Mangaan µg/l <10 25 50 

14. Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0  

15. Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0  

16. Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 2 4 100 

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

 
Puurkaevu on 2001.a paigaldatud süvaveepump NP-X/16. Kaevust pumbatakse vesi otse veevärki.  
Rõhku veevärgis (2,5-3,7 bar)  reguleeritakse hüdrofooriga (maht 3 m3). Tallinna Masinatehases 
toodetud hüdrofoor on ette nähtud tööks surveni 5 kgs/cm2 (katsetatud survel 8 kgs/cm2).  Materjal 
on St3 („must teras”).  Elektrikilpide sisu uuendatud, veearvesti ja tagasilöögiklapp asendatud 
2001.a. Veetöötlusseadmeid ei ole. Proovivõtukraan ja mõni 
sisetorustiku lõik on hiljuti asendatud, kuid puurkaevu päis, 
hüdrofoor ja elektri-automaatikaseadmed on avarii-eelses 
seisukorras. Kuna II astme pumpa ei ole, peab süvaveepump 
garanteerima vajaliku surve, siiski langeb pika torustiku tõttu rõhk 
tarbija kraanis oluliselt. 
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Pumpla hoone (4,5x2,5m, pildil) on madal valdavalt silikaattellistest ehitis, mille põrand on 
ümbritsevast maapinnast madalamal. Eterniitkatus on soojustatud (luugi osas soojustamata), seinad 
soojustamata. Uksed ja aknad on amortiseerunud ja ei pea sooja.  
Sanitaarkaitsetsoon (30 m) on valla üldplaneeringuga moodustatud ja võrkaiaga piiratud, kuid 
kohati on see puurkaevudest 25 m kaugusel. 
 
VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRKUDE TEHNILINE SEISUKORD 
 
Suure-Jaani linna kaks veevärki saavad joogivee kolmest puurkaevust (katastri nr 5248, 5252 ja 
4586). 
Keskuse veevärk. Puurkaevude territooriumil paiknevat veetorni ei kasutata, kuna mahuti (ca 50 
m3) kõrgus ei ole piisav tagamaks vajalikku survet veevärgis. Mahuti kõrgus maapinnast on 
ligikaudu 18 m.  
 
Uued veetorustikud on 2011. aastal ehitatud Pargi, Supeluse, Lasketiiru, Lauri, osaliselt Tallinna, 
Nurme, Pärnu, Ruusi tee, Johann Köleri, Tööstuse, Ringpuiestee osaliselt, Pihlaka, Oja, Karja ja 
Veski tänavale. Ühisveevärgi laiendusena on kokku rajatud uusi veetorustikke 6930 m, ehitatud 13 
tuletõrjehüdranti ning välja ehitatud 186 liitumispunkti (Tabel 4.1.2.10). 
Lisaks valmis sademeveekanalisatsioon Johann Köleri tänavale, kogupikkusega 1746 m. 
 
Tabel 4.1.2.10. Suure-Jaani linna veetorustike rajamine 2011. aastal 
 
  Majaühendused   Veetorustik (m)     Hüdrant 

  tk De110 De50 De63 De40 De32 Kokku tk 

PÄRNU 10 129 0 0 0 88 217 1 
NURME 7 0 0 277 0 53 330 0 
RUUSI  2 193 0 0 0 20 213 0 

LAURI 3 0 95 0 108 78 281 0 

PARGI 2 74 0 0 0 14 88 0 

SUPELUSE 29 4 0 285 0 191 480 1 

LASKETIIRU 6 285 0 0 0 50 335 1 

TALLINNA 10 193 0 0 0 135 328 1 

OJA 11 0 0 295 0 83 378 0 

KARJA 7 0 4 165 28 74 271 0 

TÖÖSTUSE 5 0 223 150 0 16 389 0 

VESKI 9 0 0 265 61 30 356 0 

PIHLAKA 6 0 0 180 37 36 253 0 

RINGPUIESTEE 9 0 0 408 0 150 558 0 

J. KÖLERI 70 1549 0 358 34 512 2453 9 

KOKKU 186 2427 322 2383 268 1530 6930 13 
 
 
2012. aastal saavad valmis veetorustikud Lembitu, Lina, Sõpruse, Roheline, Lai, Järve, Mäe, 
Kingu, Kõrge, Aasa, Sepa ja Ringpuiestee osale (Tabel 4.2.11.). Kokku ehitatakse veetorustikke 
5186 m, majaühendusi 19 ning 4 tuletõrjehüdranti. Jaama tänavale on projekteeritud 
sademeveekanalisatsiooni ehitamine (Tabel 4.1.2.11). 
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Tabel  4.1.2.11. Suure-Jaani linna veetorustike rajamine 2012. aastal 
 
  Majaühendusi   Veetorustik (m)     Hüdrant 

  tk De110 De50 De63 De40 De32 Kokku tk 

LEMBITU I 28 578 0 0 0 24 897 2 
LEMBITU II 18 352 0 0 0 10 508 2 
LINA  3 0 76 0 0 0 105 0 
SÕPRUSE 13 0 0 414 108 0 523 0 

ROHELINE 4 0 113 0 0 0 152 0 

LAI 2 0 0 192 0 6 202 0 

JÄRVE 1 0 0 0 0 24 24 0 

MÄE 3 0 76 0 0 16 106 0 

KINGU 4 0 186 0 0 0 208 0 

RINGPUIESTEE 26 0 0 790 28 0 982 0 

KÕRGE 5 0 0 180 0 0 224 0 

RINGP.PÕIK 1 0 48 0 61 0 48 0 

AASA 3 0 0 92 37 0 102 0 

SEPA 2 0 0 139 0 0 145 0 

JAAMA 38 648 0 0 0 312 960 0 

KOKKU  151 1578 499 1807 80 1222 5186 4 

 
2012. aastal valmib ehitusprojekt vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks järgmistele Suure-
Jaani linna tänavatele (Tabel 4.1.2.13). Rahastustaotluse koostamise järel ja SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt lisarahastuse saamisel on võimalik need trassid välja 
ehitada 2012.a. lõpuks. 
 
 
 
Tabel 4.1.2.12. Suure-Jaani linna 2012. aastal projekteeritavad veetorustikud 
 
      Veetorustik (m)     

  De110 De50 De63 De32 Kokku 

VÄIKE  0  0 210  0 210 

SANGARI  0 130  0  0 130 

LILLE  0  0  0  0 0 

LEMBITU 190  0  0  0 190 

NURME  0  0 250  0 250 

PIHLAKA  0  0 120  0 120 

PÕLLU-ROHU  0  0  0 130 130 

MÄNNIKU  0  0 290  0 290 

AASA  0  0 230  0 230 

RINGPUIESTEE  0 80  0  0 80 

KOKKU 190 210 1100 130 1630 

 
Torustikku settinud raud ei võimaldanud varasematel aastatel tagada tarbijatele Sotsiaalministri 
31.07.2001 määrusega nr 82 kehtestatud piirnäitajatele vastavat joogivett (rauasisaldus oli 400-
1600 �g/l). Rauaeemaldusseadme paigaldamisega 2010.a. on tarbijale üleantava vee kvaliteet 
tunduvalt paranenud. Mikrobioloogilist reostust ei ole täheldatud.  
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Ülevaade ühisveevärgi läbinud kraanivee kvaliteedist on toodud järgnevates tabelites. 
 
 
Tabel 4.1.2.12. Ülevaade Keskuse veevärgi kraanivee kvaliteedist  
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

Gümnaasium 
11.05.2010 

Gümnaasium 
13.09.2011 

Piirsisaldus SoM 31. 07.01.a 
määruse nr 82 järgi 

1. Maitse Lahj.aste 0 0 Tarbijale vastuvõetav 
2. Lõhn Lahj.aste 0 0 Tarbijale vastuvõetav 
3. Värvus kraadi 8,9 2,7 Tarbijale vastuvõetav 
4. Hägusus NHÜ 1,9 2,7 Tarbijale vastuvõetav 

5. pH ühik 8,1 7,7 6,5-9,5 

6. Elektrijuhtivus µS/cm 414 385 2500 
7. Ammoonium mg/l 0.08 0,15 0,50 
8. Raud µg/l 353 412 200 
9. Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 0 
10. Enterokokid PMÜ/100 ml   0 
11. Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 0 
 
 
Päraküla veevärk. Päraküla veevärk on ühendatud Suure-Jaani linna ühisveevärgiga. Osa Välja, 
Lasketiiru ja Roosi tn majadest on ühendatud nii Keskuse kui Lahmuse ühisveevärgiga. Vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse eratarbijaid on 157 ja juriidilisi isikuid 1 (AS Eesti Höövelliist). Vee 
tarbimine on umbes 700 m3/kuus. Linna tarbijaid on 90%. Uued torustikud on rajatud 2011. aastal. 
PE-torudest Ø 32-63mm..Rajatud on hüdrandid tuletõrjevee saamiseks..  
 
Torustikku settinud raud ei võimalda tagada tarbijatele sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 
kehtestatud piirnäitajatele vastavat joogivett (rauasisaldus 600 �g/l). AS’ile Suure-Jaani Haldus 
Tartu Tervisekaitsetalituse Viljandimaa osakonna poolt 26.04.07 väljastatud luba 
kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks. Mikrobioloogilist 
reostust ei ole täheldatud. Ülevaade ühisveevärgi läbinud vee kvaliteedist on järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.1.2.13. Ülevaade Päraküla veevärgi kraanivee kvaliteedist 
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

Välja 8 
11.05.2010 

Välja 8 
13.09.2011 

Piirsisaldus SoM 31. 07.01.a 
määruse nr 82 järgi 

1. Maitse Lahj.aste 0 0 Tarbijale vastuvõetav 
2. Lõhn Lahj.aste 0 0 Tarbijale vastuvõetav 
3. Värvus kraadi 3,6 2,7 Tarbijale vastuvõetav 
4. Hägusus NHÜ 1,3 2,7 Tarbijale vastuvõetav 

5. pH ühik 8 7,7 6,5-9,5 

6. Elektrijuhtivus µS/l 384 412 2500 
7. Ammoonium mg/l 0,22 0,15 0,50 
8. Raud µg/l 226 412 200 
9. Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 0 
10. Enterokokid PMÜ/100 ml   0 
11. Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 0 
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Terviseameti Lõuna talituse riikliku järelevalve käigus joogivee kvaliteedi kohta 10.01.2011 
koostatud otsuse kohaselt: 
1) Mikrobioloogilised näitajad vastavad nõuetele, vesi ei sisalda haigusttekitavaid mikroorganisme. 
2) Indikaatornäitajad ei vasta nõuetele Päraküla ühisveevärgis (raua sisaldus 226, 485 ja 580 µg/l, 
piirnorm 200 µg/l). 
3) Keemilised näitajad vastavad nõuetele: vesi ei sisalda ohtlikke keemilisi ühendeid. 
 
 
TULETÕRJEVEEVARUSTUS 
 
Tuletõrjesüsteem linnas põhineb tuletõrje veevõtukohtadel ja tuletõrjehüdrantidel. Veevärgis on 
hetkel kokku 12 hüdranti, mis tagavad nõutava vooluhulga ehk üldjuhul 10 l/s ja 3-korruseliste 
hoonete piirkonnas 15 l/s. Hüdrandid asuvad Johann Köleri, Supeluse, Lasketiiru ning Pärnu 
tänavatel. Järgmises etapis ehitatakse hüdrandid Lembitu puiesteele. 
Päästeametil on kustutusvee täiendamiseks võimalik kasutada 7 veevõtukohta – 5 looduslikku ja 2 
mahutit. Neli neist on väljaspool linna administratiivpiire. 
 
Veevõtukohad on järgmised: 

- Oja tn bussipargi juures olev tiik, mis on kinni kasvamas ning ei ole enam kasutatav; 
- Vallavalitsuse haldushoone juures paiknev 100 m3 maapealne (muldes) mahuti (raskesti 
kasutatav);  
- Männiku tee 4 juures paiknev 45 m3 mahuti (korras ja kasutatav); 
- 2 veevõtukohta paisjärvel, kus vett saab võtta tammide pealt; 
- Tiik Ruusi tee ja Lasketiiru tn ristmiku läheduses (veevõtukaevuga, juurdepääs võsas);  
- Tiik AS Eesti Höövelliist tootmishoonete ja ladude läheduses (kasutatav, veevõtukaevuga). 

 
ÜHISVEEVÄRGI PROBLEEMID 
 
Põhilised lahendust vajavad probleemid on järgnevad:  

- kõigile ühisveevärgi klientidele ei ole tagatud sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 
kehtestatud piirnäitajatele vastava kvaliteediga vee saamine. 

- indikaatornäitajad ei vasta nõuetele Päraküla ühisveevärgis (raua sisaldus 226, 485 ja 580 µg/l, 
piirnorm 200 µg/l) 

- puurkaev-pumplate seadmed ja hooned on halvas seisukorras.  
- tuletõrjeveevarustus ei vasta kõikjal nõuetele 

 

4.1.3 OLEMASOLEVAD KANALISATSIOONISÜSTEEMID.  
 
Suure-Jaani linn ja selle lähipiirkond Päraküla, Nuutre ja Lõhavere külade administratiivpiirides 
olevad tiheasustuspiirkonnad on määratletud ühtse Suure-Jaani reoveekogumisalana, mis ka 
tegelikkuses linnaga ühtse terviku moodustavad. 
 
ÜVK perspektiivskeemi järgi on kavandatud sademetevee kanalisatsiooni rajamine Tallinna, Jaama  
ja J. Köleri tänavatele, et vältida reostuse kandumist paisjärve. Lisaks paisjärve reostusriski 
vältimisele tekitab elanikele mitmes linna piirkonnas probleeme suurte vihmade ajal ja 
lumesulamisperioodil tänavatelt elamukruntidele valguv sademevesi. Kuna ühisvoolse 
kanalisatsiooni rajamine on majanduslikult ebaotstarbekas, on perspektiivskeemis kavandatud 
sademeveetorustikud teedelt sademevee ärajuhtimiseks. 
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KANALISATSIOONI VÄLISVÕRGU TEHNILINE SEISUKORD 
 
Kanalisatsiooni laiendus. Uute kanalisatsioonitorustike ehitusmaht 2011. aastal oli 9362 m, 
sealhulgas survekanalisatsiooni torustikke 1089 m (Tabel 4.1.3.1.) Ehitustööde käigus valmis 176 
majaühendust ning kanalisatsioonile rajati 3 reoveepumplat, mis kõik on  varustatud kahe 
sukelpumbaga. Pumplad asuvad Nurme, Tööstuse  ja Väikesel tänaval. 
 
Tabel 4.1.3.1. Suure-Jaani linna kanalisatsioonitorustike rajamine 2011. aastal 
 
 Maja-        Kanal (m)      

 ühendus De280 DE250 De200 De160 De110 De90 De63 Kokku 
LAURI 3 0 0 0 530 0 0 0 530 
PARGI 2 0 0 0 83 73 0 0 156 
SUPELUSE 29 0 0 0 376 273 0 88 737 
LASKETIIRU 6 0 0 0 274 59 0 0 333 
RUUSI  2 180 0 0 13 0 0 0 193 
NURME 7 0 0 0 350 0 0 0 350 
PÄRNU 10 0 0 0 695 0 0 0 695 

OJA 11 0 0 0 650 0 560 0 1210 

KARJA 7 0 0 311 203 0 0 0 514 
TÖÖSTUSE 5 0 322 0 168 0 0 0 490 
VESKI 9 0 0 0 412 0 0 0 412 
PÄRNU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PIHLAKA 6 0 0 0 248 0 0 0 248 
RINGPUIESTEE 9 0 0 0 560 0 0 0 560 
J. KÖLERI 70 0 0 0 2250 684 0 0 2934 

KOKKU 176 180 322 311 6812 1089 560 88 9362 
 
2012. aastal rajatakse kanalisatsioonitorustikke kokku 4041 m, sealhulgas 
survekanalisatsioonitorustikke 167 m (Tabel 4.1.3.2.). Ehitatakse välja 151 majaühendust ning 
tuletõrjehüdrandid Lembitu tänavale.  
 
Tabel  4.1.3.2. Suure-Jaani linna kanalisatsioonitorustike rajamine 2012. aastal 
 
  Maja-        Kanal (m)      

  ühendus De280 DE250 De200 De160 De110 De90 De63 Kokku 

LEMBITU I 28 0 0 0 838 0 0 0 838 

LEMBITU II 18 0 0 0 515 0 0 0 515 

LINA  3 0 0 0 106 0 0 0 106 

SÕPRUSE 13 0 0 0 532 0 0 0 532 

ROHELINE 4 0 0 0 150 0 0 0 150 

LAI 2 0 0 0 187 24 0 0 211 

JÄRVE 1 0 0 0 25 0 0 0 25 

MÄE 3 0 0 0 101 0 0 0 101 

KINGU 4 0 0 0 195 0 0 0 195 

RINGPUIESTEE 26 0 0 0 883 143 0 0 1026 

KÕRGE 5 0 0 0 124 0 0 0 124 

RINGP.PÕIK 1 0 0 0 50 0 0 0 50 
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AASA 3 0 0 0 50 0 0 0 50 

SEPA 2 0 0 0 118 0 0 0 118 

JAAMA 38 0 0 0 0 0 0 0 0 

KOKKU 151 0 0 0 3874 167 0 0 4041 
 
Projekteerimisel on kanalisatsioonisüsteemid Väike, Lille ja Rohu tänavale, kogupikkusega 1720 
m. 
 
Sademetevee kanalisatsiooni ehitus.  
Sademevee kanalisatsiooniks on rajatud Ø200mm isevoolne torustik koolimaja juurdeehituse 
drenaažvee ärajuhtimiseks Pärnu tn kraavi. Drenaažvesi pumbatakse isevoolsesse torustikku. 
Sademevesi tänavatelt valgub üldjuhul haljasaladele, kust imbub pinnasesse. Osaliselt on 
sademeveekanalisatsiooni rajamisel ette nähtud olemasolevad reovee kanalisatsioonitorustikud 
muuta sademetevee kanalisatsiooni torustikeks. 
2011. aastal ehitati Johann Köleri tänavale  1746 m sademeveekanalisatsiooni, paigaldati  
vaatluskaevudena 60 ja restkaevudena 63 plastkaevu Uponor PE. Pärnu tänaval sai valmis 232 m 
sademeveekanalisatsiooni. Projekteeritud on Jaama tänava sademevee torustikud, mis ehitatakse 
välja 2012.aastal. 
 
REOVEEPUHASTITE TEHNILINE SEISUKORD 
 
Linnas on kolm heitvee väljalasku. Põhjaosa 
(korruselamute piirkond ja AS Eesti Höövelliist) 
reovesi läbib Päraküla puhasti. Linna keskosas 
on 3 biotiiki kogupindalaga 1200 m2. Lõunaosas 
asuvate biotiikide pindala ei ole teada. 
Reoveesuublaks on Lõhavere oja (11 ja 16 km 
suudmest). Vastavalt keskkonnaministri 
16.11.1998 määrusele nr 65 „Heitveesuublana 
kasutatavate veekogude või nende osade 
nimekiri reostustundlikkuse järgi“ ei ole 
Lõhavere oja reostustundlik. Linna põhjaosa 
reoveed on juhitud Pärakülas asuvasse endise Lahmuse töökoja 1985. aastal rajatud 
kestvusõhustusega aktiivmudapuhastisse BIO 100 (pildil), järelpuhastuseks on 3 biotiiki 
kogupindalaga 2640 m2. Kestvusõhustusega aktiivmudapuhasti BIO-100 jõudlus on projekti 
järgselt Q = 80 - 150 m3/d, reostuskoormus = 20 – 44,8 kg BHT5/d, 320 - 700 ie. BIO-100 on 
monoplokk-konstruktsiooniga (õhutuskamber ja setiti moodustavad ühise ploki) mustmetallist 
korpusega bioloogiline reoveepuhasti. Enne puhastisse jõudmist läbib vesi käsitsi puhastatava võre 
(võrekaev asub teenindushoones) ja horisontaalse liivapüünise. Reovesi läbib seadmed isevoolselt 
(pumpla puudub). Aeratsioonisüsteemi toidavad vanad nõukogudeaegsed õhupuhurid 
(pöördkolbkompressorid). Teenindushoone üldseisukord on välise vaatluse põhjal normaalne. 
Puhasti territoorium on piiratud võrkaiaga. Nõutav puhasti kuja – 100 m, on tagatud.  
Reoveepuhastilt võetud reoveeproovid ei ole ületanud piirsisaldust BHT7 osas (35 mg/l). Küll aga 
on olnud kõrvalekaldeid HA osas (47 mg/l). KHT näitaja piirsisaldust (mg/l) ei ole ületatud. 
Reoveepuhastist väljuva heitvee proovide keskmised analüüsitulemused on toodud järgnevas 
tabelis. 
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Tabel 4.1.3.3. Lahmuse töökoja reoveepuhasti heitveeproovide analüüsitulemused  
 
Parameeter 8.12.2009 23.03.2010 12.05.2010 23.09.2010 07.12.2010 29.03.2011 

pH 7,41 7,1 7,5 7,6 7,4 7,2 
BHT7, mg/l 14 <3 35 28 20 24 
Hõljuvained, mg/l 25 12 47 29 37 6 
Üldfosfor, mg/l 8,6 0,3 14 17 15 6,2 
Üldlämmastik, mg/l 71 3,6 76 119 105 56 
KHT, mg/l <5 <50 51 73 70 47 
Allikas: Analüüsilehed 

 
Linna biotiikide 2011.a. võetud reoveeproov ületas piirsisaldust BHT7 osas (43 mg/l) ja ka KHT 
osas (150 mg/l). Linna biotiikidest väljuva heitvee proovide keskmised analüüsitulemused on 
toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.1.3.4. Suure-Jaani linna biotiikide heitveeproovide analüüsitulemused  
 
Parameeter 8.12.2009 23.03.2010 12.05.2010 26.08.2010 07.12.2010 29.03.2011 

pH 7,36 7,3 7,46 7,2 7,3 7,2 
BHT7, mg/l 20 70 8 14 24 43 
Hõljuvained, mg/l 35 31 26 12 39 16 
Üldfosfor, mg/l 4,1 3,4 4,5 2,5 7,2 6,6 
Üldlämmastik, mg/l 36 27 17 19 48 45 
KHT, mg/l 48 86 <5 93 141 150 
Allikas: Veekasutuse aruanded 

 
Keskkonda juhitud reostust iseloomustavad andmed 2002-2006.a kohta on koondatud järgnevasse 
tabelisse.  
 
KANALISATSIOONI PROBLEEMID 
 
Põhilised lahendust vajavad probleemid on järgnevad:  
- Kõik majapidamised reoveekogumisala piires ei ole seotud ühiskanalisatsiooniga . 
- Reoveepuhasti on amortiseerunud, puudub mudakäitlus (kahes suublas puhasti puudub).  
- Puudub sademeveekanalisatsioon Jaama tänaval (tänavalt valguv sademevesi uputab kinnistuid). 
 

4.2 OLUSTVERE ALEVIK  
 

4.2.1 ALEVIKU ISELOOMUSTUS 
 
Olustvere alevik paikneb valla keskusest ligi 6 km 
kaugusel kirdes ja maakonna keskusest Viljandi 
linnast ligi 20 km kaugusel põhjas. 
Alevikus on toidupood, Olustvere Teenindus- ja 
Maamajanduskool (edaspidi TMK), põhikool, söökla, 
staadion jalgpalli-, võrkpalli- ja tenniseväljakuga jne. 
Piirkonna südameks on Olustvere mõisakompleks koos arvukate kõrvalhoonete ja 20 ha suuruse 
liigirikka pargiga. 
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2009. aasta lõpu seisuga elab Olustvere alevikus 457 elanikku. Suurem osa neist elab väljaspool 
mõisaparki Olustvere Sovhoostehnikumi aegsel perioodil väljakujunenud elamutsoonis asuvates 
kolmekorruselistes korterelamutes, ühepereelamutes ja  Olustvere TMK-le kuuluvas elamus. 
Valdav osa inimestest elab 3-korruselistes korterelamutes (9 elamut, 156 leibkonda), 1-2 
korruselistes eramutes (28 eramut Papiorus, 18 eramut Olustvere raudteejaama piirkonnas) elab 
kokku 49 leibkonda. Lisaks elab 2 leibkonda Olustvere TMK-le kuuluvates elamutes, õpilaste 
tarbeks on kaks ühiselamut. Olustvere rahvaarv koos ühiselamutes elavate kooliõpilastega on 
kokku 730 inimest. Aleviku 457 inimesest ligi 87% kasutavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
teenust. 

ÜVK arendamise eest vastutab selle omanik (Suure-Jaani vald) ja nõuetekohase toimimise eest 
vee-ettevõtja AS Suure-Jaani Haldus. 

4.2.2 OLEMASOLEVAD VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 
 
Ühisveevärki ammutatakse Olustveres vett kahest puurkaevust. Veetoodang oli 2011.a kokku 
23374 m3, s.h. Pargi puurkaevust 19370  m3 ja Papioru puurkaevust 4004 m3. Vett tarbivaid 
tööstusettevõtteid alevikus ei ole. Arveldamata vee osakaal oli 10,5%. Põhiosa arveldamata veest 
on lekkevesi torustikest. Veevõtuposte veevärgis ei ole, tänavate kastmiseks ühisveevärgi vett ei 
kasutata. Ülejäänud 7% asula elanikest saavad vee oma salv- või madalatest puurkaevudest. 
Olustvere TMK veevärk  varustab veega koolile kuuluvaid õppeotstarbelisi tootmisüksuseid. TMK 
veevärki on ühendatud ka kaks koolile kuuluvat väikeelamut, millest üks on hetkel tühi. TMK 
veevärki toidab koolile kuuluv puurkaev. Kogu puurkaevudest veevärkidesse pumbatav vesi 
mõõdetakse puurkaev-pumplates.  
 
Tabel 4.2.2.1. Põhjaveevõtt Olustvere puurkaevudest, m3 

 
 Pargi puurkaev Papioru puurkaev 
Aastad, kvartalid 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
I kvartal 3380 4400 4984 1816 1652 1612 
II kvartal 3380 3050 4877 1816 2479 1506 
III kvartal 1826 3985 4536 2641 1064 78 
IV kvartal 2854 4146 4973 3314 2627 808 
Kokku 11440 15581 19370 9587 7822 4004 

Veearvestitega on varustatud ka kõik tarbijad. Olustvere Pargi puurkaev on puuritud 1965. aastal ja 
kuulub pika kasutusea tõttu likvideerimisele tamponeerimise teel. Selle aemel on ette nähtud uue 
asenduspuurkaevu puurimine Aia tänavale. Olustvere Papioru puurkaev, mis on puuritud 1971. 
aastal, rekonstrueeritakse reservpumplana selleks, et tagada veevõrgu töökindlust. 

 
VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRKUDE TEHNILINE SEISUKORD 
 

Kuigi toorvee kvaliteet vastab normidele, ei vasta ühisveevärgi vesi kehtestatud kvaliteedinõuetele 
raua (üldjuhul 300-500 �g/l, kuid on olnud ka 1240 �g/l) ja väävelvesiniku osas. Mikrobioloogilist 
reostust ei ole täheldatud. Vee-ettevõttel on Tartu Tervisekaitsetalituse Viljandimaa osakonna poolt 
väljastatud luba kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks. Halva 
kvaliteedi põhjuseks on amortiseerunud torustikud. 
 
Veevärgi üldpikkus on 5,53 km. Veetorustik on rajatud põhiliselt 1970-ndatel aastatel (malmtorud, 
Ø 65-100 mm, 4,34 km), osaliselt 1980-ndatel aastatel (plasttorud, Ø 32 mm, 1,4 km). Torude 
läbimõõt vastab küll Olustvere aleviku vajadustele, kuid torustikud on peaaegu täielikult 
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amortiseerunud, sest on paigaldatud valdavalt külmumispiirist ülespoole. Külmumised ja 
pinnasekerked on põhjuseks pidevatele leketele. Puurkaev-pumplate vaheline torustik on täis 
settinud ja ei võimalda tarbija juures hoida vajalikku rõhku. Plasttorudest veetorustikud kulgevad 
osaliselt läbi kruntide, kohati on torustikud paigaldatud maapinna külmumispiirist kõrgemale. 
Torud on ühendatud muhvidega, kusjuures kasutatud on isetehtud muhve. Malmtorustiku 
majasisendused on enamjaolt terasest (Ø 40-50 mm). Siibrid on üldjuhul mittekasutatavad, 
paljudest siibrikorpustest on sulgmehhanism välja võetud. Torustikku settinud raud ei võimalda 
tagada tarbijatele sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 kehtestatud piirnäitajatele vastavat 
joogivett. Ülevaade ühisveevärgi läbinud vee kvaliteedist on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.2.2.2. Ülevaade Olustvere aleviku kraanivee kvaliteedist  
 
Jrk. 
nr. Näitaja 

Mõõt- 
ühik 

Kauplus AjaO 
11.05.2010 

Kauplus AjaO 
11.05.2010 

Piirsisaldus Sots. ministri 31. 
07.01.a määruse nr 82 järgi 

1. Maitse  0 0 Tarbijale vastuvõetav 

2. Lõhn  0 0 Tarbijale vastuvõetav 

3. Värvus mg/l Pt 2,3 3,5 Tarbijale vastuvõetav 

4. Hägusus NHÜ 0,2 0,5 Tarbijale vastuvõetav 

5. pH ühik 8 7,6 6,5-9,5 

6. Elektrijuhtivus µS/cm 410 414 2500 

7. Ammoonium mg/l 0,28 0,17 0,50 

8. Raud µg/l 31 70 200 
9. Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 0 
10. Enterokokid PMÜ/100 ml   0 
11. Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml   100 
12. Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 0 
 
Olustvere alevikus on kolm puurkaevu, kuid hetkel on neist kasutusel vaid kaks (Pargi ja Papioru), 
mis katavad hetkel kogu veevajaduse. Puurkaevud on 1,5 km pikkuse torustiku kaudu ühenduses ja 
vajadusel dubleerivad teineteist. Kaevud varustavad veega kõiki Olustvere küla ühisveevärgiga 
ühendatud hooneid. Keskmine ööpäevane veevõtt 2006.a oli 64 m3. Puurkaevude tehnilised 
andmed on antud järgnevas tabelis:  
 
 
Tabel. 4.2.2.3. Olustvere aleviku ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 
 
Passi ja 
katastri 
nr 

Nimetus, 
valdaja             

Koordi-
naadid         

Puurimi
se aasta 

Süga-
vus, m

Hori-
sont 

Staatili
ne 
veetase
, m 

Tootlik-
kus, l/s 

Alan-
dus, m 

Erideebit
,  l/s*m 

1537 
6064 

Pargi, AS 
Suure-Jaani 
Haldus  

25o33’24“ 
58o33’31“ 

1965 105 S1rk-ad 22,0 
0,19 
0,12 

13,00 
11,00 

0,01 
0,02 

2955 
6078 

Papioru, AS 
Suure-Jaani 
Haldus 

58o33’37“ 
25o33’42“ 

1971 120 S1rk  5  0,29 

A-66-B 
6065 

Veetorni 
Olustvere 
TMK 

25o34’ 
58o33’14“ 

1959 80 S1rk     
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Bakterioloogilist reostust puurkaevude vees ei ole esinenud. Füüsikalis-keemiliste näitajate poolest 
vastab mõlema kasutuses oleva puurkaevu vesi kehtestatud kvaliteedinõuetele.  
Terviseameti Lõuna talituse riikliku järelevalve käigus joogivee kvaliteedi kohta 10.01.2011 
koostatud otsuse kohaselt: 
1) mikrobioloogilised näitajad vastavad nõuetele, vesi ei sisalda haigusttekitavaid mikroorganisme; 
2) indikaatornäitajad vastavad nõuetele Olustvere ühisveevärgis (raua sisaldus 31 ja 70 µg/l, 
piirnorm 200 µg/l); 
3) keemilised näitajad vastavad nõuetele: vesi ei sisalda ohtlikke keemilisi ühendeid. 
 

Pargi puurkaev on puuritud 1965. aastal Põllumajandusministeeriumi Ehitus- ja 
Montaaživalitsuse poolt ja asub aleviku keskel mõisapargis. Passi järgsed andmed geoloogilise 
läbilõike ja puurkaevu konstruktsiooni kohta on toodud järgnevates tabelites. 
 
Tabel 4.2.2.4. Geoloogiline läbilõige Pargi puurkaevu juures 
 

Kihi: Jrk. 
nr 

Kivimite kirjeldus 
Geoloogiline 
indeks algus lõpp paksus 

1. Liivsavi ja saviliiv veeristega gQIII 0 23,00 23,00 
2. Savi dolomiidi vahekihtidega D2nr 23,00 32,00 9,00 
3. Lubjakivi dolomiidi ja savi vahekihtidega D2nr 32,00 41,00 9,00 
4. Dolomiit  S1rk 41,00 105,00 66,00 
 
 
Tabel 4.2.2.5. Pargi puurkaevu tehniline konstruktsioon 
 
Nimetus Läbimõõt Algus Lõpp Pikkus 
Manteltoru 273 +0,20 13,20 13,40 
Manteltoru 168 +0,20 45,50 45,70 
Manteldamata puurauk 140 45,50 105,00 59,50 

 
Tsementtamponaaž on 273 mm manteltorude taga vahemikus 0 - 13,2 m ja 168 mm manteltorude 
taga vahemikus 0 - 45,5 m. Puurkaevu töötav osa, manteldamata puurauk, asub vahemikus 45,5 -
105 m ja on 59,5 m pikk. Puurkaev ekspluateerib siluri ülemist aluspõhjalist veehorisonti, mis levib 
41-130 m sügavusel Raikküla ja Adavere lademete dolomiitides. Veevalem on M 450, HCO3

- 88 / 
Mg2+ 47, Ca2+ 44. Veekasutusloaga on lubatud veevõtt 20000 m3 aastas, 5000 m3 kvartalis ja 55 m3 
ööpäevas. Reaalne veevõtt oli 2005.a 14091 m3. Ülevaade Pargi puurkaevu veekvaliteedist on 
toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.2.2.6. Ülevaade Pargi puurkaevu veekvaliteedist 
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

19.12.05 
 
13.09.11 

Piirväärtus SoM 02.01.03.a 
määruse nr 1 järgi, I kv.kl. 

1. Lõhn palli 0 0 Tarbijale vastuvõetav 
2. Maitse palli 0 0 Tarbijale vastuvõetav 
3. Värvus kraadi 2,2 3,6 Tarbijale vastuvõetav 
4. Hägusus NHÜ 0,5 0,7 Tarbijale vastuvõetav 

5. Oksüdeeritavus O2 mg/l   5,0 
6. pH ühik 7,6 7,9 6,5-9,5 
7. Elektrijuhtivus µS/cm 416 412 2500 
8. Kloriidid mg/l  4 250 
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9. Sulfaadid mg/l  6 250 
10. Nitritid mg/l  0,005 0,50 
10. Nitraadid mg/l  0,44 50 
11. Ammoonium mg/l <0,05 0,21 0,50 
12. Mangaan µg/l  19 50 
13. Raud µg/l 110 200 200 
14. Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 0 
15. Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0 0 
16. Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 1 100 
17. Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 0 
 
Puurkaevu on 2002.a paigaldatud firma Lowara süvaveepump 4SD 10/17, mis lülitub tööle 
sõltuvalt rõhust hüdrofooris (töörõhk võrgus 3 - 4 bar). Pumba paigaldussügavus on 40 m, 
tootlikkus 8 m3/h ja tõstekõrgus 80 m. Pump pumpab vee otse veevärki. Rõhku reguleeritakse 
hüdrofooriga (maht 3 m3). Veearvesti ja elektri-automaatikaseadmed on hiljuti asendatud, kuid 
puurkaevu päis, proovivõtukraan, hüdrofoor ja praktiliselt kogu toruarmatuur on avarii-eelses 
seisukorras. Veetöötlusseadmeid ei ole. Kuna ka II astme pumpa ei ole, peab süvaveepump 
garanteerima vajaliku surve, siiski langeb pika torustiku tõttu rõhk tarbija kraanis oluliselt. 
Pumpla hoone (mõõtmed 5 x 2,5 m; pildil) on madal silikaattellistest ehitis. Hoonele on ehitatud 

uus soojustatud viilkatus, seda on regulaarselt 
hooldatud, mistõttu üldseisund on hea. Vundamendis ja 
seintes ei ole pragusid, kuid seinte soojustus puudub. 
Põrand on ümbritsevast maapinnast madalamal ja selles 
on äravooluauk. Pinnasevett hoonesse sisse ei tule, kuid 
seintel (süvistatud osas) on niiskuskahjustused. Uks on 
normaalses seisukorras, kuid ei pea samuti sooja. Talvel 
köetakse elektriradiaatoriga (olmes kasutatav 
õliradiaator). 50 m sanitaarkaitsetsoon on 
moodustamata, tähistamata ja aiaga piiritlemata. 
 
Papioru puurkaev on puuritud 1971. aastal 

Vabariikliku Koondise EKE Ehitus- ja Montaaživalitsus poolt ja asub aleviku põhjaosas paisjärve 
kaldal individuaalelamute piirkonnas. Passi järgsed andmed geoloogilise läbilõike ja puurkaevu 
konstruktsiooni kohta on toodud järgnevates tabelites. 
 
 
Tabel 4.2.2.7. Geoloogiline läbilõige Papioru puurkaevu juures 
 

Kihi: Jrk. 
nr 

Kivimite kirjeldus 
Geoloogiline 
indeks algus lõpp paksus 

1. Peeneteraline liiv fQIII 0 10,00 10,00 
2. Liivsavi ja saviliiv kruusa ja munakatega gQIII 10,00 21,00 11,00 
3. Savi dolomiidi vahekihtidega D2pr-nr 21,00 39,00 18,00 
4. Dolomiit  S1ad 39,00 75,00 36,00 
5. Dolomiidi, lubjakivi ja mergli vaheldumine S1ad 75,00 85,00 10,00 
6. Dolomiit S1rk 85,00 120,00 45,00 
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Tabel 4.2.2.8. Papioru puurkaevu tehniline konstruktsioon 
 
Nimetus Läbimõõt Algus Lõpp Pikkus 
Manteltoru 324 +0,30 10,50 10,80 
Manteltoru 219 +0,50 46,00 46,50 
Manteldamata puurauk 190 46,00 120,00 74,00 

 
Tsementtamponaaž on 324 mm manteltorude taga vahemikus 0 - 10,50 m ja 219 mm manteltorude 
taga vahemikus 0 – 46 m. Puurkaevu töötav osa, manteldamata puurauk, asub vahemikus 46 - 120 
m ja on 74 m pikk. Puurkaev ekspluateerib Adavere ja Raikküla lademete dolomiite. Veevalem on 
M 460, HCO3

- 95 / Mg2+ 39, Ca2+ 36, Na+ + K+ 25. Veekasutusloaga on lubatud veevõtt 16000 m3 
aastas, 4000 m3 kvartalis ja 44 m3 ööpäevas.  Reaalne veevõtt oli 2005.a 9452 m3.  
 
Puurkaevu on 2002.a paigaldatud firma Lowara süvaveepump 4SD 15/17, mis lülitub tööle 
sõltuvalt rõhust hüdrofoorides (töörõhk võrgus 3 - 4 bar). 
Pumba paigaldussügavus on 40 m, tootlikkus 9 m3/h ja 
tõstekõrgus 80 m.  Pump pumpab vee otse veevärki. Rõhku 
reguleeritakse kahe hüdrofooriga (vanema maht 3 m3, 
uuemal 0,5 m3). Veearvesti, osa toruarmatuurist ja elektri-
automaatikaseadmed on 2002. aastal asendatud, kuid 
puurkaevu päis ja osa toruarmatuurist on avarii-eelses 
seisukorras. Veetöötlusseadmeid ei ole. II astme pumpa ei 
ole ning süvaveepump peab garanteerima vajaliku surve. 
Siiski langeb pika torustiku tõttu rõhk tarbija kraanis oluliselt. 
 
Pumpla hoone (mõõtmed 6 x 2,5 m, pildil) on madal silikaattellistest ehitis. Hoonet on hooldatud, 
selle üldseisund on rahuldav. Vundamendis ja seintes praod puuduvad. Laes on näha lekkejäljed. 
Katus on soojustatud, seinte soojustus puudub. Uks on kehvas seisukorras ja ei pea samuti sooja.  
50 m sanitaarkaitsetsoon on moodustamata, tähistamata ja aiaga piiritlemata 
 
Ülevaade Papioru puurkaevu veekvaliteedist on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.2.2.9. Ülevaade Papioru puurkaevu veekvaliteedist 
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

03.01.01 19.12.05 
13.09.2011 Piirväärtus SoM 02.01.03.a 

määruse nr 1 järgi, I kv.kl. 
1. Lõhn palli 0 0 0 Tarbijale vastuvõetav 
2. Maitse palli 0 0 0 Tarbijale vastuvõetav 
3. Värvus kraadi 6 2,3 4,2 Tarbijale vastuvõetav 
4. Hägusus NHÜ 0 0,3 0,2 Tarbijale vastuvõetav 
5. Oksüdeeritavus O2 mg/l 1,2  0,6 5,0 
6. pH ühik 7,1 7,6 8,0 6,5-9,5 
7. Elektrijuhtivus µS/cm  396 402 2500 
8. Kloriidid mg/l 4,5  4 250 
9. Sulfaadid mg/l 21  7 250 
10. Nitritid mg/l <0,01  0,005 0,50 
10. Nitraadid mg/l 0,7  0,44 50 
11. Ammoonium mg/l 0,1 <0,05 0,21 0,50 
12. Fluoriid mg/l 0,47   1,5 
13. Mangaan µg/l 0,01  21 50 
14. Raud µg/l 10 80 75 200 



SUURE_JAANI VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENGUKAVA AASTATEKS 2007 - 2018 
UUENDUSED ARENDUSPERIOODIKS 2012-2024 

 

5 0

15. Escherichia coli PMÜ/100 ml  0 0 0 
16. Enterokokid PMÜ/100 ml  0 0 0 
17. Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml  0 6 100 
18. Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml  0 0 0 
 
Veetorni puurkaev ei ole kasutusel ja tuleb tamponeerida. Ka 
silikaattellistest veetorn (pildil) ei ole kasutusel, kuna mustast metallist 
veepaaki ei ole võimalik viia seisukorda, mis vastaks kvaliteetse 
veekäitluse nõuetele. 
 
TULETÕRJEVEEVARUSTUS 

Veevärgis on 1 hüdrant (Pargi PK läheduses), kuid see ei taga nõutavat 
vooluhulka - 10 l/s. Päästeametil on kustutusvee täiendamiseks võimalik 
kasutada kokku on 3 veevõtukohta – 2 looduslikku veekogu ja 1 mahuti:- 
50 m3 mahuti on pooleldi maa-alune (muldes) katlamaja juures, veevõtt 
sealt on raskendatud. Veekogudest saab vett kätte vaid suvel. Hetkel 
kasutusel olevad tuletõrje veevõtukohad vajavad rekonstrueerimist. 

Olustvere alevikus ei ole ette nähtud paigaldada tuletõrjehüdrante, sest hüdrantide paigaldamine 
torustikule on ebaotstarbekas, kuna aleviku veetarve on väike. Tuletõrjeveevarustuseks on 
projekteeritud kolm veevõtukohta veevõtukaevude näol. Kaks kaevu ehitatakse tiikide äärde, üks 
kaev Katlamaja kinnistul asuva veevõtumahuti juurde .Lähtutud on standardist EVS 812-6:2005. 
Osa 6. Tuletõrje veevarustus.  
Tuletõrje veevõtukaev ehitatakse 1,5 m läbimõõduga r/b kaevuraketest nii, et  kaevus oleks tagatud 
vee maht 3 m3. Kaevu juhitakse tiigi vesi läbi plasttoru De 160 PN6. Toru veekogu poolne ots 
lõigatakse kaldpinnaliselt, et vähendada sissevoolu kohtsurvekadu. Toru otsale paigaldatakse 
metallvõrk, vältimaks taimede ja veeloomade kaevu sattumist. Kaevu ette sissevoolutorule 
paigaldatakse siiber. Kaev suletakse soojustatud luugiga. 
 
ÜHISVEEVÄRGI PROBLEEMID 
 
Põhilised lahendust vajavad probleemid on järgnevad:  

- ühisveevärgi klientidele ei ole tagatud nõuetele vastava kvaliteediga vee saamine. Nii 
ühisveevärki toitvate puurkaevude veekvaliteet kui ka tarbijateni jõudva vee kvaliteet ei vasta 
keemilise koostise (rauasisaldus) osas sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 kehtestatud 
piirnäitajatele; 

- puurkaev-pumplate seadmed ja hooned on halvas seisukorras; 
- veetorustikud on suures osas amortiseerunud; 
- tuletõrjeveevarustus ei vasta nõuetele. 

 

4.2.3 OLEMASOLEVAD KANALISATSIOONISÜSTEEMID 
 
Olustvere alevikus on üks ühisvoolne kanalisatsioonisüsteem, kuhu juhitakse osaliselt ka 
sademevett. Ülejäänud sademevesi juhitakse kraavidega Navesti jõkke või immutatakse 
pinnasesse. Reoveepumplad puuduvad, kui mitte arvestada reoveepuhasti peapumplat. Alevikust 
kogunev reovesi juhitakse isevoolselt aleviku kirdeserval asuvasse reoveepuhastisse. 
Ühiskanalisatsiooniga liitunuid on 658 inimest ehk 90% elanikest.  
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Kanalisatsiooni juhitava reovee kogus on arvestatud võrdseks veetarbimisega. Arvestuslik reovee 
kogus moodustas 2005. a kokku  20650 m3, sellest elanikkonnalt 15464 m3 (75%), asutustelt 5166 
m3 (25%), tööstusettevõtted puuduvad. Kuna vooluhulka ei mõõdeta, ei ole infiltratsioonivee 
osakaal reovees teada. Keskmiseks reovee vooluhulgaks on arvestatud kuiva perioodi vooluhulk 
koos 1/4 arvestusliku infiltratsioonivee kogusega. Reoveepuhastisse siseneva reovee näitajate 
analüüsid puuduvad. Seetõttu on reostuskoormused arvutatud arvestades olmereovee puhul 
tinglikult (ühe inimese tekitatud reostuseks 60 g BHT7, 12 g Nüld ja 2,5 g Püld) 39,5 kg/d BHT7, 7,9 
kg/d Nüld ja 1,6 kg/d Püld. 

 
KANALISATSIOONI VÄLISVÕRGU SEISUKORD 
 
Torustike kogupikkus on ca 4,6 km. Põhiosa kanalisatsioonitorustikest on ehitatud 1970-ndatel 
aastatel keraamilistest ja asbest-tsementtorudest. Kanalisatsioon on lahkvoolne. 
Sademe/drenaažvee kanalisatsioonisüsteem on olemas, kuid ummistunud, mistõttu see ei ole 
kasutuses. Torustikud on isevoolsed, kui mitte arvestada reoveepuhasti territooriumil asuvat 
peapumplat. Torustike seisukord on kriitiline. Torustikud on täis sissekandunud pinnast ja kive. 
Tulenevalt pinnase ebaühtlusest ja torude halvast kvaliteedist on osa torustikest lagunenud ja 
lekivad kahepoolselt nii sisse kui välja. Kuna torustik on küla keskel paigaldatud külmumispiirist 
ülespoole, külmub see talvel pidevalt, põhjustades ummistusi ja lekkeid. 
 
 
Tabel 4.2.3.1. Olustvere aleviku kanalisatsioonitorustikud 
 
Materjal Läbimõõt, mm Pikkus, m Vanus, aasta 
keraamiline 150 50 16-20 
keraamiline 200 2030 üle 30 
asbest-tsement 150 1475 26-30 
asbest-tsement 200 735 30 
plast 100 105 kuni 5 
 
Kanalisatsioonikaeve on kokku 104, neist 99 vanus on üle 25 a. Kaevud on ebatihedad ja 
ühendused torudega lekivad. Reoveepuhasti territooriumil asuva peapumpla seisukord on rahuldav. 
Pumpla on pealisehitisega ja varustatud võrega (aukudega plekk-kast). Pumplas on 1 sukelpump 
(DRP 300/2/65 ZENIT) jõudlusega 18 l/s, tõstekõrgusega 6 m, ajami võimsus – 2,7 kW. Pump on 
paigaldatud 2003.a., elektrivarustus- ja automaatikaseadmed on aastast 1987. Pumpla on varustatud 
ülevooluga biotiiki. Pumpla üldine seisukord on kehv, vaid pump on rahuldavas seisukorras. 
 
REOVEEPUHASTI TEHNILINE SEISUKORD 
 
Reoveepuhasti territoorium asub aleviku 
põhjaservas Navesti jõele suhteliselt lähedal. 
Reoveepuhasti kujutab endast kompleksi 
kahest amortiseerunud 
kestvusaeratsioonisüsteemiga 
aktiivmudapuhastist OXYD 90 ja MRP-60 
ning järelpuhastuseks kahest biotiigist 
kogupindalaga 6400 m2. Puhastikompleks on 
rajatud 1977.a. ja renoveeritud 1987.a. Projektijärgne hüdrauliline jõudlus on 288-420 m3/d ja 
jõudlus reostuskoormuse järgi on 65-97 kg BHT7/d. Kompressorid paiknevad eraldi hoones. 
Territooriumil on ka mittekasutatav mudatihendi. Reovesi juhitakse puhastisse läbi reoveepumpla 
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ja võrehoone. Kuna kanalisatsioonitrassid lekivad nii sisse- kui väljapoole, kõigub reovee 
vooluhulk suures ulatuses. OXYD- ja MRP seeria puhastid on mõeldud töötamiseks 
kestusõhutusrežiimis ja on konstruktsioonilt monoplokkseadmed. Puhasti korpused on ehitatud 
raudbetoonpaneelidest, põhjad monoliitsest raudbetoonist. Õhustuskamber ja setiti moodustavad 
ühise ploki ning mudatasku-tüüpi setitist valgub settinud aktiivmuda ise õhustuskambrisse tagasi. 
Õhustus on pneumaatiline ja vesi viibib õhustuskambris keskmiselt 24 tundi. Fosfori ja lämmastiku 
ärastust mõlemat tüüpi puhastites ei ole. Jääkmuda laotatakse töötlematult põllule. 
Tehnoloogiliste seadmete seisukord on kehv. Kogu toruarmatuur on mustast metallist ja täielikult 
läbi roostetanud. Betoonkonstruktsioonide seisukord lubab puhasti korpusi rekonstrueerimise 
käigus kasutada. Nii fosfori kui lämmastiku osas on väljalasul kehtestatud piirnormid ületatud. 
Biotiigid on mudastunud. Sellest tulenevalt on puhasti väljundnäitudes suured kõikumised. 
Reoveepuhasti efektiivsus vastab normile vaid pH osas. Reoveepuhastist väljuva heitvee proovide 
keskmised analüüsitulemused on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.2.3.2. Olustvere reoveepuhasti heitveeproovide analüüsitulemused  
 
Parameeter 08.12.2009 23.03.2010 12.05.2010 23.09.2010 29.03.2011 

pH 7,63 7,4 8,82 7,9 7,3 
BHT7, mg/l 17 110 6,8 21 22 
Hõljuvained, mg/l 31 37 32 25 14 
Üldfosfor, mg/l 3,4 5,3 2,9 4,5 5,1 
Üldlämmastik, mg/l 21 39 19 23 33 
KHT, mg/l 17 140 100 20 68 
Allikas: Veekasutuse aruanded 

 
Reoveesuublaks on Navesti jõgi 55 km suudmest. Vastavalt keskkonnaministri 16.11.1998 
määrusele nr 65 „Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri 
reostustundlikkuse järgi“ on Navesti jõgi reostustundlik. Puhasti territoorium on piiratud 
võrkaiaga. Nõutav kuja 100 m on tagatud. 
 

KANALISATSIOONI PROBLEEMID 
 
Põhilised lahendust vajavad probleemid on järgnevad:  
- kanalisatsioonitorustike halb seisukord, mistõttu kuival perioodil satub reovesi pinnasesse ja sealt 
põhjavette ning märjal perioodil satub suur kogus pinnasevett torustike kaudu reoveepuhastile; 
- reoveepuhasti on amortiseerunud, puudub mudakäitlus; 
- puudub sademeveekanalisatsioon. 

 

4.3  ÜLDE KÜLA 

4.3.1 KÜLA ISELOOMUSTUS 
 

Ülde küla paikneb valla keskusest ligi 15 km kaugusel idas, 
maakonna keskusest Viljandi linnast ligi 20 km kaugusel 
põhjas. Küla pindala on 24,39 km2. Naaberküladeks on 
Kurnuvere, Tääksi ja Kuhjavere. Suuremad maanteed 
jäävad 5 km (Viljandi - Tallinna mnt) ning 8 km (Viljandi -
Põltsamaa mnt) kaugusele. 
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Küla keskus on kujunenud 1950-ndatel aastatel endise Võidu kolhoosi moodustamise algul, kui 
ehitati farmid piima-, noorkarja- ja seakasvatuseks. Omaniku on leidnud 2 kuivatit, teraviljaait ja  
keskusehoones asuv  kauplus. Kolhoosiperioodil on rajatud ka ühisveevärk ja -kanalisatsioon.. 
Ülde küla läänepoolsesse ossa jääb väike osa Parika looduskaitsealast, mis kuulub ka Natura 2000 
linnualade koosseisu. Ehitustegevust seal ei kavandata. 
 
Ülde külas elab 249 inimest, neist ridaelamuis 40, EKE-taredes 87 ning eramutes ja taludes 129. 
Külas on kaks kaheksa korteriga ridaelamut ning 68 eramut ja talu, neist külakeskuses on kaks 
ridaelamut, 24 eramut ning 15 talu. ÜVK teenust kasutavad 200 inimest. Tegutsevaid ettevõtteid 
ega asutusi külas ei ole (asula keskel olevad sigalat koos tapamajaga ning kahte laudakompleksi ei 
kasutata, kuivati töötab ühel kuul aastas). 
 
Puurkaevust veevärki pumbatav vesi mõõdetakse puurkaev-pumplas. Vett ammutati 2005. a kokku 
6844 m3, tarbiti aga samal ajal tarbijate veearvestite järgi 3000 m3 (51 l/d elaniku kohta), vee-
ettevõtte hinnangul aga ca 4900 m3 (84 l/d elaniku kohta). Umbes 1900 m3/a tarbitakse 
registreerimata liitumispunktide kaudu. Ülejäänud 11% asula elanikest saavad vee oma 
salvkaevudest. Veearvestitega on varustatud ka kõik tarbijad. Veetarve on 15000 m3/a, tööstusvee 
osatähtsus on 0%, arvestuslik veekadu 30%, ühikveetarve 46 l/d inimese kohta. Andmed 
salvkaevude veekvaliteedi kohta puuduvad. Veevõtu dünaamikat puurkaevust iseloomustavad 
järgnevad tabelid. 
 
 
Tabel 4.3.1 Põhjaveevõtt Ülde küla puurkaevust, m3 

 
Aastad, kuud 2009 2010 2011 
I kvartal 1470 1470 1367 
II kvartal 2238 1718 1649 
III kvartal 1608 1484 2788 
IV kvartal 1440 1098 1307 
Kokku 6756 5770 7111 

ÜVK arendamise eest vastutab selle omanik (Suure-Jaani vald) ja nõuetekohase toimimise eest 
vee-ettevõtja. Vee-ettevõtjaks Ülde külas on AS Suure-Jaani Haldus. 

 
 
4.3.2  OLEMASOLEVAD VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

 
Ülde külas on kaks puurkaevu. Üks neist on ühendatud ühisveevärki, teine oli algselt ette nähtud 
farmikompleksi varustamiseks, kuid hetkel ei tööta, pumplahoone on rüüstatud. Külas on üks 
veevarustussüsteem, mis ammutab vett küla edelaosas asuvast Siluri veekihi kaevust ning varustab 
veega kõiki elamuid ja mitut ettevõtet. Puurkaevust veevärki pumbatav vesi mõõdetakse puurkaev-
pumplas. Veearvestitega on varustatud ka kõik tarbijad.  
 
Ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed on antud järgnevas tabelis:  
 
Tabel 4.3.2.1. Ülde küla ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed 
 
Passi ja 
katastri nr 

Nimetus, valdaja  Koordi-
naadid              

Puurimise 
aasta 

Süga-
vus, m 

Hori-
sont 

Staatiline 
veetase, m 

Dünaam. 
veetase, m 

Tootlik-
kus, l/s 

Alan-
dus, m 

Erideebit,  
l/s*m 

4648  
6081 

AS Suure-Jaani 
Haldus 

25o39’28“ 
58o31’12“ 

1979 110 S     0,17-1,06 
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Ülde küla puurkaev on puuritud 1979. aastal Vabariikliku Koondise EKE Ehitus- ja 
Montaaživalitsus poolt ja asub küla edelaserval. Kaev varustab veega kõiki küla ühisveevärgiga 
ühendatud hooneid. Bakterioloogilist reostust puurkaevu vees ei ole esinenud. Füüsikalis-
keemiliste näitajate poolest vastab mõlema kasutuses oleva puurkaevu vesi joogiveele kehtestatud 
kvaliteedinõuetele. Passi järgsed andmed geoloogilise läbilõike ja puurkaevu konstruktsiooni kohta 
on toodud järgnevates tabelites. 
 
Tabel 4.3.2.2. Geoloogiline läbilõige Ülde küla puurkaevu juures 
 

Kihi: Jrk. 
nr 

Kivimite kirjeldus 
Geoloogiline 
indeks algus lõpp paksus 

1. Savikas kruus liivaga gQIII 0 5,00 5,00 
2. Viirsavi  lgQIII 5,00 20,00 15,00 
3. Savi lubjakivi vahekihtidega D2nr 20,00 46,00 26,00 
4. Dolomiit ja dolomiidistunud lubjakivi S1rk-ad 46,00 96,00 50,00 
5. Lubjakivi ja savikas lubjakivi S1rk 96,00 110,00 14,00 

 
 
Tabel 4.3.2.3. Ülde küla puurkaevu tehniline konstruktsioon 
 
Nimetus Läbimõõt Algus Lõpp Pikkus 

Manteltoru 324 +0,20 7,50 7,70 

Manteltoru 219 +0,50 50,00 50,50 

Manteldamata puurauk 190 50,00 110,00 60,00 

 
Tsementtamponaaž on 324 mm manteltorude taga vahemikus 0 - 7,50 m ja 219 mm manteltorude 
taga vahemikus 0 – 50 m. Puurkaevu töötav osa, manteldamata puurauk, asub vahemikus 50 - 110 
m ja on 60 m pikk. Puurkaev ekspluateerib Siluri ülemist aluspõhjalist veehorisonti, mis levib 46-
110 m sügavusel Raikküla ja Adavere lademete dolomiitides. Veevalem on M 500, HCO3

- 81, Cl- 

50 / Ca2+ 52, Mg2+ 40.Veekasutusloaga on lubatud veevõtt 12000 m3 aastas, 3000 m3 kvartalis ja 
33 m3 ööpäevas. Reaalne veevõtt oli 2005.a 6844 m3. Ülevaade Ülde küla puurkaevu 
veekvaliteedist on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.3.2.4. Ülevaade Ülde küla ühisveevärgi puurkaevu veekvaliteedist 
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

03.01.01 19.12.05 
 
16.09.11 

Piirväärtus SoM 02.01.03.a 
määruse nr 1 järgi, I kv.kl. 

1. Lõhn palli 0 0 0 Tarbijale vastuvõetav 
2. Maitse palli 0 0 0 Tarbijale vastuvõetav 
3. Värvus kraadi 6 2,2 2,7 Tarbijale vastuvõetav 
4. Hägusus NHÜ 0 0,2 0,3 Tarbijale vastuvõetav 

5. Oksüdeeritavus O2 mg/l 1,2  0,7 5,0 
6. pH ühik 7,3 7,5 7,8 6,5-9,5 
7. Elektrijuhtivus µS/cm 639 665 635 2500 
8. Kloriidid mg/l 31  27 250 
9. Sulfaadid mg/l 14  82 250 
10. Nitritid mg/l 0,01  0,08 0,50 
10. Nitraadid mg/l 0,7  2,4 50 
11. Ammoonium mg/l 0,1  0,05 0,50 
12. Fluoriid mg/l 0,26  0,34 1,5 
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13. Mangaan µg/l 0,01  32 50 
14. Raud µg/l 100 50 327 200 
 
Puurkaevu on 2002.a paigaldatud firma Lowara süvaveepump 
4SD 8/19, mis lülitub tööle sõltuvalt rõhust hüdrofooris (töörõhk 
võrgus 2-3 bar). Pumba paigaldussügavus on 40 m, mootori 
võimsus 2,2 kW, tootlikkus 6,5 m3/h ja tõstekõrgus 70 m. Pump 
pumpab vee otse veevärki. Tallinna Masinatehases 1978.a 
toodetud hüdrofoor tehase numbriga 128779 (maht 10 m3, pildil) 
on ette nähtud tööks surveni 5 kgs/cm2 (katsetatud survel 8 
kgs/cm2).  Materjal on St3 („must teras”). Veearvesti ja elektri-
automaatikaseadmed on hiljuti asendatud, kuid puurkaevu päis, 
proovivõtukraan, hüdrofoor ja praktiliselt kogu toruarmatuur on 
avariieelses seisukorras. Veetöötlusseadmeid ei ole. II astme 
pumpa ei ole, süvaveepump peab garanteerima vajaliku surve, siiski langeb pika torustiku tõttu 
rõhk tarbija kraanis oluliselt. 
Pumpla hoone (mõõtmed 5 x 2,5 m) pildil) on madal silikaattellistest ehitis, mis on puur-kaev-
pumpla tarbeks ilmselgelt liiga suur (ca 40 m2). Vundamendis ja seintes praod puuduvad, kuid 

seinte soojustus puudub. Põrand on 
ümbritsevast maapinnast madalamal. 
Pinnasevett hoonesse sisse ei tule, kuid 
seintel (süvistatud osas) on 
niiskuskahjustused. Uks on normaalses 
seisukorras, kuid ei pea samuti sooja. 
Talvel köetakse elektriradiaatoriga (olmes 
kasutatav õliradiaator). Süvaveepump, 
veearvesti ja elektriseadmed on hiljuti 
asendatud, kuid puurkaevu päis, 
proovivõtukraan, hüdrofoor ja praktiliselt 

kogu toruarmatuur on avarii-eelses seisukorras. 50 m sanitaarkaitsetsoon on moodustamata, 
tähistamata ja aiaga piiritlemata.  
 
 
3.2.6. Veevarustuse välisvõrkude tehniline seisukord 
 
Veevärgi üldpikkus on 3,2 km, kõik torustikud on vanemad kui 20 aastat. Torustik on rajatud 
valdavalt malm- ja plasttorudest, mille seisukord on halb. Avariide keskmine sagedus on kaks 
korda aastas. 
 

Tabel 3.2.6.1 Ülde küla veetorustikud 
 
Materjal Läbimõõt, mm Pikkus, m Vanus, aasta 

malm 65-100 2340  

plast 32-40 870  

 

Veekvaliteet võrgus vastab üldjuhul kehtestatud nõuetele, kuid kohati on esinenud ülenormatiivset 
rauasisaldust. Mikrobioloogilist reostust ei ole avastatud. Ülevaade ühisveevärgi läbinud vee 
kvaliteedist on toodud järgnevas tabelis. 
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Tabel 3.2.6.2. Ülevaade Ülde küla kraanivee kvaliteedist  
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

Ülde kauplus 
11.05.2010 

Ülde kauplus 
13.09.2011 

Piirsisaldus Sots. ministri 31. 
07.01.a määruse nr 82 järgi 

1. Maitse  0 0 Tarbijale vastuvõetav 
2. Lõhn  0 0 Tarbijale vastuvõetav 
3. Värvus Pt-Co 2,7 2,6 Tarbijale vastuvõetav 
4. Hägusus NTU 3,8 <0,2 Tarbijale vastuvõetav 
5. pH ühik 7,6 7,4 �6,5 ja �9,5 

6. Elektrijuhtivus µS/cm 644 642 2500 

7. Ammoonium mg/l <0,05 <0,05 0,5 

8. Raud µg/l <20 <20 200 

9. Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 0 

10. Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml   100 

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

 
Terviseameti Lõuna talituse riikliku järelevalve käigus Ülde küla ühisveevärgi joogivee kvaliteedi 
kohta 10.01.2011 koostatud otsuse kohaselt: 
1) mikrobioloogilised näitajad vastavad nõuetele: vesi ei sisalda haigusttekitavaid mikroorganisme; 
2) indikaatornäitajad vastavad nõuetele; 
3) keemilised näitajad vastavad nõuetele: vesi ei sisalda ohtlikke keemilisi ühendeid. 
 
TULETÕRJEVEEVARUSTUS 
 
Tuletõrjesüsteem asulas põhineb tuletõrje veevõtukohtadel. Päästeametil on kustutusvee 
täiendamiseks võimalik kasutada kaks veevõtukohta – üks looduslik veekogu ja üks mahuti: 
- maa-alune mahuti mahajäetud lauda juures, maht ja seisukord ei ole teada; 
- paisjärv; veevõtukaev puudub (võimalik vett võtta teetammilt).  
 
Tuletõrje veevarustuse nõuded on fikseeritud päästeseaduses.  
Ülde külas ei ole ette nähtud paigaldada tuletõrjehüdrante, sest hüdrantide paigaldamine torustikule 
on ebaotstarbekas, kuna küla veetarve on väike. Tuletõrjeveevarustuseks on projekteeritud üks uus 
veevõtukoht Ülde tiigi põhjakaldale. Lähtutud on standardist EVS 812-6:2005. Osa 6. Tuletõrje 
veevarustus. Tuletõrje veevõtukaev ehitatakse 1,5 m läbimõõduga r/b kaevuraketest nii, et  kaevus 
oleks tagatud vee maht 3 m3. Kaevu juhitakse tiigi vesi läbi plasttoru De 160 PN6. Toru jõepoolne 
ots lõigatakse kaldpinnaliselt, et vähendada sissevoolu kohtsurvekadu. Toru otsale paigaldatakse 
metallvõrk, vältimaks taimede ja veeloomade kaevu sattumist. Kaevu ette sissevoolutorule 
paigaldatakse siiber. Kaev suletakse soojustatud luugiga. 
 
ÜHISVEEVÄRGI PROBLEEMID 
 
Põhilised lahendust vajavad probleemid on järgnevad:  

- puurkaev-pumpla on tehniliselt amortiseerunud ja puudub reservveeallikas; 
- veetorustikud on suures osas amortiseerunud; 
- tuletõrjeveevarustus ei vasta nõuetele. 
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4.3.3 OLEMASOLEVAD KANALISATSIOONISÜSTEEMID  
 
Ülde külas on üks ühisvoolne kanalisatsioonisüsteem, kuhu juhitakse ka osaliselt sademevett. 
Ülejäänud sademevesi juhitakse kraavidega Parika ojja või immutatakse pinnasesse. 
Reoveepumplad puuduvad, kui mitte arvestada reoveepuhasti peapumplat. Külast kogunev reovesi 
juhitakse isevoolselt aleviku kirdeserval asuvasse reoveepuhastisse. Vooluhulka heitvee suublates 
pole mõõdetud. Reoveeproove võetakse üks kord kvartalis viimase biotiigi väljavoolult. 
Keskmiseks reovee vooluhulgaks on arvestatud kuiva perioodi vooluhulk koos 1/4 arvestusliku 
infiltratsioonivee kogusega. Reoveepuhastisse siseneva reovee näitajate analüüsid puuduvad. 
Seetõttu on reostuskoormused arvutatud arvestades olmereovee puhul tinglikult (ühe inimese 
tekitatud reostuseks 60 g BHT7, 12 g Nüld ja 2,5 g Püld) 9,1 kg/d BHT7, 1,8 kg/d Nüld ja 0,4 kg/d 
Püld. 
Reovesi tekib olmereoveena elamutes. 200 inimest kasutab ühiskanalisatsiooni teenust. Reovesi 
juhitakse üldjuhul kogumiskaevudesse või immutatakse maasse. Reoveepuhastisse jõudva reovee 
kogus on 8  m3/d ja reostuskoormus on teadmata. Kogumiskaevude seisukord ei ole teada, kuid 
tõenäoliselt paljud neist lekivad.  
 
KANALISATSIOONI VÄLISVÕRGU TEHNILINE SEISUKORD 
 
Kanalisatsioonisüsteemi olukord on tervikuna halb, märkimisväärne kogus reovett eksfiltreerub 
pinnasesse. Põhiosa torustikest on ehitatud 1970-ndatel aastatel. Ühiskanalisatsiooni üldpikkus on 
2,9 km. Torustike materjalina on kasutatud peamiselt asbest-tsement- ja keraamilisi torusid.  
 
Tabel 4.3.3.1. Ülde küla kanalisatsioonitorustikud 
 
Materjal Läbimõõt, mm Pikkus, m Vanus, aasta 
keraamiline 200 500 21-25 
keraamiline 200 800 26-30 
keraamiline 200 700 üle 30 
asbest-tsement 150 400 26-30 
plast 150 500 üle 30 

 

Torustike seisukord on kriitiline. Tulenevalt pinnase ebaühtlusest ja torude halvast kvaliteedist on 
osa torustikest lagunenud ja lekivad kahepoolselt nii sisse kui välja. Kanalisatsioonikaevud on 
ebatihedad ja ühendused torudega lekivad. Torustikud on täis sissekandunud pinnast ja kive. Kuna 
torustik on küla keskel paigaldatud külmumispiirist ülespoole, külmub see talvel pidevalt, 
põhjustades ummistusi ja lekkeid.  
Kanalisatsioonikaeve on kokku 55, neist 45 on üle 25 aasta vanad ja 10 vanuses 21-25 aastat. 
Reoveepuhasti territooriumil asuva reoveepumpla seisukord on kriitiline. Pumpla on 
puukuuritaolise pealisehitisega. Võre ja ülevool puuduvad. Puurkaevu on 2003.a paigaldatud 
sukelpump DGE 100/2/G50V jõudlusega 3,8 l/s, tõstekõrgusega 8 m. Mootori võimsus on 0,88 
kW. Elektrivarustus- ja automaatikaseadmed on aastast 1973. Pumpla üldine seisukord on väga 
halb, vaid pump on rahuldavas seisukorras. Nõutav puhasti kuja 100 m on tagatud. 
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REOVEEPUHASTI  TEHNILINE SEISUKORD 
 
Reoveepuhasti territoorium asub küla kirdeservas Parika ojale suhteliselt lähedal. Parika oja on 
puhastatud heitvee suublaks. Reoveepuhasti kujutab endast kompleksi 1973. aastal ehitatud 
amortiseerunud kestvusaeratsioonisüsteemiga aktiivmudapuhastit MRP-60 ning kahest biotiigist 
kogupindalaga 4050 m2. Reovesi juhitakse puhastisse läbi reoveepumpla. Kuna 
kanalisatsioonitrassid lekivad nii sisse- kui väljapoole, kõigub reovee vooluhulk suures ulatuses. 
Puhasti korpus on ehitatud raudbetoonpaneelidest, põhi monoliitsest raudbetoonist. Fosfori ja 
lämmastiku ärastust ei ole. 
Betoonkonstruktsioonide seisukord lubab 
puhasti korpust rekonstrueerimise käigus 
kasutada. Kogu toruarmatuur on mustast 
metallist ja täielikult läbi roostetanud. Puhasti 
vajab rekonstrueerimist. Nii fosfori kui 
lämmastiku osas on väljalasul kehtestatud 
piirnormid ületatud. Biotiigid on mudastunud. 
Sellest tulenevalt on puhasti väljundnäitudes 
suured kõikumised. Kuna küla kanalisatsioonitrassid lekivad nii sisse- kui väljapoole, kõigub 
reovee vooluhulk ulatuses 50-85 m3/d. Sellest tulenevalt on puhasti väljundnäitudes suured 
kõikumised. Reoveepuhastist väljuva heitvee proovide keskmised analüüsitulemused on toodud 
järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.3.3.2. Ülde küla reoveepuhasti heitveeproovide analüüsitulemused  
 
Parameeter 08.12.2009 12.05.2010 26.08.2010 07.12.2010 

pH 7,63 8,32 7,7 7,5 

BHT7, mg/l 6 12 6,4 20 
Hõljuvained, mg/l 3 16 11 30 

Üldfosfor, mg/l 1,1 0,4 3,5 5,2 
Üldlämmastik, mg/l 11 2,2 21 2,4 
KHT, mg/l <5 <5 <50 14 

Allikas: Analüüsilehed 

 
Reoveesuublaks on Parika oja (11 km suudmest), mis ei ole reostustundlik. Kõik 2005. a võetud 
reoveeproovid vastasid nõuetele, 2003. a ja 2004. a ületas mõningatel juhtudel saasteainete sisaldus 
piirsisaldust (näiteks 2003.a. III kv oli BHT7 88 mg/l).  
 
KANALISATSIOONI PROBLEEMID 
 
Põhilised lahendust vajavad probleemid on järgnevad:  
- kanalisatsioonitorustike halb seisukord, mistõttu kuival perioodil satub reovesi pinnasesse ja sealt 
põhjavette ning märjal perioodil satub suur kogus pinnasevett torustike kaudu reoveepuhastile; 
- reoveepuhasti on amortiseerunud, puudub mudakäitlus. 
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4.4 VASTEMÕISA KÜLA 
 

4.3.1 KÜLA ISELOOMUSTUS 
 

Vastemõisa küla asub maakonnakeskusest 
Viljandist 12 km loodes ja Suure-Jaani linnast 12 
km lõunas. Hoonestus on 1 - 2 korruseline, 
põhiliselt korterelamud ja eramud. Suurim 
eramute grupp (11 maja) asub keskusest 0,5 km 
kaugusel. Küla keskuse ja nimetatud eramugrupi 
vahel on paisjärv. Küla on endise Kalju kolhoosi 
keskus ning kolhoosiperioodil on rajatud ka 
ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Pinnareljeef on 
üldiselt tasane, vähene maapinna kalle on ida 
suunas. Pinnaseks on valdavalt saviliivmoreen, 
mille all lasub kesktihe tolmliiv. Kohati esineb 
kruusliiva. Ehitust võib raskendada pinnasevesi 
(ca 1 m sügavusel), mis võib märjal ajal paisjärve 
läheduses maapinnani ulatuda.  
 
Vastemõisa küla ühisveevärgiga on liitunud ca 93% elanikest. Veevärki ammutatakse vett kahest 
puurkaevust – Keskuse ja Viinaköögi. Keskuse puurkaevust pumbatav vesi mõõdetakse puurkaev-
pumplas (veemõõtja paigaldati 2005. a juulis). Viinaköögi puurkaev-pumplas veemõõtja puudub, 
kuid seee on kavas paigaldada lähimas tulevikus. Veearvestitega on varustatud kõik tarbijad.  
Tööstusettevõtted asulas puuduvad. Mittearvestusliku vee osakaal on ca 23%. Põhiosa 
mittearvestuslikust veest moodustab lekkevesi torustikest, sest veevõtuposte veevärgis ei ole ja 
tänavate kastmiseks ühisveevärgi vett ei kasutata. Umbes 7% asula elanikest saavad vee oma 
salvkaevudest. Põhjaveevõtu dünaamikat Vastemõisa küla puurkaevudest iseloomustab järgnevad 
tabelid. 
 
Tabel 4.3.1. 1. Põhjaveevõtt Keskuse puurkaevust, m3 

 
Aastad, kuud 2009 2010 2011 
I kvartal 2698 1831 1803 
II kvartal 2698 1832 1862 
III kvartal 1402 1898 1861 
IV kvartal 1822 1809 1535 
Kokku 8620 7370 7061 

 
 
 
Tabel 4.3.1. 2. Põhjaveevõtt Viinaköögi puurkaevust, m3 

 
Aastad, kuud 2009 2010 2011 
I kvartal 200 182 161 
II kvartal 200 194 216 
III kvartal 355 407 231 
IV kvartal 216 164 178 
Kokku 971 947 786 
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Elamud, mis ei ole ühendatud ühisveevärki, tarbivad oma salv- või puurkaevudest pärinevat 
põhjavett. Reovesi juhitakse üldjuhul kogumiskaevudesse või immutatakse maasse. 
Kogumiskaevude seisukord ei ole teada, kuid tõenäoliselt paljud neist lekivad. Andmed 
salvkaevude veekvaliteedi kohta puuduvad, kuid arvestades reovee kogumiskaevude võimalikku 
lekkimist, on kaevuvee reostumisoht suur. Salvkaevudest vett saavate elanike ühisveevärgiga 
liitumisvalmidus ei ole teada.  
 

4.3.2 OLEMASOLEVAD VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 
 
Vastemõisa külas on kaks veevarustussüsteemi, mis varustavad nii asutusi kui elanikke. Mõlemad 
puurkaevud töötavad sisuliselt eraldi võrkudesse, sest eri võrguosi ühendav torustik ei ole 
kasutatav.  
 
Vastemõisa küla ühisveevärgiga on ühendatud kaks puurkaevu, mille tehnilised andmed on toodud 
järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.3.2.1. Vastemõisa küla ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 
 
Passi ja 
kat. nr 

Nimetus, valdaja       Koordi-
naadid       

Puurimise 
aasta 

Süga-
vus, m 

Hori-
sont 

Staatiline 
veetase, m 

Tootlik-
kus, l/s 

Alan-dus, 
m 

Erideebit,  
l/*m 

4616  
5283 

Keskuse,  
AS Suure-Jaani 
Haldus 

25o26’34“ 
58o26’30“ 

1979 155 S1 15,00 
1,77 
6,00 

32,00 
16,50 

0,06 
0,36 

5607 
5287 

Viinaköögi,  
AS Suure-Jaani 
Haldus 

25o26’14“ 
58o26’29“ 

1986 160 S1 18,00 
3,89 
3,39 

43,00 
40,00 

0,09 
0,08 

 

Bakterioloogilist reostust puurkaevude vees ei ole avastatud. Füüsikalis-keemiliste näitajate osas ei 
vasta kummagi puurkaevu vee üldrauasisaldus ja hägusus joogiveele kehtestatud 
kvaliteedinõuetele. Muude näitajate poolest vastab vesi joogivee kvaliteedinõuetele. 
 
Keskuse puurkaev on puuritud 1979. aastal Vabariikliku Koondise EKE Ehitus- ja 
Montaaživalitsus poolt ja asub küla põhjaosas kultuurimaja lähedal. Passi järgsed andmed 
geoloogilise läbilõike ja puurkaevu konstruktsiooni kohta on toodud järgnevates tabelites. 
 
Tabel 4.3.2.2. Geoloogiline läbilõige Keskuse puurkaevu juures 
 

Kihi: Jrk. 
nr 

Kivimite kirjeldus 
Geoloogiline 
indeks algus lõpp paksus 

1. Liivsavi ja saviliiv kruusa ja veeristega gQIII 0 30,40 30,40 
2. Lubjakivi, mergel, savi, liivakivi D2pr-nr 30,40 90,00 59,60 
3. Lubjakivi ja dolomiidistunud lubjakivi S1rk 90,00 125,00 35,00 
4. Dolomiit ja dolomiidistunud lubjakivi S1jr 125,00 155,00 20,00 
 
Tabel 4.3.2.3. Keskuse puurkaevu tehniline konstruktsioon 
Nimetus Läbimõõt Algus Lõpp Pikkus 
Manteltoru 324 +0,20 9,50 9,70 

Manteltoru 219 +0,50 92,50 93,00 

Manteldamata puurauk 190 92,50 155,00 63,50 
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Tsementtamponaaž on 324 mm manteltorude taga vahemikus 0 - 9,50 m ja 219 mm manteltorude 
taga vahemikus 0 - 92,5 m. Puurkaevu töötav osa, perforeeritud manteltoru, asub vahemikus 92,5 -
155 m ja on 63,5 m pikk. Veekasutusloaga on lubatud veevõtt 7300 m3 aastas, 1825 m3 kvartalis ja 
20 m3 ööpäevas.  Puurkaev ekspluateerib Siluri ülemist aluspõhjalist veehorisonti, mis levib 90 -
155 m sügavusel Raikküla ja Juuru lademete dolomiitides. Reaalne veevõtt oli 2006. a 5297m3. 
Veevalem on M 450, HCO3

- 98 / Mg2+ 62, Ca2+ 34. Ülevaade Keskuse puurkaevu veekvaliteedist 
on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.3.2.4. Ülevaade Keskuse puurkaevu veekvaliteedist  
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

09.02.04 
11.05.2010 Piirväärtus SoM 02.01.03.a määruse 

nr 1 järgi, I kv.kl. 
1. Maitse pall 0 0 2 
2. Lõhn pall 0 0 2 
3. Värvus kraadi 0 2,5 25 
4. Hägusus NTU 7,8 1,7 5 
5. Oksüdeeritavus O2 mg/l 0,6  5 

6. pH ühik 7,6 8,1 �6,5 ja �9,5 

7. Ammoonium mg/l 0,1 0,21 0,5 

8. Nitraat mg/l <0,44 <0,44 50 

9. Nitrit mg/l <0,005 <0,005 <0,5 

10. Fluoriid mg/l 1,2 1,2 >1,2–�1,5 

11. Kloriid mg/l <3 <3 250 

12. Sulfaat mg/l 3,2 6,7 250 

13. Raud µg/l 500 425 200 

14. Mangaan µg/l <20 32 50 

15. Escherichia coli PMÜ/100 
ml 

0 0  
16. Enterokokid PMÜ/100 

ml 
0 0  

17. Kolooniate arv 22 
°C 

PMÜ/1 ml 3 2 100 

18. Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100 
ml 

0 0 0 
 
Puurkaev asub väljaspool hoonet raudbetoonist kaevus. Torustik puurkaevust pumplasse on 
maapealne. Puurkaevu on 1997. a paigaldatud firma Lowara süvaveepump GS22, mis lülitub tööle 
sõltuvalt rõhust hüdrofooris (3 - 4 bar). Pumba paigaldussügavus on  30 - 40 m. Rõhku veevärgis 
reguleeritakse hüdrofooriga (maht 10 m3, pildil), mis asub osaliselt pumplahoones ja osaliselt 
muldes. Tallinna Masinatehases 1978. a toodetud hüdrofoor tehase numbriga 245378 on ette 
nähtud tööks surveni 5 kgs/cm2 (katsetatud survel 8 kgs/cm2).  Materjal on St3 („must teras”).  
Veetöötlusseadmeid ei ole. Veearvesti, proovivõtukraan ja mõni sisetorustiku lõik on hiljuti 
asendatud, kuid hüdrofoor ja elektri-automaatikaseadmed on avarii-eelses seisukorras. II astme 
pumpa ei ole ja süvaveepumbad peavad garanteerima vajaliku surve, siiski langeb pika torustiku 
tõttu rõhk tarbija kraanis oluliselt.  

Pumpla hoone (5 x 2,5 m, pildil) on madal nn „Narva 
plokist“ krohvitud ehitis, mille põrand on 
ümbritsevast maapinnast madalamal. Hoone seisund 
on rahuldav, kuid rekonstrueerimine on 
möödapääsmatu. Vundamendis ja seintes praod 
puuduvad, kuid seintel on nii väljas kui sees osaliselt 
krohv lahti tulnud. Katus peab vett. Nii seinte kui 
katuse soojustus puudub. Uks on normaalses 
seisukorras, kuid ei pea sooja. Talvel köetakse 
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elektriradiaatoriga (olmes kasutatav õliradiaator). Sanitaarkaitsetsoon (50 m) on valla 
üldplaneeringuga moodustatud, kuid olemasolev puitlippidest piirdeaed on lagunenud. 
 
Viinaköögi puurkaev on puuritud 1986. aastal Vabariikliku Koondise EKE Ehitus- ja 
Montaaživalitsus poolt ja asub küla lõunaosas. Passi järgsed andmed geoloogilise läbilõike ja 
puurkaevu konstruktsiooni kohta on toodud järgnevates tabelites. 
 
Tabel 4.3.2.5. Geoloogiline läbilõige Viinaköögi puurkaevu juures 
 

Kihi: Jrk. 
nr 

Kivimite kirjeldus 
Geoloogiline 
indeks algus lõpp paksus 

1. Saviliiv liiva, kruusa ja veeristega gQIII 0 41,00 41,00 
2. Savi, mergel, dolomiit D2nr 41,00 90,00 49,00 
3. Lubjakivi ja dolomiidistunud lubjakivi, mergli 

vahekihid 
S1ad 

90,00 115,00 25,00 

4. Lubjakivi ja dolomiidistunud lubjakivi savika 
lubjakivi vahekihtidega 

S1rk 
115,00 136,00 21,00 

5. Mergel savika lubjakivi vahekihtidega S1tm-rk 136,00 160,00 24,00 
 
 
Tabel 4.3.2.6. Viinaköögi puurkaevu tehniline konstruktsioon 
 
Nimetus Läbimõõt Algus Lõpp Pikkus 
Manteltoru 324 +0,50 12,00 12,00 
Manteltoru 219 +0,50 90,06 90,06 
Manteldamata puurauk 190 90,06 160 69,94 

 
Tsementtamponaaž on 324 mm manteltorude taga vahemikus 0 - 12m ja 219 mm manteltorude 
taga vahemikus 0 – 90 m. Puurkaevu töötav osa, perforeeritud manteltoru, asub vahemikus 90,06 -
160 m ja on 69,94 m pikk. Veekasutusloaga on lubatud veevõtt 29200 m3 aastas, 7300 m3 kvartalis 
ja 80 m3 ööpäevas.  Puurkaev ekspluateerib Siluri ülemist aluspõhjalist veehorisonti, mis levib 90 -
160 m sügavusel Adavere ja Raikküla lademete dolomiitides. Reaalne veevõtt oli 2006. a 752 m3. 
Veevalem on M 450, HCO3

- 98 / Mg2+ 62, Ca2+ 34. Ülevaade Viinaköögi puurkaevu 
veekvaliteedist on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.3.2.7. Ülevaade Viinaköögi puurkaevu veekvaliteedist  
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

09.02.04 14.05.10 
Piirväärtus SoM 02.01.03.a 
määruse nr 1 järgi, I kv.kl. 

1. Maitse pall 0 0 2 
2. Lõhn pall 0 0 2 
3. Värvus kraadi 10 2,8 25 
4. Hägusus NTU 7,8 6,0 5 
5. Oksüdeeritavus O2 mg/l 0,6  5 
6. pH ühik 7,6 7,9 �6,5 ja �9,5 
7. Elektrijuhtivus µS/cm 525 469 2500 
8. Ammoonium mg/l 0,05 0,19 0,5 
9. Nitraat mg/l <0,44 <0,44 50 
10. Nitrit mg/l 0,01 0,005 <0,5 
11. Fluoriid mg/l 1,4 1,3 >1,2–�1,5 
12. Boor mg/l   1 
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13. Kloriid mg/l 4,4 3 250 
14. Sulfaat mg/l <3 7,4 250 
15. Raud µg/l 700 822 200 
16. Mangaan µg/l <20 32 50 
17. Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0  
18. Kolooniate arv 22 

°C 
PMÜ/1 ml 5 22 100 

19. Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100 ml 0 0 0 
 
 
Puurkaev asub väljaspool hoonet raudbetoonist kaevus. 
Torustik puurkaevust pumplasse on maapealne. Puurkaevu 
on 2004.a. paigaldatud süvaveepump PVXC 20B, mis 
lülitub tööle sõltuvalt rõhust hüdrofooris (3 - 4 bar). Pumba 
paigaldussügavus on  30 - 40 m. Rõhku veevärgis 
reguleeritakse hüdrofooriga (maht 10 m3, pildil), mis asub 
osaliselt pumplahoones ja osaliselt muldes. Tšernovitski 
Masinatehases 1980. a toodetud hüdrofoor tehase numbriga 
441807 on ette nähtud tööks surveni 6 kgs/cm2 (katsetatud 
survel 8 kgs/cm2).  Materjal on St3 („must teras”). 
Veetöötlusseadmeid ei ole. Veearvesti ja proovivõtukraan 
on hiljuti asendatud, kuid hüdrofoor ja elektri-

automaatikaseadmed on avarii-eelses seisukorras. 
II astme pumpa ei ole, süvaveepumbad peavad 
garanteerima vajaliku surve, siiski langeb pika 
torustiku tõttu rõhk tarbija kraanis.  
 
Pumpla hoone (5 x 2,5 m, pildil) on madal 
punasest tellisest ehitis, mille põrand on 
ümbritsevast maapinnast madalamal. Hoone 
seisund on halb ja rekonstrueerimine on 
möödapääsmatu. Vundamendis ja seintes praod 

puuduvad. Nii seinte kui katuse soojustus puudub. Avatäited on normaalses seisukorras, kuid ei 
pea sooja. Talvel köetakse elektriradiaatoriga. Sanitaarkaitsetsoon (50 m) on valla 
üldplaneeringuga moodustatud ja võrkaiaga ümbritsetud. 
 
VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRKUDE TEHNILINE SEISUKORD 
 
Veetorustikud on rajatud samal ajal kui puurkaevud, st. asula põhjaosas 1979. a. ja Viinaköögi 
piirkonnas 1986. a. Torustikud on peamiselt malmtorudest Ø 65 - 100 mm. Kokku on torustikke 
ca’ 2,2 km. Torustike üldine seisukord on vilets. Kohati on malmtorustikesse sisse tõmmatud 
plasttorud. Küla keskosas on puurkaeve ühendav malmist magistraaltorustik suletud pimeäärikuga, 
kuna torustiku renoveerimine sellisel meetodil ebaõnnestus. Kohati on torustiku kehv seisukord 
tingitud ebakvaliteetsest ehitusest (asula põhjaosas puudub plasttorustikul korralik alus). Mõnel 
pool on torustik paigaldatud kõrgemale pinnase külmumispiirist (viinaköögi eramute piirkond). 
Veevärgi avariide sagedus keskmiselt 2 - 3 korda aastas. 
 
Torustikku settinud raud (üldjuhul ca 300 �g/l, kuid on olnud ka 1120 �g/l) ei võimalda tagada 
tarbijatele sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 kehtestatud piirnäitajatele vastavat 
joogivett. Vee-ettevõttel on Tartu tervisekaitsetalituse Viljandimaa osakonna poolt väljastatud luba 
kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks. Mikrobioloogilist 
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reostust ei ole avastatud. Ülevaade ühisveevärgi läbinud vee kvaliteedist on toodud järgnevas 
tabelis. 
 
 
Tabel 4.3.2.8. Ülevaade Vastemõisa kraanivee kvaliteedist  
 

Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

Vastemõisa RM
11.05.2010 

Vastemõisa RM 
13.09.2011 

Piirsisaldus SoM 31. 
07.01.a määruse nr 82 
järgi 

1. Maitse palli 0 0 Tarbijale vastuvõetav 
2. Lõhn palli 0 0 Tarbijale vastuvõetav 
3. Värvus Pt-Co 1,9 3,1 Tarbijale vastuvõetav 
4. Hägusus NHÜ 0,5 0,2 Tarbijale vastuvõetav 

5. pH ühik 8 7,8 6,5-9,5 

6. Elektrijuhtivus µS/cm 477 480 2500 
7. Ammoonium mg/l 0,07 <0,05 0,50 
8. Raud µg/l 82 <20 200 
9. Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 0 
10. Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 0 
 
Terviseameti Lõuna talituse riikliku järelevalve käigus joogivee kvaliteedi kohta 10.01.2011 
koostatud otsuse kohaselt . 
1) mikrobioloogilised näitajad vastavad nõuetele, vesi ei sisalda haigusttekitavaid mikroorganisme; 
2) indikaatornäitajad vastavad nõuetele (raua sisaldus 82 ja <20 µg/l, piirnorm 200 µg/l); 
3) keemilised näitajad vastavad nõuetele, vesi ei sisalda ohtlikke keemilisi ühendeid. 
 
TULETÕRJEVEEVARUSTUS 
 
Tuletõrjesüsteem põhineb ainsal tuletõrje veevõtukohal paisjärve põhjakaldal. Külas puuduvad 
hüdrandid, sest olemasolevate veetorude tehniline seisund ei võimalda nende paigaldamist ja ka 
vajaliku vooluhulga tagamist. Kavas on tuletõrjeveevarustuse rekonstrueerimine.  

 
ÜHISVEEVÄRGI PROBLEEMID 
 
Põhilised lahendust vajavad probleemid on järgnevad:  
- ühisveevärgi klientidele ei ole tagatud nõuetele vastava kvaliteediga vee saamine. Nii 
ühisveevärki toitvate puurkaevude kui tarbijateni jõudva vee kvaliteet ei vasta keemilise koostise 
(rauasisaldus, hägusus) osas sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 kehtestatud 
piirnäitajatele; 
-  puurkaev-pumplate seadmed ja hooned on halvas seisukorras; 
- veetorustikud on suures osas amortiseerunud. 
 

4.4.3  OLEMASOLEVAD KANALISATSIOONISÜSTEMID  
 
Vastemõisa külas on üks ühisvoolne kanalisatsioonisüsteem, kuhu juhitakse ka osaliselt 
sademevett. Ülejäänud sademevesi juhitakse kraavidega Vastemõisa ojja või immutatakse 
pinnasesse. Sademeveekanalisatsioon puudub. Kanalisatsioonivõrk on põhiliselt isevoolne, vaid 
reoveepuhastisse suunduval peatorustikul (paigaldussügavus ligi 4 m) asub pumpla. 
Ühiskanalisatsiooniga liitunuid on käesoleval ajal 87% elanikest ehk 244 inimest. Kanalisatsiooni 
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juhitava reovee kogus on arvestatud võrdseks veetarbimisega. Arvestuslik reovee kogus moodustas 
2005. a kokku 5800 m3, sellest elanikkonnalt 5020 m3 (87%), asutustelt 780 m3 (13%), 
tööstusettevõtteid asulas pole. 
Purgla puudub, kogumiskaevude reovesi veetakse kanalisatsioonikaevu (ca 300 m enne puhastit). 
Piirkondades, kus ühiskanalisatsioon puudub, kogutakse üldjuhul reovesi kogumismahutitesse. 
Kogumismahutite seisukord ei ole teada, kuid tõenäoliselt paljud neist lekivad. Vooluhulka heitvee 
suublates pole mõõdetud. Reoveeproove võetakse üks kord kvartalis viimase biotiigi väljavoolult. 
Keskmiseks reovee vooluhulgaks on arvestatud kuiva perioodi vooluhulk koos 1/4 arvestusliku 
infiltratsioonivee kogusega. Reoveepuhastisse siseneva reovee näitajate analüüsid puuduvad. 
Seetõttu on reostuskoormused arvutatud arvestades olmereovee puhul tinglikult (ühe inimese 
tekitatud reostuseks 60 g BHT7, 12 g Nüld ja 2,5 g Püld) 14,6 kg/d BHT7, 2,9 kg/d Nüld ja 0,6 kg/d 
Püld. 
 
KANALISATSIOONI VÄLISVÕRGU TEHNILINE SEISUKORD 
 
Kanalisatsioonisüsteemi olukord on tervikuna halb, märkimisväärne kogus reovett filtreerub 
süsteemist pinnasesse. Põhiosa kanalisatsioonitorustikest on ehitatud 1970-ndate aastate lõpul mil 
rajati ka reoveepuhasti. Peamiselt on torustikud keraamilistest (Ø 150 - 200 mm) ja asbest-
tsementtorudest (Ø 150 mm). Isevoolsete torustike kogupikkus on 2,8 km, survetorustiku (malm, Ø 
100mm)  pikkus on 0,3 km. 
Torustike seisukord on kehv, kuid põhiliseks probleemiks on kaevude kehv seisukord. Avariide 
sagedus 3 - 4 korda aastas. Tulenevalt pinnase ebaühtlusest ja torude halvast kvaliteedist on osa 
torustikest lagunenud ja lekivad kahepoolselt nii sisse kui välja. Kanalisatsioonikaevud on 
ebatihedad ja ühendused torudega lekivad. Torustikud on täis sissekandunud pinnast ja kive. 
Reoveepumpla (pildil paremal) on ehitatud 1978. a ning renoveeritud 1997. a, kui asendati elektri- 
ja automaatikaseadmed ning paigaldati käsivarbvõre. Reoveepumpla šaht on valmistatud 3 m 
läbimõõduga raudbetoonist kaevurõngastest. Rõngad on soojustamata. Mustast metallist vahelae 
(plaadiga) kaetud šahti sügavus on 4 m. Pumplas on 
Flygt AB sukelpump CP 3057.181 jõudlusega 5l/s, 
tõstekõrgusega 9,5 m (ajami võimsus – 1,2 kW. 
Pumpla on hooldamata, terasdetailid on roostes. 
Vooluhulga mõõtmist ei toimu. Renoveeritud pumpla 
kõrval (pildil vasakul) puitsõrestikhoone all on vana 
pumpla, mis on reovett täis.  
 
REOVEEPUHASTI TEHNILINE SEISUKORD 
 
Vastemõisa küla reoveepuhastiks on 1978. a rajatud 
kestvusõhustusega aktiivmudapuhasti  OXYD-180, mis 
renoveeriti 1997. a, mil aeratsioonisüsteem asendati 
bioreaktoriga Celpoxyd-1000. Kasutusele jäeti vaid 1 
sektsioon neljast, mis puhastati ja kohandati bioreaktori 
tarvis ümber. Eelpuhastuseks liivapüüdja, 
järelpuhastuseks on kaks biotiiki pindalaga 1250 m2 ja 
1500 m2. Renoveeritud puhasti arvestuslik hüdrauliline 
koormus on 60 m3/d ja jõudlus reostuskoormuse järgi 
on 18-20 kg BHT7/d. Puhasti arvestuslikud näitajad on 
järgmised: aeratsioonikambri maht 45 m3, hüdrauliline 
viibeaeg 18 h, mahukoormus 0,33-0,4 kg BHT7/m

3/d, biomuda sisaldus aeratsioonikambris 1,5 g/l, 
mudakoormus 0,22-0,26 kg BHT7/kg/d. Jääkmuda laotatakse töötlematult põllule.  
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Puhasti ehituskonstruktsioonid (puhasti mahuti) ja tehnoloogiline seadmestik (va. bioreaktor) ja 
torustik on amortiseerunud, elektrisüsteemide seisukord on rahuldav. Probleemiks on ka 
elektrienergia suur kulu – 3,6 kW/m3. Puhasti territoorium on piiratud võrkaiaga. Nõutav puhasti 
kuja 100 m, on tagatud. Reoveepuhastist väljuva heitvee proovide keskmised analüüsitulemused on 
toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.4.3.1. Vastemõisa reoveepuhasti heitveeproovide analüüsitulemused  
 
Parameeter 08.12.2009 12.05.2010 26.08.2010 07.12.2010 29.03.2011 

pH 7,77 8,71 7,7 7,8 7,7 
BHT7, mg/l 4,4 10 19 1,6 <2 
Hõljuvained, mg/l 44 16 18 6,8 4,8 
Üldfosfor, mg/l 2,2 1,5 3,7 0,6 0,22 
Üldlämmastik, mg/l 18 8,5 21 1,6 3,3 
KHT, mg/l <5 12 109 13 <5 

Allikas: Analüüsilehed 

 
Reoveesuublaks on Vastemõisa oja (9 km suudmest). Suubla ei ole reostustundlik. Seni on 
loodusesse juhitava reovee saasteainete kontsentratsioon nõuetele vastanud.  
 
KANALISATSIOONI PROBLEEMID 
 
Põhilised lahendust vajavad probleemid on järgnevad:  

- kanalisatsioonitorustikud on suures osas amortiseerunud; 
- reoveepumpla on amortiseerunud; 
- reoveepuhasti on amortiseerunud, puudub mudakäitlus. 

 

4.5 SÜRGAVERE KÜLA 

4.5.1 KÜLA ISELOOMUSTUS 

 
Sürgavere küla asub Suure-Jaani valla lõunaosas 
Viljandist 18 km põhjas ja Suure-Jaanist 8 km lõunas. 
Kaugus Tallinnast on 139 km. Küla keskpunktis asub 
vana mõisamaja, milles praegu tegutseb Sürgavere 
Lasteaed-Põhikool. Endist mõisahoonet ümbritseb 2,9 
ha suurune looduskaitsealune park. Külas on 
spordihoone, raamatukogu, lasteaed-põhikool, 
kauplus. Sürgavere on ka endisest kolhoosist "Kindel 
Tee" välja kujunenud kohaliku põllumajandusühistu 
keskus. Küla lõunaserval on Sakala kõrgustiku 
põhjaosa kõrgeim koht - 128 m kõrgune Sürgavere mägi. Küla läbivad Viljandi – Pärsti – 
Sürgavere – Epra - Suure-Jaani maantee ja Mudiste - Kobruvere maantee. Imavere – Viljandi – 
Nuia maantee asub  Sürgaverest  5 km kaugusel. Külast 2,5 km kaugusel asub samanimeline 
raudteejaam Viljandi - Tallinn liinil. Bussiühendus on Viljandi ja Suure-Jaaniga. 
Sürgavere külas kasutatakse olme ja tööstuse vajadusteks põhjavett. Küla ühisveevärgiga on 
liitunud ca 93% elanikest. Veevärki ammutatakse vett ühest – 1962. aastal rajatud vanast 
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puurkaevust. Teine 1990. aastal rajatud uus puurkaev ei tööta. Vanast puurkaevust pumbatav vesi 
mõõdetakse puurkaev-pumplas. Veearvestitega on varustatud kõik tarbijad.  
Vee ja kanalisatsiooniteenust tarbivad 280 eraklienti ja 9 juriidilist isikut. Suurtarbija on lasteaed-
põhikool 83 lapsega. Veetoodang oli 2006.a kokku 14000 m3. Sürgavere Põllumajandusühistu 
tarbib 1000 m3/a, 13000 m3/a ulatuses võetakse vett ühistu oma pumplast. 
Elamud, mis ei ole ühendatud ühisveevärki, tarbivad oma salv- või puurkaevudest pärinevat 
põhjavett. Veevõtuposte veevärgis pole. Põhjaveevõtu dünaamikat Sürgavere vanast puurkaevust 
iseloomustab järgnev tabel. 
 
Tabel 4.5. 1. Põhjaveevõtt Sürgavere vanast puurkaevust, m3 

 
Aastad, kuud 2009 2010 2011 
I kvartal 4331 3672 4906 
II kvartal 4352 4105 4975 
III kvartal 4090 4198 4713 
IV kvartal 3762 3577 3203 
Kokku 16435 15552 17797 

 
Kanalisatsiooniteenuse suurim tarbija on Sürgavere Põllumajandusühistu. Teenuse maht on   14000 
m3/a. Kanalisatsiooniga ühendamata kinnistute reovesi juhitakse üldjuhul kogumiskaevudesse või 
immutatakse maasse. ÜVK arendamise eest vastutab selle omanik (Suure-Jaani vald) ja 
nõuetekohase toimimise eest vee-ettevõtja. Vee-ettevõtjaks Sürgavere külas on AS Suure-Jaani 
Haldus. 

4.5.2 OLEMASOLEVAD VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 
 
Sürgavere külas on üks veevarustussüsteem, mis varustab nii asutusi kui elanikke. Sürgavere küla 
ühisveevärgiga on ühendatud kaks puurkaevu. Küla varustamiseks pumbatakse vett Sürgavere 
vanast puurkaevust, mis rajati 1962. aastal. Teine 1990. aastal rajatud puurkaev koos II astme 
pumplaga ei tööta, sest vett ei jätku ja see ei vasta nõuetele hägususe osas. Puurkaevuse tehnilised 
andmed on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.5.2. Sürgavere küla ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 
 

Passi ja 
kat. nr 

Nimetus, 
valdaja              

Koordi-
naadid       

Puurim
ise 
aasta 

Süga-
vus, 
m 

Hori-
sont 

Staatilin
e 
veetase, 
m 

Dünaa
m. 
veetase, 
m 

Tootlik-
kus, 
m3/h 

Alan-
dus, 
m 

Erideeb
it,  l/s*m 

A-829-M  
6026 

Vana,  
Suure-Jaani 
Sume 

25o31’10“ 
58o28’53“ 

1962 235 
S1-
O3 

35,40  3,0 13,0 0,23 

6271 
9548 

Uus, 
Suure-Jaani 
Sume 

25o31’ 
58o29’ 

1990 180 S1 36 
66 
86 

6,4 
11,0 

30 
50 

0,21 
0,22 

 

Bakterioloogilist reostust puurkaevude vees ei ole avastatud. Füüsikalis-keemiliste näitajate osas ei 
vasta puurkaevude vee üldrauasisaldus joogiveele kehtestatud kvaliteedinõuetele. Muude näitajata 
poolest vastab vesi joogivee kvaliteedinõuetele. 
 
Sürgavere vana puurkaev on puuritud 1962. aastal Vabariikliku Koondise EKE Ehitus- ja 
Montaaživalitsus poolt ja asub küla lõunaosas 145 m lõunas. Passi järgsed andmed geoloogilise 
läbilõike ja puurkaevu konstruktsiooni kohta on toodud järgnevates tabelites. 
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Tabel 4.5.3. Geoloogiline läbilõige Sürgavere vana puurkaevu juures 
 

Kihi: Jrk. 
nr 

Kivimite kirjeldus 
Geoloogiline 
indeks algus lõpp paksus 

1. Savikas kruus gQIII 0 10,00 10,00 
2. Kruus ja veeris liivatäitega fQIII 10,00 40,00 30,00 
3. Savikas kruus, liiv, veeris gQIII 70,00 120,00 50,00 
4. Savi D2nr 120,00 160,00 40,0 
5. Dolomiit  O3pr-S1ad 115,00 141,00 26,00 
6. Lubjakivi O3pr-S1ad 160,00 235,00 75,00 
 
Tabel 4.5.4. Sürgavere vana puurkaevu tehniline konstruktsioon 
 
Nimetus Läbimõõt, mm Algus Lõpp Pikkus 
Manteltoru 219 +0,50 61,50 62,00 
Manteltoru 168 47,00 120,00 73,00 
Manteldamata puurauk 140 120,00 180,00 235,00 

 
Tsementtamponaaž on 219 mm manteltorude taga vahemikus 0-61,5 m ja 168 mm manteltorude 
taga vahemikus 47-120m. Puurkaevu töötav osa, manteldamata puurauk, asub vahemikus 120-235 
m ja on 75 m pikk. Puurkaev ekspluateerib kahte veehorisonti - Ordoviitsiumi ülemist aluspõhjalist 
veehorisonti ja Siluri alumist aluspõhjalist veehorisonti, mis levivad 115-235 m sügavusel Ülem-
Ordoviitsiumi Pirgu ja Alam-Siluri Adavere lademete dolomiitides ja lubjakivides. Veevalem on M 
360, HCO3

- 91 / Ca2+ 45, Mg2+ 35, Na++K+ 20. Veekasutusloaga on lubatud veevõtt 14000 m3 
aastas, 3500 m3 kvartalis ja 39 m3 ööpäevas. Reaalne veevõtt oli 2006. a 14091 m3. Ülevaade 
Sürgavere vana puurkaevu veekvaliteedist on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.5.5. Ülevaade Sürgavere vana puurkaevu veekvaliteedist  
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

12.05.10 13.09.11 
Piirväärtus SoM 02.01.03.a 
määruse nr 1 järgi, I kv.kl. 

1. Lõhn pall 0 0 Tarbijale vastuvõetav 
2. Hägusus NTU 0 0 Tarbijale vastuvõetav 
3. Oksüdeeritavus O2 mg/l 0,8  5 

4. Ammoonium mg/l 0,15 0,05 0,5 

5. Nitraat mg/l 0,44  50 

6. Nitrit mg/l <0,005  <0,5 

7. Fluoriid mg/l 1,4  >1,2–�1,5 

8. Kloriid mg/l 3  250 

9. Raud µg/l 280 72 200 

10. Mangaan µg/l 25  50 

11. Escherichia coli PMÜ/100 ml 0   
12. Enterokokid PMÜ/100 ml 0   
13. Kolooniate arv 22 

°C 
PMÜ/1 ml 4  100 

14. Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100 ml 0  0 
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Puurkaev-pumpla asub veetorni lähedal raudbetoonist kaevus. Puurkaevu on 
2004.a. paigaldatud süvaveepump NKT 250, mootori võimsus 2,5kW. Rõhku 
reguleeritakse hüdrofooriga (maht 500l,). Firma Elbi 2003.a toodetud 
klaasplastist  hüdrofoor tehasenumbriga E4978069 on ette nähtud tööks 
surveni 5 kgs/cm2 (katsetatud survel 8 kgs/cm2).  Veetöötlusseadmeid ei ole. 
Veearvesti, proovivõtukraan ja elektri-automaatikaseadmed on hiljuti 
asendatud. Kuna II astme pumpa ei ole, peavad süvaveepumbad garanteerima 
vajaliku surve, siiski langeb pika torustiku tõttu rõhk tarbija kraanis.  
 
Puurkaev asub veetorni kõrval raudbetoonrõngastest kessoonis, mis on 
hooldatud ja heas seisundis. Soojustus puudub. Küttesüsteem puudub, 
temperatuur kessoonis langeb periooditi alla 0 ºC. Sanitaarkaitsetsoon (50 m) 
on valla üldplaneeringuga moodustatud, kuid tähistamata ja aiaga piiramata. 
Veetorn (pildil) ei ole kasutusel. 
 
Sürgavere uus puurkaev on puuritud 1990. aastal Vabariikliku Koondise EKE Ehitus- ja 
Montaaživalitsus poolt ja asub küla lõunaosas. Passi järgsed andmed geoloogilise läbilõike ja 
puurkaevu konstruktsiooni kohta on toodud järgnevates tabelites. 
 
Tabel 4.5.6. Geoloogiline läbilõige Sürgavere uue puurkaevu juures 
 

Kihi: Jrk. 
nr 

Kivimite kirjeldus 
Geoloogiline 
indeks algus lõpp paksus 

1. Liiv, kruus ja munakad QIII
fgl 0 7,00 7,00 

2. Savikas kruus ja liivsavi munakatega QIII
gl 7,00 61,00 54,00 

3. Savi ja mergel liivakivi vahekihtidega D2nr 61,00 111,00 50,00 
4. Dolomiit ja dolomiidistunud lubjakivi D2pr 111,00 115,00 4,0 
5. Dolomiit ja dolomiidistunud lubjakivi, kohati 

mergliline 
S1ad 

115,00 141,00 26,00 

6. Lubjakivi, allosas merglilise lubjakivi vahekihtidega S1rk 141,00 180,00 39,00 
 
Tabel 4.5.7. Sürgavere uue puurkaevu tehniline konstruktsioon 
 
Nimetus Läbimõõt Algus Lõpp Pikkus 

Manteltoru 426x11 +0,20 11,00 11,20 

Manteltoru 324x11 +0,50 74,50 75,00 

Manteltoru 245x8,9 63,30 115,50 42,20 

Manteldamata puurauk 215 115,50 180,00 64,50 

 
Tsementtamponaaž on 426x11 manteltorude taga vahemikus 8-11 m, 324x11 manteltorude taga 
vahemikus 10-74,50 m ja 245x8,9 manteltorude taga vahemikus 63,30-115,50. Puurkaevu töötav 
osa, manteldamata puurauk, asub vahemikus 115,50-180 m ja on 64,5 m pikk. Puurkaev 
ekspluateerib Siluri alumist aluspõhjalist veehorisonti, mis levib 111-180 m sügavusel Alam-Siluri 
Adavere ja Raikküla lademete lubjakivides ning dolomiidistunud lubjakivides. Veevalem on M 
254, Cl- 16, SO4

- 15,5, HCO3
- 268,5, NO2

2- 0,044 / Ca2+ 40,1, Mg2+ 30,4, NH4
+ 0,2, Na+ 17,5, K+ 

17,5, Fe2+ 0,13.  
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VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRKUDE TEHNILINE SEISUKORD 
 
Veetorustikud on rajatud erineval ajal vastavalt küla arengule. Külas on umbes 4 km põhiliselt 
Ø50-100 mm malmist veetorustikke, millest 3 km on kriitilises seisundis. Kasutatud on rabedat 
õhukeseseinalist toru, mis on ühendatud terasest vahetükkidega. Harutorustikud on enamuses Ø50 
plastist ja nende seisund on rahuldav. Torustiku ekspluateerimisega kaasnevad pidevad 
probleemid, sulgarmatuurid ei tööta 95% ulatuses. Kohati on torustiku kehv seisukord tingitud 
ebakvaliteetsest ehitusest, kohati on torustik paigaldatud kõrgemale pinnase külmumispiirist. 
Puudub torustiku täielik skeem. Amortiseerunud torustik on põhjuseks tarbitava vee halvale 
kvaliteedile.  
 
Torustikku settinud raud (rauasisaldus on üldjuhul ca 300 �g/l, kuid on olnud 3300 �g/l) ei 
võimalda tagada tarbijatele Sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 kehtestatud piirnäitajatele 
vastavat joogivett. Vee-ettevõttel on Tartu Tervisekaitsetalituse Viljandimaa osakonna poolt 
26.04.07 väljastatud luba kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee 
müümiseks. Mikrobioloogilist reostust ei ole avastatud. Ülevaade ühisveevärgi läbinud vee 
kvaliteedist on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.5.8. Ülevaade Sürgavere küla kraanivee kvaliteedist  
 

Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

Spordihoone 
11.05.2010 

Spordihoone 
13.09.2011 

Piirsisaldus SoM 31. 
07.01.a määruse nr 82 
järgi 

1. Maitse  0 0 Tarbijale vastuvõetav 

2. Lõhn  0 0 Tarbijale vastuvõetav 

3. Värvus Pt-Co 1,9 3,0 Tarbijale vastuvõetav 

4. Hägusus NHÜ 0,7 1,0 Tarbijale vastuvõetav 

5. pH ühik 8 7,6 6,5-9,5 

6. Elektrijuhtivus µS/cm 434 438 2500 

7. Ammoonium mg/l 0,10 <0,05 0,50 

8. Raud µg/l 280 72 200 

9. Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 0 
10. Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 0 

 
Terviseameti Lõuna talituse riikliku järelevalve käigus joogivee kvaliteedi kohta 10.01.2011 
koostatud otsuse kohaselt: 
1) mikrobioloogilised näitajad vastavad nõuetele, vesi ei sisalda haigusttekitavaid mikroorganisme; 
2) indikaatornäitajad ei vasta nõuetele Sürgavere küla ühisveevärgis (raua sisaldus 280 µg/l, 
piirnorm 200 µg/l); 
3) keemilised näitajad vastavad nõuetele, vesi ei sisalda ohtlikke keemilisi ühendeid. 
 
TULETÕRJEVEEVARUSTUS 
 
Tuletõrjeveevarustus on lahendatud kahe olemasoleva tuletõrje veevõtukohana. Tuletõrjesüsteem 
põhineb tiikidel, mida on rajatud  viljakuivati ja kaalukoja juurde. Vana masinapesula kohale rajati 
2003. aastal tiik, mis on mõeldud puhke- ja ujumiskohaks. Külas puuduvad hüdrandid, sest 
olemasolevate veetorude tehniline seisund ei võimalda nende paigaldamist ja ka vajaliku 
vooluhulga tagamist.  
Perspektiivis ei ole ette nähtud tuletõrjeveevarustuse rekonstrueerimist või laiendamist.  
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ÜHISVEEVÄRGI PROBLEEMID 
 
Põhilised lahendust vajavad probleemid on järgnevad:  

- ühisveevärgi klientidele ei ole tagatud nõuetele vastava kvaliteediga vee saamine. Nii 
ühisveevärki toitvate puurkaevude veekvaliteet kui tarbijateni jõudva vee kvaliteet ei vasta 
keemilise koostise (rauasisaldus, hägusus) osas sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 
kehtestatud piirnäitajatele; 
- veetorustikud on suures osas amortiseerunud. 

4.5.3 OLEMASOLEVAD KANALISATSIOONISÜSTEEMID 
 
Sürgavere külas on kanaliseeritud 102 korterit, kool ja karjalaut. 280 inimesel on võimalik 
kasutada ühiskanalisatsiooni teenust. Ülejäänud kasutavad lokaalseid imbsüsteeme või 
kogumiskaeve. Külas on üks ühisvoolne kanalisatsioonisüsteem, kuhu juhitakse ka osaliselt 
sademevett. Ülejäänud sademevesi immutatakse pinnasesse. Külas kogutud reovesi juhitakse 
Celpoxyd-2000 aeraatoritega varustatud aktiivmudapuhastisse OXYD-180 ja kahte mudastunud 
biotiiki. Reoveest umbes 13000 m3/a on pärit Sürgavere Põllumajandusühistust. 
Kanalisatsioonitorustiku üldpikkus on 5 km. Kanalisatsioon on põhiliselt isevoolne, vaid 
reoveepuhasti juures asub reovee peapumpla. Piirkondades, kus ühiskanalisatsioon puudub, 
kogutakse üldjuhul reovesi kogumismahutitesse. Purgla puudub, kogumiskaevude reovesi veetakse 
kanalisatsioonikaevudesse või põldudele. Kogumismahutite seisukord ei ole teada, kuid 
tõenäoliselt paljud neist lekivad.  
 
KANALISATSIOONI VÄLISVÕRGU TEHNILINE SEISUKORD 
 
Kanalisatsioonisüsteemi olukord on tervikuna halb, märkimisväärne kogus reovett filtreerub 
süsteemist pinnasesse. Põhiosa kanalisatsioonitorustikest on ehitatud 1970-ndate aastate lõpul, mil 
rajati ka reoveepuhasti. Kanalisatsiooni trassi pikkus 4420 m. Peakollektor on 235 mm 
malmtorudest. Torustike seisukord on kehv. Tulenevalt pinnase ebaühtlusest ja torude halvast 
kvaliteedist on osa torustikest lagunenud ja lekivad kahepoolselt nii sisse kui välja. 
Kanalisatsioonikaevud on ebatihedad ja ühendused torudega lekivad. Torustikud on täis 
sissekandunud pinnast ja kive. Reoveepumpla on rekonstrueeritud 2000. a, kui asendati elektri- ja 
automaatikaseadmed ning paigaldati lõikajaga reoveepump Flygt FS3067.180 (mootori võimsus 
1,2 kW) ja käsivõre. Reoveepumpla šaht on valmistatud 3 m läbimõõduga raudbetoonist 
kaevurõngastest. Rõngad on soojustamata. Puidust kaanega kaetud šahti sügavus on 4 m.  
 
REOVEEPUHASTI TEHNILINE SEISUKORD 
 
Sürgavere küla reoveepuhastiks on kestvusõhustusega aktiivmudapuhasti  OXYD-180, mis 
renoveeriti 2000. a, mil aeratsioonisüsteem asendati bioreaktoriga Celpoxyd-2000. Kasutusel on 
pool OXYD-180 korpusest. Teist poolt saaks 
kasutada mudaeralduseks. Järelpuhastuseks on kaks 
biotiiki kogupindalaga 4000 m2. Puhasti 
raudbetoonist ehituskonstruktsioonid ning 
tehnoloogiline seadmestik (v.a. bioreaktor) ja 
torustik on amortiseerunud, elektrisüsteemide 
seisukord on rahuldav. 
 
Probleemiks on elektrienergia suur kulu. Puhasti 
territoorium on piiratud võrkaiaga. Nõutav puhasti 
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kuja – 100 m, on tagatud. Reoveepuhastist väljuva heitvee proovide keskmised analüüsitulemused 
on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.5.3. Sürgavere reoveepuhasti heitveeproovide analüüsitulemused  
 
Parameeter 08.12.2009 12.05.2010 23.09.2010 07.12.2010 29.03.2011 

pH 7,57 7,63 7,5 7,4 7,1 
BHT7, mg/l 15 6,3 31 34 44 
Hõljuvained, mg/l 37 24 43 8,4 25 
Üldfosfor, mg/l 1,2 5,2 10 3,6 8,5 
Üldlämmastik, mg/l 9,4 22 34 12 42 
KHT, mg/l <5 26 75 96 173 
Allikas: Analüüsilehed 

 
Reoveesuublaks on Lesti oja (6 km suudmest). Suubla ei ole reostustundlik. Seni on loodusesse 
juhitava reovee saasteainete kontsentratsioon nõuetele vastanud.  
 
KANALISATSIOONIPROBLEEMID 
 
Põhilised lahendust vajavad probleemid on järgnevad:  

- kanalisatsioonitorustikud on suures osas amortiseerunud; 
- reoveepuhasti on amortiseerunud, puudub mudakäitlus. 

 

4.6  REEGOLDI KÜLA 

4.6.1  KÜLA ISELOOMUSTUS 
 

Reegoldi küla asub Suure-Jaani linnast 6 km ja 
Olustvere alevikust 2 km kaugusel. Hoonestus on 1-
2 korruseline, põhiliselt korterelamud ja eramud.  
Reegoldi külas kasutab ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni teenust 128 inimest ehk ca 51% 
elanikest, lisaks veel 3 juriidilist  isikut. 
Ühisveevärki ammutatakse vett Reegoldi Keskuse 
puurkaevust.  Pumbatav vesi mõõdetakse puurkaev-
pumplas. Veetoodang oli 2006.a kokku 3865 m3. 
Veearvestitega on varustatud kõik tarbijad. 
Põhjaveevõtu dünaamikat Reegoldi küla 
puurkaevudest iseloomustab järgnev tabel. 
 
Tabel 4.6.1. Põhjaveevõtt Reegoldi Keskuse puurkaevust, m3 

 
Aastad, kuud 2009 2010 2011 
I kvartal 997 1015 969 
II kvartal 1181 1178 1284 
III kvartal 1169 1192 1248 
IV kvartal 1122 1068 1282 
Kokku 4469 4453 8320 
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Umbes pool külaelanikest saavad vee oma salvkaevudest. Nende reovesi juhitakse üldjuhul 
kogumiskaevudesse või immutatakse maasse. Kogumiskaevude seisukord ei ole teada, kuid 
tõenäoliselt paljud neist lekivad. Andmed salvkaevude veekvaliteedi kohta puuduvad, kuid 
arvestades reovee kogumiskaevude võimalikku lekkimist on kaevuvee reostumisoht suur. ÜVK 
arendamise eest vastutab selle omanik Suure-Jaani vald ja nõuetekohase toimimise eest vee-
ettevõtja. Vee-ettevõtjaks Reegoldi külas on AS Suure-Jaani Haldus. 

4.6.2 OLEMASOLEVAD VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 
 
Reegoldi külas on üks veevarustussüsteem, mis varustab nii elanikke kui juriidilisi isikuid. 
Reegoldi küla ühisveevärgiga on ühendatud üks puurkaev, mille tehnilised andmed on toodud 
järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.6.2.1. Reegoldi küla ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed 
 

Passi ja 
kat. nr 

Nimetus, 
valdaja                

Koordi-
naadid     

Puurimise 
aasta 

Süga-
vus, m 

Hori-
sont 

Dünaam
veetase, 
m 

Tootlik-
kus, m3/h 

Alan-
dus, m 

Erideebit
,  m3/h 

A-4996-
M 6082 

Keskuse,  
AS Suure-Jaani 
Haldus 

25o32’ 
58o34’ 

1959 77 
D1-
S1 

21,5 
20,5 

24,0 
18,0 

1,5 
0,5 

 

 

Bakterioloogilist reostust puurkaevude vees ei ole esinenud. Füüsikalis-keemiliste näitajate osas ei 
vasta puurkaevu vee üldrauasisaldus joogiveele kehtestatud kvaliteedinõuetele. Muude näitajata 
poolest vastab vesi nõuetele. 
 
Reegoldi keskuse puurkaev on puuritud 1959. aastal ja asub küla lõunaosas. Passi järgsed 
andmed puurkaevu konstruktsiooni kohta on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.6.2.2. Reegoldi keskuse puurkaevu tehniline konstruktsioon 
 
Nimetus Läbimõõt Algus Lõpp Pikkus 
Manteltoru 14“ 0 16,00 16,00 
Manteltoru 10“ +0,50 47,00 47,50 
Manteldamata puurauk 9 ¾“ 47,00 77,00 30,00 
 
Tsementtamponaaž on 14“ manteltorude taga vahemikus 0-16m ja 10“ manteltorude taga 
vahemikus 0-47 m. Puurkaevu töötav osa, manteldamata puurauk, asub vahemikus 47-77 m ja on 
30 m pikk. Puurkaev ekspluateerib Siluri ülemist aluspõhjalist veehorisonti, mis levib 47-77 m 
sügavusel dolomiitides ja lubjakivides. Veekasutusloaga on lubatud veevõtt 6000 m3 aastas, 1500 
m3 kvartalis ja 17 m3 ööpäevas.  Reaalne veevõtt oli 2006.a 3865 m3. Ülevaade Reegoldi keskuse 
puurkaevu veekvaliteedist on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.6.2.3. Ülevaade Reegoldi keskuse puurkaevu veekvaliteedist  
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

14.12.2004 
 
14.05.2010 

16.09.2011 
Piirväärtus SoM 02.01.03.a 
määruse nr 1 järgi, I kv.kl. 

1. Lõhn pall 0 0 0 Tarbijale vastuvõetav 
2. Hägusus NTU 1 13,4  Tarbijale vastuvõetav 
3. Oksüdeeritavus O2 mg/l 0,6   5 

4. pH ühik 7,7 7,8 7,4  �6,5 ja �9,5 
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5. Elektrijuhtivus µS/cm 399 632 642 2500 

6. Üldkaredus mmol/l    - 

7. Ammoonium mg/l <0,05 0,16 0,05 0,5 

8. Nitraat mg/l <1,5 0,44  50 

9. Nitrit mg/l 0,003 0,005  <0,5 

10. Fluoriid mg/l 0,1 0,1  >1,2–�1,5 

11. Kloriid mg/l 20,6 18,6  250 

12. Sulfaat mg/l 62,4 69,7  250 

13. Alumiinium µg/l    - 

14. Raud µg/l 88 1638 1273 200 

15. Mangaan µg/l 91 67 134 50 

16. Escherichia coli PMÜ/100 
ml 

0 0 0 0 
17. Enterokokid PMÜ/100 

ml 
0 0  0 

18. Kolooniate arv 22 
°C 

PMÜ/1 ml 31 4  100 

19. Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100 
ml 

0 0 0 0 
 
Puurkaev asub väljaspool pumplahoonet raudbetoonist 
kaevus. Puurkaevu on paigaldatud süvaveepump NP-
B/29 2,2 kW, mis lülitub tööle sõltuvalt rõhust 
hüdrofooris. Rõhku veevärgis reguleeritakse hüdrofooriga 
(maht 8 m3, pildil), mis asub osaliselt pumplahoones ja 
osaliselt muldes. Materjal on St3 („must teras”). 
Pumplasse paigaldati  2000.a aeraatoriga 
rauaeraldusfilter. Töötavaks elemendiks on  automaatselt 
läbipestav liivafilter. Filtrit juhib lokaalne automaatikaseade. 
Veearvesti ja proovivõtukraan on hiljuti asendatud, kuid hüdrofoor ja süvaveepumba elektri-
automaatikaseadmed on avarii-eelses seisukorras. II astme pumpa ei ole ja süvaveepump peab 

garanteerima vajaliku surve. 
Pumpla hoone on madal nn „Narva plokkidest“ 
krohvitud ehitis, mille põrand on ümbritsevast 
maapinnast madalamal. Hoone seisund on halb ja 
rekonstrueerimine möödapääsmatu. 
Vundamendis ja seintes praod puuduvad. Nii 
seinte kui katuse soojustus puudub. Avatäited on 
normaalses seisukorras, kuid ei pea sooja. Talvel 
köetakse elektriradiaatoriga. Sanitaarkaitsetsoon 

(30 m) on valla üldplaneeringuga moodustatud, kuid aiaga ümbritsemata. 
 
VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRKUDE TEHNILINE SEISUKORD 
 
Veetorustikud on rajatud erineval ajal vastavalt küla arengule. Külas 599 m põhiliselt Ø50-100 mm 
malmist veetorustikke, millest suurem osa on kriitilises seisundis. Harutorustikud on ehitatud 
enamuses Ø50 plastist ja nende seisund on rahuldav. Torustiku ekspluateerimisega kaasnevad 
pidevad probleemid, sulgarmatuurid ei tööta 95% ulatuses. Kohati on torustiku kehv seisukord 
tingitud ebakvaliteetsest ehitusest, kohati on torustik paigaldatud kõrgemale pinnase 
külmumispiirist. Puudub torustiku täielik skeem. 
Veevärgi läbinud vesi vastab sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 kehtestatud 
piirnäitajatele. Mikrobioloogilist reostust ei ole avastatud. Ülevaade ühisveevärgi läbinud vee 
kvaliteedist on toodud järgnevas tabelis. 
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Tabel 4.6.2.4. Ülevaade Reegoldi kraanivee kvaliteedist  
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

Elamu 
11.05.2010 

Elamu  
14.09.2011 

Piirsisaldus SoM 31. 
07.01.a määruse nr 82 järgi 

1. Maitse palli 0 0 Tarbijale vastuvõetav 

2. Lõhn palli 0 0 Tarbijale vastuvõetav 

3. Värvus Pt-Co 2,1 3,9 Tarbijale vastuvõetav 

4. Hägusus NHÜ 8,3 16 Tarbijale vastuvõetav 

5. pH ühik 7,8 7,4 6,5-9,5 

6. Elektrijuhtivus µS/cm 634 642 2500 

7. Ammoonium mg/l 0,12 <0,05 0,50 

8. Raud µg/l 882 1273 200 

9. Escherichia coli PMÜ/100 ml  0 0 
10. Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml  0 0 
 
Terviseameti Lõuna talituse riikliku järelevalve käigus joogivee kvaliteedi kohta 10.01.2011 
koostatud otsuse kohaselt . 
1) mikrobioloogilised näitajad vastavad nõuetele: vesi ei sisalda haigusttekitavaid mikroorganisme; 
2) indikaatornäitajad ei vasta nõuetele Reegoldi küla ühisveevärgis (raua sisaldus 882 µg/l, 
piirnorm 200 µg/l); 
3) keemilised näitajad vastavad nõuetele: vesi ei sisalda ohtlikke keemilisi ühendeid. 
 
TULETÕRJEVEEVARUSTUS 

Tuletõrjesüsteem on Reegoldi külas praktiliselt olematu, sest puuduvad hüdrandid ja olemasolevate 
veetorude tehniline seisund ei võimalda ka nende paigaldamist. Hetkel puuduvad lahendused 
tuletõrjeveevarustuseks. Asulas ei ole tuletõrjeveehoidlat. Tuletõrjeveevarustus on kavas lahendada 
eraldi projektiga. 

 
ÜHISVEEVÄRGI PROBLEEMID 
 
Põhilised lahendust vajavad probleemid on järgnevad:  

- puurkaev-pumpla seadmed ja hoone on halvas seisukorras; 
- veetorustikud on suures osas amortiseerunud, plastikharudega on pidevalt probleemid;  
- sulgarmatuur praktiliselt puudub; 
- veetorustiku üldine skeem puudub; 
- joogivees on ülenormatiivne rauasisaldus 

4.6.3 OLEMASOLEVAD KANALISATSIOONISÜSTEEMID  
 
Reegoldi külas on 128 inimesel võimalik kasutada ühiskanalisatsiooni teenust. Ülejäänud 
kasutavad lokaalseid imbsüsteeme või kogumiskaeve. Külas on üks ühisvoolne 
kanalisatsioonisüsteem, kuhu juhitakse ka osaliselt sademevett. Ülejäänud sademevesi juhitakse 
Navesti jõkke või immutatakse pinnasesse. Külas kogutud reovesi juhitakse ringkanal-tüüpi 
reoveepuhastisse RK-130 ja kahte biotiiki üldpinnaga 2640 m2. Sademeveekanalisatsioon puudub. 
Kanalisatsioon on põhiliselt isevoolne, vaid reoveepuhastisse suunduval torustikul asub reovee 
peapumpla. Kanalisatsiooni juhitava reovee kogus on arvestatud võrdseks veetarbimisega. 
Arvestuslik reovee kogus oli 2005.a kokku 3865 m3. 
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KANALISATSIOONI VÄLISVÕRGU TEHNILINE 
SEISUKORD 
 
Kanalisatsioonisüsteemi olukord on tervikuna halb, 
märkimisväärne kogus reovett filtreerub süsteemist 
pinnasesse. Kanalisatsioonitorustike pikkus on 786 m. 
Põhiliseks torustike probleemiks on kanalisatsioonikaevude 
kehv seisukord. Kaevud on ebatihedad ja ühendused torudega 
lekivad. Tulenevalt pinnase ebaühtlusest ja torude halvast 
kvaliteedist on osa torustikest lagunenud ja lekivad 
kahepoolselt nii sisse kui välja. Torustikud on täis 
sissekandunud pinnast ja kive. 
Reoveepumpla (pildil) šaht on valmistatud 3 m läbimõõduga raudbetoonist kaevurõngastest. 
Rõngad on soojustamata. Puidust luugiga kaetud šahti sügavus on 4 m. Pumpla rekonstrueeriti 
2003. a. 
 
REOVEEPUHASTI TEHNILINE SEISUKORD 
 
Reegoldi küla reoveepuhastiks on ringkanal RK-130. 
Järelpuhastuseks on kaks biotiiki kogupindalaga 2640 m2. 
Ringkanal rekonstrueeriti 2003.a augustis, kuid see ei 
tööta pidevalt suure elektrikulu tõttu. Kord aastas 
teostatavate hooldustööde käigus eemaldatakse kanalist 
taimestik. Biotiigid puhastati 2000.a ja need 
garanteerivad heitvee nõutud parameetrid. Puhasti 
ehituskonstruktsioonid, tehnoloogiline seadmestik 
(rootor) ja torustik on vaatamata rekonstrueerimisele amortiseerunud, elektrisüsteemide seisukord 
on rahuldav. Probleemiks on elektrienergia suur kulu. Puhasti territoorium on aiaga piiramata. 
Nõutav puhasti kuja – 100 m, on tagatud. Reoveepuhastist väljuva heitvee proovide keskmised 
analüüsitulemused on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.6.3. Reegoldi reoveepuhasti heitveeproovide analüüsitulemused  
 
Parameeter 08.12.2009 12.05.2010 26.08.2010 07.12.2010 29.03.2011 

pH 7,57 7,77 7,7 7,3 7,1 
BHT7, mg/l 26 6,4 <3 54 94 
Hõljuvained, mg/l 27 17 17 51 16 
Üldfosfor, mg/l 3,7 0,8 4,4 6,1 6,0 
Üldlämmastik, mg/l 22 6 17 18 27 
KHT, mg/l <5 <5 <50 57 86 
Allikas: Analüüsilehed 

 
Reoveesuublaks on Navesti jõgi (48 km suudmest). Suubla on reostustundlik, kuid seni on 
loodusesse juhitava reovee saasteainete kontsentratsioon nõuetele vastanud.  
 
KANALISATSIOONI PROBLEEMID 
 
Põhilised lahendust vajavad probleemid on järgnevad:  

- kanalisatsioonitorustikud on suures osas amortiseerunud; 
- reoveepuhasti on amortiseerunud, puudub mudakäitlus. 
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4.7 KÕIDAMA KÜLA 

4.7.1 KÜLA ISELOOMUSTUS 
 
Kõidama küla asub Suure-Jaani vallas, 1,5 km 
Suure-Jaanist Olustvere pool. Külas asus varem 
Suure-Jaani Metsamajandi keskus ja metsapunkt, 
nüüd AS Sakala Saeveski.  
Kõidama küla ühisveevärgiga on liitunud ca 156 
inimest ehk 71% külaelanikest. Ülejäänud elanike 
veekasutus baseerub salvkaevudel või 
eraomanduses olevatel puurkaevudel. Juriidilistest 
isikutest kliente on 6, sh küla peamine 
tööstusettevõte AS Sakala Saeveski. Ühisveevärki 
ammutatakse vett Metsamajandi puurkaevust.  
Pumbatav vesi mõõdetakse puurkaev-pumplas. Veetoodang oli 2006.a kokku 10072 m3. Sellest 
8826 m3 müüdi OÜ’le Suure-Jaani Sume, kes varustas sellega Kõidama küla eratarbijaid. 
Ülejäänud vesi kasutati AS’i Sakala Saeveski tootmisvajadusteks varustamiseks. Põhjaveevõtu 
dünaamikat Metsamajandi puurkaevust iseloomustab järgnev tabel. 
 
Tabel 4.7.1. Põhjaveevõtt Metsamajandi puurkaevust, m3 

 
Aastad, kuud 2005 2006 2010 
I kvartal 3700 3132 2708 
II kvartal 3727 2417 2065 
III kvartal 3236 2254 2098 
IV kvartal 2628 2269 2009 
Kokku 13291 10072 8880 

 

4.7.2 OLEMASOLEVAD VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 
 
Kõidama külas on üks veevarustussüsteem, mis varustab elanikke kui juriidilisi isikuid. Kõidama 
küla ühisveevärki ammutatakse vett AS’ile Sakala Saeveski kuuluvast 1968.a 
Põllumajandusministeeriumi Ehitus- ja Montaaživalitsuse poolt rajatud puurkaevust.  
 
Tabel 4.7.2.1. Kõidama küla ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed 
 

Passi ja 
kat. nr 

Nimetus, 
valdaja                

Koordi-
naadid      

Puurimise 
aasta 

Süga
-vus, 
m 

Hori-
sont 

Dünaam. 
veetase, 
m 

Tootlik-
kus, m3/h 

Alan-
dus, m 

Erideebit
,  m3/h 

2345 
4589 

Metsamajandi 
Sakala Saeveski 

 1968 82 S1     

 
Metsamajandi puurkaev on puuritud 1968. aastal Vabariikliku Koondise EKE Ehitus- ja 
Montaaživalitsuse poolt ja asub AS Sakala Saeveski peahoonest 50 m kaugusel suunaga loodesse. 
Passi järgsed andmed geoloogilise läbilõike kohta on toodud järgnevas tabelis. 
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Tabel 4.7.2.2. Geoloogiline läbilõige Metsamajandi puurkaevu juures 
 

Kihi: Jrk. 
nr 

Kivimite kirjeldus 
Geoloogiline 
indeks algus lõpp paksus 

1. Saviliiv ja liivsavi veeriste ja kruusaga gQIII 0 25,00 25,00 
2. Savi D2nr 25,00 40,00 15,00 
3. Savi lubjakivi vahekihtidega D2pr 40,00 50,60 10,60 
4. Dolomiit lubjakivi vahekihtidega S1ad 50,60 82,00 31,40 
 
Veetarve on 1100 m3/a, tööstusvee osatähtsus on 0%, 
ühikveetarve 49 l/d inimese kohta. Veekasutusloaga on 
lubatud veevõtt 36000 m3 aastas, 9000 m3 kvartalis ja 99 
m3 ööpäevas.  Puurkaev ekspluateerib Ordoviitsiumi 
ülemist aluspõhjalist veehorisonti, mis levib Ülem-
Ordoviitsiumi Adavere ja Raikküla lademete lubjakivides. 
Reaalne tarbimine 2005.a oli 20000 m3. AS Sakala 
Saeveski omatarve on 11000 m3/a. 
Rõhku veevärgis reguleeritakse hüdrofooriga (maht 6 m3, 
pildil). Tallinna Masinatehases 1988.a toodetud hüdrofoor 
tehase numbriga 2117 on ette nähtud tööks surveni 5 
kgs/cm2 (katsetatud survel 8 kgs/cm2).  Materjal on St3 
(„must teras”). 
Veearvesti ja proovivõtukraan on hiljuti asendatud, kuid hüdrofoor ja elektri-automaatikaseadmed 
on avarii-eelses seisukorras. II astme pumpa ei ole ja süvaveepump peab garanteerima vajaliku 
surve.  
Pumpla hoone on madal silikaattellisest 
ehitis. Hoone seisund on halb ja 
rekonstrueerimine on möödapääsmatu. 
Vundamendis ja seintes on praod, katus ei 
pea vett. 
Nii seinte kui katuse soojustus puudub. 
Avatäited on halvas seisukorras ja ei pea 
sooja. Sanitaarkaitsetsoon (30 m) on valla 
üldplaneeringuga moodustatud, kuid aiaga 
ümbritsemata. 
 
VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRKUDE TEHNILINE SEISUKORD 
 
Veetorustikud on rajatud erineval ajal vastavalt küla arengule. Veetorustiku pikkus on umbes 600 
m ja see on ehitatud erinevatest materjalidest, peamiselt 50 mm ja 100 mm malmtorust. Küla 
ühisveevärgi vesi vastab enamasti kehtestatud kvaliteedinõuetele, kuid kohati on probleeme 
üldraua (0,38 mg/l) sisaldusega. Veevärgi läbinud vesi vastab Sotsiaalministri 31.07.2001 
määrusega nr 82 kehtestatud piirnäitajatele. Mikrobioloogilist reostust ei ole avastatud. Ülevaade 
ühisveevärgi läbinud vee kvaliteedist on toodud järgnevas tabelis. 
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Tabel 4.7.2.3. Ülevaade Kõidama kraanivee kvaliteedist 
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

Lasteaed 
11.05.2010 

Lasteaed 
13.09.2011 

Piirsisaldus SoM 31. 07.01.a 
määruse nr 82 järgi 

1. Maitse  0 0 Tarbijale vastuvõetav 

2. Lõhn  0 0 Tarbijale vastuvõetav 
3. Värvus Pt-Co 2,3 2,2 Tarbijale vastuvõetav 
4. Hägusus NHÜ 4,1 2,3 Tarbijale vastuvõetav 
5. pH ühik 7,9 7,7 6,5-9,5 

6. Elektrijuhtivus µS/cm 373 234 2500 

7. Ammoonium mg/l 0,07 <0,05 0,50 

8. Raud µg/l 614 234 200 

9. Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 0 

10. Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 0 
 
Terviseameti Lõuna talituse riikliku järelevalve käigus joogivee kvaliteedi kohta 10.01.2011 
koostatud otsuse kohaselt . 
1) mikrobioloogilised näitajad vastavad nõuetele, vesi ei sisalda haigusttekitavaid mikroorganisme; 
2) indikaatornäitajad ei vasta nõuetele Kõidama küla ühisveevärgis (raua sisaldus 680 µg/l, 
piirnorm 200 µg/l); 
3) keemilised näitajad vastavad nõuetele: vesi ei sisalda ohtlikke keemilisi ühendeid. 
 
TULETÕRJEVEEVARUSTUS 
 
Tuletõrjesüsteem baseerub Kõidama külas AS Sakala Saeveski süsteemil. Väljaspool 
tööstusterritooriumi on süsteem praktiliselt olematu, sest puuduvad hüdrandid ja olemasolevate 
veetorude tehniline seisund ei võimalda ka nende paigaldamist.  
 
ÜHISVEEVÄRGI PROBLEEMID 
 
Põhilised lahendust vajavad probleemid on järgnevad:  

-  puurkaev-pumpla seadmed ja hoone on halvas seisukorras; 
- veetorustikud on suures osas amortiseerunud, plastikharudega on pidevalt probleemid;  
- sulgarmatuur praktiliselt puudub. 

4.7.3 OLEMASOLEVAD KANALISATSIOONISÜSTEEMID  
 
Kõidama külas on 156 inimesel võimalik kasutada ühiskanalisatsiooni teenust. Ülejäänud 
kasutavad lokaalseid imbsüsteeme või kogumiskaeve. Külas on üks ühisvoolne 
kanalisatsioonisüsteem, kuhu juhitakse ka osaliselt sademevett. Ülejäänud sademevesi juhitakse 
Navesti jõkke või immutatakse pinnasesse. Külas kogutud reovesi juhitakse aktiivmudapuhastisse 
BIO-50 ja kahte biotiiki. Sademeveekanalisatsioon puudub.  
 
KANALISATSIOONI VÄLISVÕRGU TEHNILINE SEISUKORD 
 
Kanalisatsioonisüsteemi pikkus on umbes 700 m, selle olukord on tervikuna halb, märkimisväärne 
kogus reovett filtreerub süsteemist pinnasesse. Kanalisatsiooni malmist peakollektori läbimõõt on 
235 mm, harutorustikel 150 mm. Kõidama küla reoveed on juhitud kestvusõhustusega 
aktiivmudapuhastisse BIO-50, järelpuhastuseks on kaks biotiiki, mõlemad pindalaga 1800 m2.  
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REOVEEPUHASTI TEHNILINE SEISUKORD 
 
Kõidama küla reoveepuhastiks on kestvusõhustusega aktiivmudapuhasti BIO-50, mille jõudlus on 
projektijärgselt Q = 40 – 75 m3/d, R = 11,5 – 25,3 kg BHT7/d, 190 – 400 ie. BIO-50 on 
monoplokk-konstruktsiooniga (õhutuskamber ja setiti moodustavad ühise ploki) mustmetallist 
korpusega bioloogiline reoveepuhasti. Aeratsioonisüsteemi toidavad vanad nõukogudeaegsed 
õhupuhurid (pöördkolbkompressorid). Reoveepuhasti töö on olnud probleemne selle algusest 
peale. Puhasti teraskorpus on viltu, kuna kerkis pinnavee tõttu üles. Kõidama reoveepuhastist 
väljuva heitvee proovide keskmised analüüsitulemused on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.7.3. Kõidama reoveepuhasti heitveeproovide analüüsitulemused  
 
Parameeter 08.12.2009 12.05.2010 23.09.2010 07.12.2010 29.03.2011 

pH 7,63 7,89 7,5 7,4 7,5 
BHT7, mg/l 5,6 8,6 9,2 14 4,8 
Hõljuvained, mg/l 11 19 9,8 17 7 
Üldfosfor, mg/l 1,1 8,6 6,8 5,2 0,44 
Üldlämmastik, mg/l 8,3 2,4 23 19 5,1 
KHT, mg/l 5 11 <5 <5 43 
Allikas: Veekasutuse aruanded<5 

 
Reoveesuublaks on Navesti jõgi (48 km suudmest). Suubla on reostustundlik, kuid seni on 
loodusesse juhitava reovee saasteainete kontsentratsioon nõuetele vastanud.  
 
KANALISATSIOONI PROBLEEMID 
 
Põhilised lahendust vajavad probleemid on järgnevad:  

- kanalisatsioonitorustikud on suures osas amortiseerunud; 
- reoveepuhasti on amortiseerunud, puudub mudakäitlus. 

 
 

4.8 LÕHAVERE KÜLA 

4.8.1 KÜLA ISELOOMUSTUS 
 

Lõhavere küla asub praktiliselt Suure-Jaani linna külje all 
kirdes Võhma maantee ääres. Looduslikus stiilis 
mõisapargis endises härrastemajas asub SA Lõhavere 
Ravi- ja Hooldekeskus. 
 
Lõhavere piirkonna veega varustamiseks on 1959.a 
rajatud vana puurkaev ning Lõhavere hooldekeskuse uus 
puurkaev, mis rajati koos hoonekompleksi renoveerimise ja laiendamisega 2011. aastal. Lisaks 
hooldekeskuse olmevajadustele varustatakse veega ka 35 elanikuga korruselamut. 
 
Taevere tee individuaalelamute ühisveevärki varustab veega 1963.a rajatud Farmi puurkaev. 
Valdav osa külaelanikest saavad vee oma salvkaevudest, ühisveevärgi teenust saavad kasutada vaid 
umbes 50 elanikku ning ravikeskuse patsiendid ja töötajad. Kanalisatsiooniga katmata kinnistute 
reovesi immutatakse maasse või juhitakse kogumiskaevudesse, mille seisukord ei ole teada, kuid 
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tõenäoliselt paljud neist lekivad. Andmed salvkaevude veekvaliteedi kohta puuduvad, kuid 
arvestades reovee kogumiskaevude võimalikku lekkimist on kaevuvee reostumisoht suur.  
 
Põhjaveevõtu dünaamikat Lõhavere küla puurkaevudest iseloomustavad järgnevad tabelid. 
 
Tabel 4.8.1.1. Põhjaveevõtt Hooldekeskuse puurkaevust, m3 

 
Aastad, kuud 2002 2003 2004 2005 2006 
Jaanuar 617 800 1035 285 
Veebruar 617 695 830 280 
Märts 

1520 
616 775 950 305 

Aprill 617 630 990 340 
Mai 617 725 1020 340 
Juuni 

1690 
616 600 1030 340 

Juuli 617 695 420 405 
August 617 670 225 350 
September 

1770 
616 825 255 335 

Oktoober 617 810 354 370 
November 617 900 257 450 
Detsember 

1850 
616 930 294 390 

Kokku 6830 7400 9055 7660 4190 
 
 
 
Tabel 4.8.1.2. Põhjaveevõtt Lõhavere Farmi puurkaevust, m3 

 
Aastad, kuud 2010 
I kvartal 227 
II kvartal 253 
III kvartal 291 
IV kvartal 246 
Kokku 1017 
 

4.8.2 OLEMASOLEVAD VEEVARUSTUSSÜSTEEMID  
 
Lõhavere külas on kaks veevarustussüsteemi, mis varustavad nii elanikke kui juriidilisi isikuid. SA 
Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus piirkonna veevärk varustab hooldekeskust ja selle lähedal 
paiknevat korruselamut. Farmi puurkaevu veevärk varustab Taevere tee äärset 11 
individuaalelamut. Ülevaade Lõhavere küla ühisveevärke varustavate puurkaevude tehnilistest 
andmetest on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.8.2.1. Lõhavere küla ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 
 
Passi ja 
kat. nr 

Nimetus, 
valdaja                

Koordi-
naadid        

Puurimi
se aasta 

Süga-
vus, m 

Hori-
sont 

Staatilin
e 
veetase, 
m 

Tootlik-
kus, l/s 

Alan-
dus, m 

Erideebi
t,  l/s*m 

A-67-B 
5247 

Hooldekeskuse 
Lõhavere RHK 

25o29’00“ 
58o32’43“ 

1959 60,5 S1 12,00 2,00 4,00 0,50 
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A-1040-M  
4582 

Farmi,  
Suure-Jaani 
Haldus 

25o28’54“ 
58o33’08“ 

1963 70 
D2-
S1 

    

50221 
 

Lõhavere uus 
Lõhavere RHK 

6490576 
p.l. 
586378 i.p. 

2011 60 S1ad 14,3 2 18 0,111 

 
SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse puurkaev on puuritud 1959. aastal 
Põllumajandusministeeriumi Ehitus- ja Montaaživalitsuse poolt ja asub ravikeskuse peahoonest 35 
m kaugusel suunaga loodesse. Passi järgsed andmed geoloogilise läbilõike ja puurkaevu 
konstruktsiooni kohta on toodud järgnevates tabelites. 
 
 
Tabel 4.8.2.2.Geoloogiline läbilõige Lõhavere hooldekeskuse puurkaevu juures 
 

Kihi: Jrk. 
nr 

Kivimite kirjeldus 
Geoloogiline 
indeks algus lõpp paksus 

1. Veeristik hallikaspruuni savi vahekihtidega gQIII 0 14,00 14,00 
2. Veeristik hallika savi vahekihtidega gQIII 14,00 39,80 25,80 
3. Peeneteraline liivakivi D2pr 39,80 43,00 3,20 
4. Dolomiit, hall S1ad 43,00 46,75 3,75 
5. Dolomiit, valge S1ad 46,75 50,00 3,25 
6. Dolomiit, valge, püriidi sisaldusega S1ad 50,00 60,50 10,50 
 
 
Tabel 4.8.2.3. Lõhavere hooldekeskuse puurkaevu tehniline konstruktsioon 
 
Nimetus Läbimõõt, mm Algus Lõpp Pikkus 

Manteltoru 324 0 10,00 10,00 

Manteltoru 219 0 43,00 43,00 

Manteldamata puurauk 190 43,00 60,50 17,50 

 
Tsementtamponaaž on 324 mm manteltorude taga vahemikus 0-10 m ja 219 mm manteltorude taga 
vahemikus 0-43 m. Puurkaevu töötav osa, manteldamata puurauk, asub vahemikus 43-60,5 m ja on 
17,5 m pikk. Veekasutusloaga on lubatud veevõtt 14000 m3 aastas, 3500 m3 kvartalis ja 39 m3 
ööpäevas.  Puurkaev ekspluateerib siluri ülemist aluspõhjalist veehorisonti, mis levib 40-60 m 
sügavusel Adavere lademe dolomiitides ja lubjakivides. Ülevaade SA Lõhavere Ravi- ja 
Hooldekeskus puurkaevu veekvaliteedist on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.8.2.4. Ülevaade Lõhavere hooldekeskuse puurkaevu veekvaliteedist  
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

06.09.2010 12.10.2011 
Piirväärtus SoM 02.01.03.a 
määruse nr 1 järgi, I kv.kl. 

1. Maitse lahj.aste 0 0 Tarbijale vastuvõetav 
2. Lõhn pall 0 0 Tarbijale vastuvõetav 
3. Värvus Pt-Co <1,4 3,3 Tarbijale vastuvõetav 
4. Hägusus NTU 0,4 0,3 Tarbijale vastuvõetav 
5. pH ühik 7,8 7,7 �6,5 ja �9,5 

6. Elektrijuhtivus µS/cm 354 360 2500 

7. Ammoonium mg/l 0,2 <0,05 0,5 
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8. Nitraat mg/l   50 

9. Nitrit mg/l   <0,5 

10. Fluoriid mg/l 1,2  >1,2–�1,5 

11. Kloriid mg/l   250 

12. Sulfaat mg/l   250 

13. Raud µg/l 75  200 

14. Mangaan µg/l   50 

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

16. Escherishia coli PMÜ/100 ml 0 0 0 
 
Puurkaevu on 2004.a paigaldatud süvaveepump NP17B 4“ (mootori võimsus 1,1 kW), mis pumpab 
vee otse veevärki. Rõhku reguleeritakse hüdrofooriga (maht 1,5 m3). Veetöötlusseadmeid ja II 
astme pumpa ei ole. 
Pumpla hoone (pildil) on madal krohvitud punastest 
tellistest ehitis. Hoone on praktiliselt hooldamata, 
selle seisund on kriitiline. Vundamendis ja seintes 
praod puuduvad, kuid krohv on suures ulatuses maha 
langenud. Katus peab vett, kuid on soojustamata. 
Seinte soojustus puudub. Uks on kehvas seisukorras 
ja ei pea samuti sooja. 50 m sanitaarkaitsetsoon on 
moodustamata, tähistamata ja aiaga piiritlemata.  
Veevõrgust saavad vee lisaks Ravi- ja 
Hooldekeskusele ka 35 elanikku.  
 
Farmi puurkaev on puuritud 1963. aastal Põllumajandusministeeriumi Ehitus- ja 
Montaaživalitsuse poolt ja asub Lõhavere farmi territooriumil. Veekasutusloaga lubatud on veevõtt 
500 m3 aastas, 125 m3 kvartalis ja 1,5 m3 ööpäevas.  Puurkaev ekspluateerib Siluri ülemist 
aluspõhjalist veehorisonti, mis levib 40-60 m sügavusel Adavere lademe dolomiitides ja 
lubjakivides. Reaalne veevõtt oli 2006.a oli 1024 m3. Puurkaevu on paigaldatud süvaveepump 
EVP-6 mootori võimsusega 5,5 kW, mis pumpab vee otse veevärki.  
 
Tabel 4.8.2.5. Ülevaade Lõhavere farmi puurkaevu veekvaliteedist  
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

30.01.02 
26.09.2011 Piirväärtus SoM 02.01.03.a 

määruse nr 1 järgi, I kv.kl. 
1. Üldkaredus mg ekv/l 4,6  10 

2. Ammoonium mg/l 0,31 0,25 0,5 

3. Nitraat mg/l <0,44 <0,44 50 

4. Nitrit mg/l <0,017 <0,005 <0,5 

5. Kloriid mg/l 4,79 5,1 250 

6. Raud µg/l 1804 574 200 

7. Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100 
ml 

0 0 0 

 
 
VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRKUDE TEHNILINE SEISUKORD 
 
Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse piirkonna veevärk on rajatud 1960-ndate aastate alguses. 
Torustiku pikkus on 345 m. Veetorustike paiknemine ja tehniline seisukord on teadmata, kuna 
andmed puuduvad. Veevärgi läbinud vee rauasisaldus ei vasta nõuetele. Torustiku 
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ekspluateerimisega kaasnevad pidevad probleemid, sulgarmatuurid ei tööta. Torustiku kehv 
seisukord tingitud ebakvaliteetsest ehitusest ja pikast kasutuseast. Puudub torustiku täielik skeem. 
 
Tabel 4.8.2.6. Ülevaade Lõhavere hooldekeskuse kraanivee kvaliteedist  
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

26.10.04 
Piirsisaldus SoM 31. 07.01.a määruse 
nr 82 järgi 

1. Maitse  0 Tarbijale vastuvõetav 
2. Lõhn  0 Tarbijale vastuvõetav 
3. Värvus Pt-Co 5 Tarbijale vastuvõetav 
4. Hägusus NHÜ <1 Tarbijale vastuvõetav 
5. pH ühik 7,8 6,5-9,5 

6. Elektrijuhtivus µS/cm 332 2500 

7. Ammoonium mg/l 0,16 0,50 
 
Taevere tee individuaalelamute veevärk on rajatud 1960-70-ndatel aastatel. Torustiku pikkus on 
umbes 200 m. Torustiku ekspluateerimisega kaasnevad pidevad probleemid, sulgarmatuurid ei 
tööta. Torustiku kehv seisukord tingitud ebakvaliteetsest ehitusest ja pikast kasutuseast. Puudub 
torustiku täielik skeem. 
 
Tabel 4.8.2.7. Ülevaade Taevere tee individuaalelamute kraanivee kvaliteedist  
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

Lõhavere 4 
18.12.06 

Lõhavere 4 
28.09.2011 

Piirsisaldus SoM 31. 07.01.a 
määruse nr 82 järgi 

1. Maitse  0  Tarbijale vastuvõetav 
2. Lõhn  0  Tarbijale vastuvõetav 
3. Värvus Pt-Co 3,4  Tarbijale vastuvõetav 
4. Hägusus NHÜ 2,2  Tarbijale vastuvõetav 
5. pH ühik 7,8 7,6 6,5-9,5 

6. Elektrijuhtivus µS/cm 404 406 2500 

7. Ammoonium mg/l 0,09 0,17 0,50 

8. Raud µg/l 316 189 200 

9. Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 0 
10. Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0 0 
 
 
TULETÕRJEVEEVARUSTUS 
 
Tuletõrjesüsteem on Lõhavere külas praktiliselt olematu, sest puuduvad hüdrandid ja 
olemasolevate veetorude tehniline seisund ei võimalda ka nende paigaldamist.  
 
ÜHISVEEVÄRGI PROBLEEMID 
 
Põhilised lahendust vajavad probleemid on järgnevad:  

-  puurkaev-pumplate seadmed ja hoone on halvas seisukorras; 
- veetorustikud on suures osas amortiseerunud, plastikharudega on pidevalt probleemid;  
- veetorustiku üldine skeem puudub.  
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4.8.3 OLEMASOLEVAD KANALISATSIOONISÜSTEEMID  
 
Ravikeskuse piirkonna reovee kanaliseerimine toimub reoveepuhasti kompleksi, mis koosneb 
biopuhastist BIO-25  ja kahest biotiigist, mõlemad pindalaga 450 m2. Lisaks ravikeskuse 
olmereoveele kanaliseeritakse ka 35 elanikuga korruselamu reovesi. Taevere tee 
individuaalelamutel ühiskanalisatsioon puudub, nende asukad ja ülejäänud külaelanikud kasutavad 
lokaalseid imbsüsteeme või kogumiskaeve.  
 
KANALISATSIOONI VÄLISVÕRGU TEHNILINE SEISUKORD 
 
Ravikeskuse piirkonna kanalisatsioon on rajatud 1960.-70-ndatel aastatel. Torustiku pikkus on 365 
m, sh 80 m pikkune peakollektor. Kanalisatsioon on isevoolne, reoveepumpla puudub. 
Kanalisatsioonisüsteemi olukord on tervikuna halb, märkimisväärne kogus reovett filtreerub 
süsteemist pinnasesse. Põhiliseks torustike probleemiks on kanalisatsioonikaevude kehv seisukord. 
Kaevud on ebatihedad ja ühendused torudega lekivad. Tulenevalt pinnase ebaühtlusest ja torude 
halvast kvaliteedist on osa torustikest lagunenud ja lekivad kahepoolselt nii sisse kui välja. 
Torustikud on täis sissekandunud pinnast ja kive. 
 
REOVEEPUHASTI TEHNILINE SEISUKORD 
 
Haigla piirkonna reovee kanaliseerimine toimub 1976.a Viljandi MEKi poolt rajatud reoveepuhasti 
kompleksi, mis koosneb biopuhastist BIO-25  ja 
kahest biotiigist, mõlemad pindalaga 450 m2. Puhasti 
ehituskonstruktsioonid, tehnoloogiline seadmestik, 
torustik ja elektrisüsteemid on täielikult 
amortiseerunud. Puhastusefekti omavad vaid biotiigid. 
Reoveepuhasti territoorium on aiaga piiramata. 
Nõutav puhasti kuja 100 m on tagatud. 
Reoveepuhastist väljuva heitvee proovide keskmised 
analüüsitulemused on toodud järgnevas tabelis. 
 
 
 
Tabel 4.8.3.1. Lõhavere haigla reoveepuhasti (viimasest biotiigist) heitveeproovide 
analüüsitulemused  
 
Parameeter 10.10.03 11.06.04 24.09.04 10.10.06 
pH  8,45 7,74 7,62 
BHT7, mg/l 22 34 23 29 
Hõljuvained, mg/l 20 42 32 29 
Üldfosfor, mg/l 6,9 5,3 10 5,7 
Üldlämmastik, mg/l 22 15 27 20 
KHT, mg/l    66 
Allikas: Analüüsilehed 

 
Reoveesuublaks on Sipelga oja, mis suubub Lõhavere ojja 10 km selle suudmest. Suubla on 
reostustundlik, kuid seni on loodusesse juhitava reovee saasteainete kontsentratsioon nõuetele 
vastanud.  
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KANALISATSIOONIPROBLEEMID 
 
Põhilised lahendust vajavad probleemid on järgnevad:  

- kanalisatsioonitorustikud on suures osas amortiseerunud; 
- reoveepuhasti on amortiseerunud, puudub mudakäitlus. 

 

4.9 NAVESTI KÜLA 

4.9.1 KÜLA ISELOOMUSTUS 
 
Navesti küla asub Suure-Jaani linnast 9 km ja Olustvere alevikust 3 km kaugusel. Hoonestus on 1-
2 korruseline, põhiliselt korterelamud ja eramud. Ühisveevärgiga on liitunud üks 8-korteriga ja üks 
4-korteriga elamu ning 5 ühepereelamut. Valdav osa külaelanikest saavad vee oma salvkaevudest, 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust saavad kasutada vaid küla keskuses olevad elamud.. 
Kanalisatsiooniga katmata kinnistute reovesi immutatakse maasse või juhitakse 
kogumiskaevudesse, mille seisukord ei ole teada, kuid tõenäoliselt paljud neist lekivad.  
 
Ühisveevärki ammutatakse vett Navesti lauda puurkaevust, katastrinumber 6073. Puurkaev on 
puuritud 1968. aastal Vabariikliku Koondise EKE Ehitus- ja Montaaživalitsus poolt ja asub küla 
lääneosas. Navesti lauda puurkaevu passi järgsed andmed geoloogilise läbilõike ja puurkaevu 
konstruktsiooni kohta on toodud järgnevates tabelites 
 
 
Tabel 4.9.1.1. Navesti küla ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed 
 
Passi ja 
kat. nr 

Nimetus, valdaja           Koordi-
naadid           

Puurimise 
aasta 

Süga-
vus, m 

Hori-
sont 

Alan-dus, 
m 

Deebit,  l/s 

2346 
6073 

Navesti lauda 
Suure-Jaani Haldus 

25o31’38“ 
58o34’59“ 

1968 65 S 10,00 6,5 

 
 
Tabel 4.9.1.2. Navesti lauda puurkaevu tehniline konstruktsioon 
 
Nimetus Läbimõõt, mm Algus Lõpp Pikkus 

Manteltoru 273 0 6,00 6,00 

Manteltoru 168 0 22,00 22,00 

Filtrita 140 22 65 43 

Manteldamata puurauk 1400 22 65 43 

 
 
Tabel 4.9.1.3. Geoloogiline läbilõige Navesti lauda puurkaevu juures 
 

Kihi: Jrk. 
nr 

Kivimite kirjeldus 
Geoloogiline 
indeks algus lõpp paksus 

1. Saviliiv kruusa ja munakatega gQIII 0 6,00 6,00 
2. Kruus fQIII 6,00 10,00 4,00 
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3. Savi dolomiidi vahekihtidega D2pr 10,00 15,00 5,00 
4. Dolomiit ja dolomiidistunud lubjakivi  S1rk-ad 15,00 65,00 50,00 
 

4.9.2. OLEMASOLEVAD VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 
 
Valdav osa külaelanikest saavad vee oma salvkaevudest, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust 
saavad kasutada vaid kaks kortermaja (8 ja 4 korteriga) ning Männiku, Rebaste, Õunaaia, Kastani 
ja Vahtra elamud. Andmed salvkaevude veekvaliteedi kohta puuduvad, kuid arvestades reovee 
kogumiskaevude võimalikku lekkimist on kaevuvee reostumisoht suur. 
 
Navesti küla ühisveevärki ammutatakse vett Navesti lauda puurkaevust, mis puuritud 1968. aastal. 
Külas on üks veevarustussüsteem, mis on rajatud tõenäoliselt samal ajal kui puurkaev. Torustike 
täpne paiknemine ei ole teada, kuna puudub veetorustike üldine skeem. Eeldatavasti on torustikud 
amortiseerunud. Hinnanguline veetorustike kogupikkus on 600 m.  
Navesti küla ühisveevärki varustava Navesti lauda puurkaevust põhjaveevõtu dünaamikat 
iseloomustab järgnev tabel 4.9.1.3. 
 
Tabel 4.9.1.3 Põhjaveevõtt Navesti puurkaevust, m3 

 
Aastad, kuud 2009 2010 2011 
I kvartal 248 345 408 
II kvartal 491 353 506 
III kvartal 508 424 587 
IV kvartal 392 429 577 
Kokku 1639 1551 2078 

 
 
ÜHISVEEVÄRGI PROBLEEMID 
 
Põhilised lahendust vajavad probleemid on järgnevad:  

- puurkaev-pumpla seadmed ja hoone on halvas seisukorras; 
- veetorustikud on suures osas amortiseerunud;  
- veetorustiku üldine skeem puudub.  

4.9.3 OLEMASOLEVAD KANALISATSIOONISÜSTEEMID 
 
Navesti küla eramute reovesi juhitakse kogumiskaevudesse või kasutatakse lokaalseid 
imbsüsteeme. Korterelamute piirkonna reovesi kanaliseeritakse ja juhitakse biotiikidesse. 
Kanalisatsioonitorustike kohta täpsem info puudub. Arvutuslik torustiku kogupikkus on 575 m.  
 
Kanalisatsioonisüsteemi olukord on tervikuna halb, märkimisväärne kogus reovett filtreerub 
süsteemist pinnasesse. Põhiliseks torustike probleemiks on kanalisatsioonikaevude kehv seisukord. 
Kaevud on ebatihedad ja ühendused torudega lekivad. Tulenevalt pinnase ebaühtlusest ja torude 
halvast kvaliteedist on osa torustikest lagunenud ja lekivad kahepoolselt nii sisse kui välja. 
Torustikud on täis sissekandunud pinnast ja kive. 
Väljuvast heitveest võetud proovide analüüsitulemused on toodud järgnevas tabelis.  
 
 
 



SUURE_JAANI VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENGUKAVA AASTATEKS 2007 - 2018 
UUENDUSED ARENDUSPERIOODIKS 2012-2024 

 

8 8

Tabel 4.9.3.1. Navesti reoveepuhasti heitveeproovide analüüsitulemused  
 
Parameeter 08.12.2009 12.05.2010 26.08.2010 29.03.2011 

pH 7,42 7,5 7,38 7,4 

BHT7, mg/l 5,2 35 3,5 <2 
Hõljuvained, mg/l 4,3 47 16 6,6 
Üldfosfor, mg/l 0,2 14 0,47 0,44 
Üldlämmastik, mg/l 7,4 76 7 8,9 
KHT, mg/l <5 51 <50 <5 
Allikas: Analüüsilehed 

 
 
KANALISATSIOONIPROBLEEMID 
 
Põhilised lahendust vajavad probleemid on järgnevad:  
- kanalisatsioonitorustike halb seisukord, mistõttu kuival perioodil satub reovesi pinnasesse ja sealt  
põhjavette ning märjal perioodil satub suur kogus pinnasevett torustike kaudu biotiiki; 
- biotiigid vajavad puhastamist; 
- puuduvad trasside teostusjoonised ja projektid. 

 

4.10 MUNSI KÜLA 
 

4.10.1 KÜLA ISELOOMUSTUS 
 
Munsi küla asub Suure-Jaani valla lõunaosas Viljandist 
18 km põhjas ja Suure-Jaanist 8 km lõunas. Kaugus 
Tallinnast on 141 km. Munsi külas on kokku 15 kinnistut 
ning elanikke kokku 46 inimest. Valdav osa külaelanikest 
saavad vee oma salvkaevudest, ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni teenust saavad kasutada vaid küla 
korterelamute piirkond. 
 
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga on liitunud kaks 4 
korteriga ja üks 8 korteriga elamu ning üks eramu. Kanalisatsiooniga katmata kinnistute reovesi 
immutatakse maasse või juhitakse kogumiskaevudesse, mille seisukord ei ole teada, kuid 
tõenäoliselt paljud neist lekivad ning kujutavad ohtu põhjaveele.  
 
Ühisveevärki ammutatakse vett Munsi tootmisbaasi puurkaevust, mille passiandmed geoloogilise 
läbilõike ja puurkaevu konstruktsiooni kohta on toodud järgnevates tabelites 
 
Tabel 4.10.1.1. Munsi tootmisbaasi ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed 
 
Passi ja 
kat. nr 

Nimetus, valdaja               Koordi-
naadid          

Puurim
ise 
aasta 

Süga-
vus, m 

Hori-
sont 

Alan-
dus, m 

Deebit,  l/s 

1080 
5254 

Munsi tootmisbaas 
AS Suure-Jaani Haldus 

25o28’52“ 
58o29’50“ 

1964 250 S-0   
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Tabel 4.10.1.2. Munsi tootmisbaasi puurkaevu tehniline konstruktsioon 
 
Nimetus Läbimõõt, mm Algus Lõpp Pikkus 

Manteltoru 324 -1 44 45 

Manteltoru 219 0 86 86 

Manteldamata 190 86 250 164 

Filtrita 190 86 250 164 

 
 
Tabel 4.10.1.3. Geoloogiline läbilõige Munsi tootmisbaasi puurkaevu juures 
 

Kihi: Jrk. 
nr 

Kivimite kirjeldus 
Geoloogiline 
indeks algus lõpp paksus 

1. Savikas kruus munakatega gQIII 0 23 23 
2. Liiv fQIII 23 26 3 
3. Kruus munakatega fQIII 26 44 18 
4. Liivakivi  D2nr-ar 44 82 38 
5. Savikas lubjakivi S1rk-ad 82 140 58 
6. Lubjakivi õhukeste mergli vahekihtidega S1rk 140 160 20 
7. Dolomiidistunud lubjakivi S1tm-rk 160 200 40 
8. Savikas lubjakivi O3prg-S1jr 200 250 50 
 

4.10.2 OLEMASOLEVAD VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 
 
Munsi külas on üks veevarustussüsteem, mis on tõenäoliselt rajatud koos puurkaevuga 1964. 
aastal. Peamiselt kasutati siis 80 mm ja 65 mm  läbimõõduga malmtorusid ning 60 mm 
läbimõõduga raudtorusid. Kuna malmtorude kasutusaeg on enamasti vahemikus 30-50 aastat, 
tähendab see, et veetorustiku kasutusaeg on läbi saanud. 
Vesi saadakse küla keskel haljasalal asuvast Munsi tootmisbaasi puurkaevust. Pumplahoone vajab 
korrastamist. Puurkaev on varustatud veemõõtjaga. Veetorustike kogupikkus on 630 m. Trassil 
asub kolm veekaevu. Torustikud on amortiseerunud ja esineb lekkeid Vee tarbine piirkonnas on 
toodud järgmises tabelis. 
 
 
Tabel 4.10.1. Põhjaveevõtt Munsi puurkaevust, m3 

 
Aastad, kuud 2009 2010 2011 
I kvartal 323 345 325 
II kvartal 422 460 375 
III kvartal 474 447 375 
IV kvartal 417 359 334 
Kokku 1636 1611 1409 
 

4.10.3 OLEMASOLEVAD KANALISATSIOONISÜSTEEMID 
 
Munsi kanalisatsioonitorustike kogupikkus on ca 510 m. Trassil on kokku 16 vaatluskaevu. 
Torustik on amortiseerunud, kontrollkaevude põhjad lagunenud ja kaaned ebatihedad. Kaevudesse 
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voolab sisse sadevesi ja lumesulamisvesi. Kaevu põhjade ja torustike ebatiheduste tõttu toimub 
reovee imbumine pinnasesse. Kogutud heitvesi juhitakse asula põhjaserval paiknevasse kraavi.  
Munsi asula heitvee analüüsitulemused on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.10.3.1. Munsi (biotiigist väljuv) heitveeproovide analüüsitulemused  
 
Parameeter 08.12.2009 12.05.2010 

(septik) 
26.08.2010 
(septik) 

29.03.2011 

pH 7,63 7,47 7,5 7,4 

BHT7, mg/l 9,2 37 21 40 
Hõljuvained, mg/l 14 42 20 18 

Üldfosfor, mg/l 1,6 7,9 7,5 10 
Üldlämmastik, mg/l 17 25 52 72 
KHT, mg/l <5 <5 7,5 175 

Allikas: Analüüsilehed 

 
 
KANALISATSIOONIPROBLEEMID 

 
Põhilised lahendust vajavad probleemid on järgnevad:  
- kanalisatsioonitorustike halb seisukord, mistõttu kuival perioodil satub reovesi pinnasesse ja sealt 
põhjavette ning märjal perioodil satub suur kogus pinnasevett torustike kaudu reoveepuhastile; 
- biotiigid vajavad puhastamist; 
- puuduvad trasside teostusjoonised ja projektid. 
 
Munsi küla reovee puhastamiseks on sobilik kasutada vertikaalse ja horisontaalse läbivooluga 
märgalapuhastit. Selline puhasti talub suhteliselt hästi hüdraulilise koormuse muutust, tagades hea 
puhastuskvaliteedi, samas on rajamise maksumus märgatavalt odavam kui aktiivmudapuhastil. 
Märgala puhasti projekteerimisel tuleb arvestada pinnase ja pinnavee taset. Puhasti tuleb rajada nii, 
et kevadine suurvesi ei ujutaks seda üle. Kui pinnamoe tõttu ei ole võimalik märgalapuhastit 
rajada, tuleb kaaluda aktiivmuda või nõrgfiltersüsteeme. 
 
 

4.11. KOBRUVERE KÜLA 

4.11.1 KÜLA ISELOOMUSTUS 
 

Kobruvere küla asub Viljandi-Suure-Jaani maantee 
ääres, Vastemõisast mõni kilomeeter põhjas, Viljandist 
21 km loodes ja Suure-Jaani linnast 10 km lõunas. 
Hoonestus on 1-2 korruseline, üks korterelamu ja 
eramud.  Pinnareljeef on üldiselt tasane, vähene 
maapinna kalle on ida suunas. Pinnaseks on valdavalt 
saviliivmoreen, mille all lasub kesktihe tolmliiv. Kohati 
esineb kruusliiva. 
 
Kobruvere küla ühisveevärgiga on liitunud ca 60 
inimest ehk 31% külaelanikest. Üle 2/3 küla elanikest 
saavad vee oma salvkaevudest. Kanalisatsioon puudub. Reovesi juhitakse kogumiskaevudesse või 
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immutatakse maasse. Tiheasustusega külakeskuse ühisveevärki ammutatakse vett Keskuse 
puurkaevust. Veetoodang oli 2006. a kokku 1590 m3, tarbimine 1502 m3. Põhjaveevõtu 
dünaamikat Kobruvere küla puurkaevudest iseloomustab järgnev tabel. 
 
Tabel 4.11.1. Põhjaveevõtt Kobruvere Keskuse puurkaevust, m3 

 
Aastad, kuud 2004 2005 2006 
Kokku 2923 3176 1590 
 

4.11.2 OLEMASOLEVAD VEEVARUSTUSSÜSTEEMID  
 
Kobruvere külas on üks veevarustussüsteem, mis varustab kahte kortermaja (12 ja 4 korteriga) ja 
11 eramut. Küla ühisveevärgiga on ühendatud üks puurkaev, mille tehnilised andmed on toodud 
järgnevas tabelis. 
 
 
Tabel 4.11.2.1. Kobruvere küla ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed 
 

Passi ja 
kat. nr 

Nimetus, 
valdaja                

Koordi-
naadid        

Puurimi
se aasta 

Süga-
vus, m 

Hori-
sont 

Staatil. 
veetase, 
m 

Tootlik-
kus, m3/h 

Alan-
dus, 
m 

Erideeb
it,  m3/h 

A-1341-
M 
5259 

Peapuurkaev 
Pärdi Puurkaev 

25o26’57“ 
58o27’58“ 

1965 70 D2-1 2,50 
3,60 
2,50 

2,00 
1,50 

1,80 
1,67 

 

 
Kobruvere küla keskuse puurkaev on puuritud 1965. aastal Põllumajandusministeeriumi Ehitus- 
ja Montaaživalitsuse poolt ja asub 12-korteriga korruselamust põhjapool karjamaal. Passi järgsed 
andmed geoloogilise läbilõike ja puurkaevu konstruktsiooni kohta on toodud järgnevates tabelites. 
 
Tabel 4.11.2.2. Geoloogiline läbilõige Kobruvere küla puurkaevu juures 
 

Kihi: Jrk. 
nr 

Kivimite kirjeldus 
Geoloogiline 
indeks algus lõpp paksus 

1. Liivsavi kruusa ja munakatega fQIII 0 24,00 24,00 
2. Savi liivakivi vahekihtidega D2nr 24,00 42,50 18,50 
3. Savi D2nr 42,50 58,00 15,50 
4. Savi ja liivakivi vaheldumine D2pr 58,00 70,00 12 
 
 
Tabel 4.11.2.3. Kobruvere küla puurkaevu tehniline konstruktsioon 
 
Nimetus Läbimõõt, mm Algus Lõpp Pikkus 
Manteltoru 219 +0,30 42,50 42,80 

Manteltoru 168 35,65 70,00 34,35 

Perfofilter 168 51,50 70,00 18,50 

 
Tsementtamponaaž on 219 manteltorude taga vahemikus 0-42,50 m. Puurkaevu töötav osa - 
perfofilter, asub vahemikus 51,5-70 m ja on 18,5 m pikk. Puurkaev ekspluateerib Pärnu 
aluspõhjalist veehorisonti, mis levib Kesk-Devoni Narva lademe liivakivi ja lubjakivi vahekihtides.  
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Reaalne veevõtt oli 2006. a 1590 m3. Ülevaade Kobruvere küla Keskuse puurkaevu veekvaliteedist 
on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.11.2.4. Ülevaade Kobruvere küla puurkaevu veekvaliteedist  
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

 09.09.04 
Piirväärtus SoM 02.01.03.a 
määruse nr 1 järgi, I kv.kl. 

1. Maitse lahj.aste  0 - 
2. Lõhn pall  0 2 
3. Värvus pall  10 5 
4. Hägusus NTU  1 1,5 
5. pH ühik  7,4 �6,5 ja �9,5 

6. Elektrijuhtivus µS/cm  459 2500 

7. Ammoonium mg/l  0,13 0,5 

8. Nitraat mg/l  <0,44 50 

9. Nitrit mg/l  <0,005 <0,5 
 
Puurkaev asub väljaspool hoonet raudbetoonist kaevus. Kaevu on 1998. a paigaldatud 
süvaveepump NP-B17 (mootori võimsus 1,1 kW). Rõhku veevärgis reguleeritakse hüdrofooriga 
(maht 0,8 m3, pildil). Valmistamise aasta on 1967. Materjal on St3 („must teras”). Pumpa juhitakse 
vastavalt rõhule hüdrofooris juhtimisseadmega Guardian 1370. Paigaldatud on Wehrle veearvesti. 
Veetöötlusseadmeid ei ole.  
 
Veearvesti ja proovivõtukraan on hiljuti asendatud, kuid hüdrofoor ja elektri-automaatikaseadmed 
on avariieelses seisukorras. II astme pumpa ei ole ja süvaveepump peab garanteerima vajaliku 
surve.  
 
 

Pumpla hoone (pildil) on madal silikaattellisest 
ehitis. Hoone seisund on halb ja rekonstrueerimine 
on möödapääsmatu. Vundamendis ja seintes on 
praod. 
Nii seinte kui katuse soojustus puudub. Avatäited 
on halvas seisukorras ja ei pea sooja. Hoone 
kütmiseks on ehitatud punastest tellistest ahi. 
Sanitaarkaitsetsoon (30 m) on valla 
üldplaneeringuga moodustatud, kuid aiaga 
ümbritsemata. 
 
 

 
VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRKUDE TEHNILINE SEISUKORD 
 
Kobruvere külas on umbes 1 km veetorustikke (vanus üle 25 aasta). Torustiku materjaliks on 
valdavalt teras ja PVC. Torustik on kriitilise seisus ja vajab täies mahus väljavahetamist. 
Veevärgi läbinud vesi ei vasta sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 kehtestatud 
piirnäitajatele raua osas. MTÜ Pärdi Puurkaevul on Tartu Tervisekaitsetalituse Viljandimaa 
osakonna poolt 25.10.04 väljastatud luba kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu 
joogivee müümiseks. Ülevaade ühisveevärgi läbinud vee kvaliteedist on toodud järgnevas tabelis. 
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Tabel 4.11.2.5. Ülevaade Kobruvere küla (Kaldamäe talu kraan) kraanivee kvaliteedist  
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 

18.03.03 09.09.04 06.12.05 
Piirsisaldus SoM 31. 07.01.a 
määruse nr 82 järgi 

1. Maitse palli 0 0 0 2 

2. Lõhn palli 1 0 0 2 

3. Värvus kraadi 15 10 6,6 25 

4. Hägusus NHÜ 6 3 8,5 5 

5. pH ühik 7,6 7,6 7,5 6,5-9,5 

6. Elektrijuhtivus µS/cm 516 476 472 2500 

7. Ammoonium mg/l 0,13 0,14 0,05 0,50 

8. Oksüdeeritavus O2 mg/l <0,5   5 

9. Fluoriid mg/l 7,0   1,5 

10. Raud µg/l 870  812 200 

11. Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 0 0 

12. Enterokokid PMÜ/100 ml    0 

13. Kolooniate arv 22 
°C 

PMÜ/1 ml    100 

14. Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100 ml 1 0 0 0 
 
Terviseameti Lõuna talituse riikliku järelevalve käigus joogivee kvaliteedi kohta 10.01.2011 
koostatud otsuse kohaselt . 
1) mikrobioloogilised näitajad vastavad nõuetele, vesi ei sisalda haigusttekitavaid mikroorganisme; 
2) indikaatornäitajad ei vasta nõuetele Kobruvere küla ühisveevärgis (raua sisaldus 1140 ja 1607 
µg/l, piirnorm 200 µg/l); 
3) keemilised näitajad vastavad nõuetele, vesi ei sisalda ohtlikke keemilisi ühendeid. 
 
TULETÕRJEVEEVARUSTUS 
 
Tuletõrjesüsteem praktiliselt puudub. Vajalik on rajada Kalju paisjärve paisu lähedusse soojustatud 
veevõtukaev, mis võimaldaks aastaringselt kustutusvett hankida. Täiendavalt on vajalik korrastada 
juurdepääsutee veevõtukaevuni ning plats tuletõrjeauto ringipööramiseks.  
 
ÜHISVEEVÄRGI PROBLEEMID 
 
Põhilised lahendust vajavad probleemid on järgnevad:  

-  puurkaev-pumpla seadmed ja hoone on halvas seisukorras; 
-  veetorustik on suures osas amortiseerunud; 
- puuduvad trasside teostusjoonised ja projektid. 

 

4.11.3 OLEMASOLEVAD KANALISATSIOONISÜSTEEMID 
 
Kobruveres puudub ühiskanalisatsioon, mistõttu on mõjutatud salvkaevude veekvaliteet. 4-
korteriga korruselamu reovesi juhitakse kraavi, 12-korteriga korruselamul ja eramutel on 
kogumiskaevud. Kogumiskaevude seisukord ei ole teada, kuid tõenäoliselt paljud neist lekivad.  
Andmed kogumiskaevude tühjendamise (sagedus, kogused) ja reovee purgimise kohta puuduvad. 
Soovituslik on reovee puhastamiseks kasutada vertikaalse ja horisontaalse läbivooluga 
märgalapuhastit. Selline puhasti talub suhteliselt hästi hüdraulilise koormuse muutust, tagades hea 
puhastuskvaliteedi, samas on rajamise maksumus märgatavalt odavam kui aktiivmudapuhastil. 
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Märgala puhasti projekteerimisel tuleb arvestada pinnase ja pinnavee taset. Puhasti tuleb rajada nii, 
et kevadine suurvesi ei ujutaks seda üle. Kui pinnamoe tõttu ei ole võimalik märgalapuhastit 
rajada, tuleb kaaluda aktiivmuda või nõrgfiltersüsteeme. 
 
 

4.12 VAALAMÄE PIIRKOND 

4.12.1 KÜLA ISELOOMUSTUS 
 
Vaalamäe piirkond asub Viljandist 13 km loodes ja 
Suure-Jaanist 11 km lõunas. Tegemist on 
piirkonnaga, kus Vastemõisa küla järgi asub 21 
majapidamist ja Kobruvere küla järgi 9 majapidamist. 
Hoonestus paikneb Viljandi - Suure-Jaani 
riigimaantee ja  Vaalamäe - Vanamõisa kohaliku tee 
ääres. Korterelamuid, ettevõtteid ning avalikku 
teenust pakkuvaid asutusi piirkonnas ei ole. Küla on 
osa endise Kalju kolhoosi territooriumist ning 
kolhoosiperioodil on rajatud ka puurkaev ja küla 
ühisveevärk. 
 

4.12.2 OLEMASOLEVAD VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 
 
Vaalamäe piirkonnas on külas on üks veevarustussüsteem, mis varustab 27 majapidamist  ning ca 
70 elanikku. Küla ühisveevärgiga on ühendatud üks puurkaev, mille tehnilised andmed on toodud 
järgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.12.2.1. Vaalamäe ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed 
 

Passi ja 
kat. nr 

Nimetus, 
valdaja         

Koordinaadid   Puurimise 
aasta 

Süga
-vus 
m 

Hori-
sont 

Staatili
ne 
veetase, 
m 

Tootlik-
kus, 
m3/h 

Alan-
dus, m 

Erideebit
,  m3/h 

6067 
5293 

Pärdi 
Puurkaev 

6480157p.l. 
583713 i.p. 

1989 125 
���

��� 
2,50  

2,00 
1,50 

1,80 
1,67 

 

Vaalamäe puurkaev on puuritud 1989. aastal Põllumajandusministeeriumi Ehitus- ja 
Montaaživalitsuse poolt ja asub Suure-Jaani – Viljandi maantee läänepool karjamaal. Passi järgsed 
andmed geoloogilise läbilõike ja puurkaevu konstruktsiooni kohta on toodud järgnevates tabelites. 
 
Tabel 4.12.2.2. Geoloogiline läbilõige Vaalamäe puurkaevu juures 
 

Kihi: Jrk. 
nr 

Kivimite kirjeldus 
Geoloogiline 
indeks algus lõpp paksus 

1. Liivsavi kruusa ja munakatega fQIII 0 24,00 24,00 
2. Savi liivakivi vahekihtidega D2nr 24,00 42,50 18,50 
3. Savi D2nr 42,50 58,00 15,50 
4. Savi ja liivakivi vaheldumine D2pr 58,00 70,00 12 
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Tabel 4.12.2.3. Vaalamäe puurkaevu tehniline konstruktsioon 
 
Nimetus Läbimõõt, mm Algus Lõpp Pikkus 

Manteltoru ���� ����� 		��� 	
�

Manteltoru ���� �� ��� ���

Manteltoru ���� 		��� ���� ����

Ilma filtrita � � � �

 
Puurkaev ekspluateerib Pärnu aluspõhjalist veehorisonti Siluri – Ordoviitsiumi + Kesk - Alam-
Devoni põhjaveekogumis. Vee-erikasutusluba ei ole taotletud, sest veevõtt on olnud alla 5 m3 
ööpäevas.   
Vee tarbimine on pidevalt vähenenud. Kui 2008.a. oli tarbimine 1245 m3/aastas ning 3,4 
m3/ööpäevas,  siis 2010 oli tarbimine vaid 707 m3/aastas ning 1,9 m3/ööpäevas. 
 
VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRKUDE TEHNILINE SEISUKORD 
 
Külas on umbes 2 km veetorustikke (vanus üle 20 aasta). Torustiku materjaliks on valdavalt teras 
ja PVC. Torustik on kehvas seisus. Liitumiskaeve ei ole väljaehitatud. Veemõõtjad on paigaldatud 
elamute keldritesse. 
Veevärgi läbinud vesi ei vasta sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 kehtestatud 
piirnäitajatele raua osas. Kõrgenenud rauasisaldus joogivees ei kujuta tervisele ohtu, kuid 
halvendab vee organoleptilisi omadusi, eelkõige võib kaasneda ebameeldiv maitse ja hägusus, vee 
kollakas värvus ning pruun sete. Tervisele on ohtlik juua vett, mille rauasisaldus on rohkem kui 6 
mg/l. Kõrge rauasisaldusega joogivesi võib põhjustada positiivset rauabilanssi ja oksüdatiivset 
stressi, mida peetakse mitmete haiguste, nagu põletikud, südame-veresoonkonna haigused, 
suhkurtõbi, kasvajad jm kujunemise soodustajaks. 
 
MTÜ’l Vaalamäe Kaev on kuni 1. jaanuarini 2013 Tartu Tervisekaitsetalituse Viljandimaa 
osakonna poolt väljastatud luba kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee 
müümiseks. Loaga lubatud näitajateks on raua piirsisaldus  1500 �g/l ja hägusus 20 NTÜ. Saadud 
loaga kaasneb kohustus uuringuid teha vähemalt neli korda aastas nendele näitajatele, millele oli 
esitatud taotlus. Ülevaade ühisveevärgi läbinud vee kvaliteedist on toodud järgnevas tabelis.  
 
Tabel 4.12.2.4. Ülevaade Vaalamäe  kraanivee kvaliteedist  
 
Jrk. 
nr. 

Näitaja 
Mõõt- 
ühik 6.09.2010 

 

9.09.2011 
Piirsisaldus SoM 31. 07.01.a 
määruse nr 82 järgi 

1. Maitse palli 0 0 2 

2. Lõhn palli 0 0 2 

3. Värvus kraadi 10 15 25 

4. Hägusus NHÜ 12,8 4 5 

5. pH ühik 7,6 7,8 6,5-9,5 

6. Elektrijuhtivus µS/cm 481 462 2500 

7. Ammoonium mg/l 0,17 0,12 0,50 

8. Oksüdeeritavus O2 mg/l 0,9 0,5 5 

9. Fluoriid mg/l 0,88 0,94 1,5 

10. Raud µg/l 770 1250 200 
11. Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 0 

12. Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0 0 
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13. Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 4 100 

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

 
Terviseameti Lõuna talituse riikliku järelevalve käigus joogivee kvaliteedi kohta 10.01.2011 
koostatud otsuse kohaselt: 
1) mikrobioloogilised näitajad vastavad nõuetele, vesi ei sisalda haigusttekitavaid mikroorganisme; 
2) indikaatornäitajad ei vasta nõuetele Vaalamäe ühisveevärgis (raua sisaldus 650 ja 1142 µg/l, 
piirnorm 200 µg/l); 
3) keemilised näitajad vastavad nõuetele, vesi ei sisalda ohtlikke keemilisi ühendeid. 
 
TULETÕRJEVEEVARUSTUS 
 
Tuletõrjesüsteem puudub. Võimalik on tuletõrjevee saamine suvel küla idaserval asuvast tiigist. 
 
ÜHISVEEVÄRGI PROBLEEMID 
 
Põhilised lahendust vajavad probleemid on järgnevad:  

-  kõrgenenud rauasisaldus joogivees; 
-  puurkaev-pumpla seadmed ja hoone on halvas seisukorras; 
-  veetorustik on suures osas amortiseerunud; 
-  puuduvad trasside teostusjoonised ja projektid. 

 

4.12.3 OLEMASOLEVAD KANALISATSIOONISÜSTEEMID 
 
Vaalamäe piirkonnas ühiskanalisatsioon puudub. Reovesi juhitakse kogumiskaevudesse või 
immutatakse pinnasesse. Kogumiskaevude seisukord ei ole teada, kuid tõenäoliselt paljud neist 
lekivad. Andmed kogumiskaevude tühjendamise (sagedus, kogused) ja reovee purgimise kohta 
puuduvad. 
 
 

5. ÜVK ARENDAMISE PÕHIMÕTTED 

  

Suure-Jaani valla reoveekogumisaladel ja ühisveevärgiga kaetud aladel ühisveevärgi ja  
-kanalisatsiooni arendamiseks on koostatud kava 2007. aastal ja seda täiendatakse käesoleva tööga. 
Kava koostamisel on arvestatud Eestis kehtivate regulatsioonidega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
kasutamise ja haldamise kohta ning Pärnumaa alamvesikonna veemajanduskavas väljatoodud 
soovitustega.  Samuti on kava koostamisel arvestatud olemasolevate ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni objektide olukorraga ja nende omanikega. 
ÜVK arengukava on kooskõlas Valla arengukavaga, alamvesikonna veemajanduskavaga ja valla 
üldplaneeringuga. Üldplaneeringuga on määratud reoveekogumisalad ja need on kehtestatud 
keskkonnaministri 02.07.2009 käskkirjaga nr 1080. 
 
ÜVK arengukava koostamisel on järgitud põhimõtet, et ÜVK süsteemi rekonstrueerimist on 
otstarbekas korraldada kompleksselt: rekonstrueerida veeallikas, puurkaev-pumpla, paigaldada 
veekäitlussüsteem raua ja gaaside eraldamiseks; rekonstrueerida veevõrk, kaasa arvatud kinnistute 
liitumispunktid; rekonstrueerida kanalisatsioonisüsteem ja välja ehitada uus reoveepuhasti.  
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Edasine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine toimub vastavalt vallavolikogu poolt 
kinnitatud käesolevale ÜVK arengukavale. Suure-Jaani valla ÜVK arengukava täiendamine on 
koostatud arvestades 12-aastast perioodi ehk ajavahemikku 2012 - 2020. Arendusprojektide 
planeerimisel on samuti arvestatud valla elanikkonna paiknemist arengukava koostamise hetkel 
ning elanikkonna paiknemise muutumisest tulevikus lähtuvalt juba kehtestatud või kehtestamisel 
olevatest planeeringutest. 
 
Investeeringute kava koostamisel on arvestatud joogivee direktiivi nõuetega, mille kohaselt peab 
kõikides olemasolevates veevarustussüsteemides, millega varustatakse rohkem kui 50 elanikku, 
joogivesi vastama kvaliteedinõuetele. Direktiivi kohaselt ei kohaldata Eestis värvuse, 
vesinikioonide kontsentratsiooni, raua, mangaani, lõhna ja hägususe jaoks määratud 
indikaatornäitajate piirväärtusi kuni 31. detsembrini 2013 veevarustussüsteemide suhtes, mille 
kaudu varustatakse joogiveega kuni 2000 inimest. Vastavalt sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. 
määrusele nr 82.  „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ on kuni 
01.jaanuarini 2013 on lubatud toota, varustada, töödelda ja üle anda joogivett, mille 
kvaliteedinäitajad ei vasta nõuetele raua, mangaani, vesinikioonide kontsentratsiooni, 
värvuse, lõhna, hägususe, elektrijuhtivuse, kloriidi ja sulfaadi osas ning mida kasutab vähem 
kui 2000 inimest 
 
Selle saavutamiseks tuleb kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest 
tuleneva reostusohu eest ja tagada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenus võimalikult paljudele 
elanikele. Valla territooriumil on 2010.a. tehtud analüüside andmetel seitse veevärki, kus vee 
kvaliteet ei vasta eelpool toodud määruse nõuetele (Tabel 5.1.).   
 
Tabel 5.1. Joogivee kvaliteet 2010 
 

Nõuetele mittevastavad 
veevärgid                             (1-
vastab, 0-ei vasta) 

Asula 
Veevärgi 
nimetus 

Veekäitleja 
nimi 

T
oo

tm
is

m
ah

t m
3 

-ö
öp

äe
va

s 

T
ee

ni
nd

at
av

at
e 

el
an

ik
e 

ar
v 

Riski-
kategooriad  
(kõrge 
riskiga -I      
keskmise 
riskiga II      
madala 
riskiga - 
III) 

m
ik

ro
-

bi
ol

oo
gi

li
se

d 
nä

it
aj

ad
 

ke
em

il
is

ed
 

nä
it

aj
ad

  

in
di

ka
at

or
id

 

Suure-Jaani 
vald, Kildu 
küla 

Kildu 
Põhikooli 
veevärk 

Kildu 
Põhikool 

5 115 II 1 1 1 

Suure-Jaani 
vald, 
Kobruvere 

Kobruvere 
küla veevärk 

MTÜ Pärdi 
puurkaev  

5 85 III 1 1 0 

Suure-Jaani 
vald, Köidama 
küla 

Osa Köidama 
küla 
veevärgist 

AS Sakala 
Saeveski  

35 200 II 1 1 0 

Suure-Jaani 
vald, Köidama 
küla 

Osa Köidama 
küla 
veevärgist 

AS  Suure-
Jaani Haldus  

26 155 II 1 1 1 

Suure-Jaani 
vald, Lahmuse 
küla 

Lahmuse 
kooli veevärk 

Lahmuse 
kool 

4 102 II 1 1 1 
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Suure-Jaani 
vald, Lõhavere 
küla 

Suure-Jaani 
Ravikeskuse 
veevärk 

SA Lõhavere 
Ravi- ja 
Hooldekeskus 

13 107 II 1 1 1 

Suure-Jaani 
vald, Olustvere 

Olustvere 
aleviku 
veevärk 

AS Suure-
Jaani Haldus  

58,5 600 II 1 1 1 

Suure-Jaani 
vald, Olustvere 

Olustvere 
aleviku 
veevärk 

Olustvere 
TMK 

10 16 III 1 1 0 

Suure-Jaani 
vald, Reegoldi 
küla 

Reegoldi küla 
veevärk 

AS Suure-
Jaani Haldus  

13 128 II 1 1 0 

Suure-Jaani 
vald, Sürgavere 
küla 

Sürgavere 
küla veevärk 

AS Suure-
Jaani Haldus  

39 280 II 1 1 1 

Suure-Jaani 
vald, Tääksi 

Tääksi 
Põhikooli 
veevärk 

Tääksi 
Põhikool 

4 110 I 1 0 0 

Suure-Jaani 
vald, 
Vastemõisa 
küla 

osa 
Vastemõisa 
küla 
veevärgist 

MTÜ 
Vaalamäe 
kaev  

3 60 III 1 1 0 

Suure-Jaani 
vald, 
Vastemõisa 
küla 

Vastemõisa 
küla veevärk 

AS Suure-
Jaani Haldus  

33 260 II 1 1 1 

 
Allikas: Terviseamet 

 
ÜVK arendamise korraldamisega tegeleb Suure-Jaani vallavalitsus ise või läbi vallale kuuluva 
äriühingu. ÜVK arendamine peab toimuma selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal 
olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning reoveekogumisaladel asuvatelt 
kinnistutelt heitvee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni.  

5.1 ÜVK RAJAMISE OTSTARBEKUS 

 
Käesolevas ÜVK arengukavas on käsitatud asulaid, kus juba on olemas ühisveevärk ja 
ühiskanalisatsioon: Suure-Jaani linn ja sellega ühtse terviku moodustavad Kõidama, Lõhavere, 
Päraküla ja Nuutre külad, Olustvere alevik, Ülde Sürgavere, Reegoldi, Navesti, Munsi ja 
Kobruvere külad ning Vaalamäe piirkond. 
AS Infragate Eesti 2010.a. koostatud teostatavusuuringu käigus on läbi viidud Suure-Jaani valla 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) olemasoleva olukorra hindamine. Samuti on uuritud Suure-
Jaani valla ning vee-ettevõtte AS Suure-Jaani Haldus arvamusi ÜVK rekonstrueerimise vajaduste 
kohta. Teostatavusuuringu tulemusel on järeldatud, et Suure-Jaani valla vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide tegevuse jätkuvuse tagamiseks on kõige otstarbekam rekonstrueerida 
(rahastamisvõimalustel ka laiendamist) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teeninduspiirkonda. 
Täpsem kirjeldus investeeringuprogrammi vajadustest ning põhjustest on ära toodud Suure-Jaani 
valla  veemajandusprojekti teostatavusuuringus. 
Suure-Jaani valla suurima vee-ettevõtte AS Suure-Jaani Haldus viimase kolme aasta müügid 
tarbijatele on toodud tabelis 5.1. 
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Tabel 5.1. Põhjavee ja heitvee müük tarbijatele 2009-2011 
 
    2009   2010   2011 
  m³ EUR m³ EUR m³ EUR 
Põhjavesi             
Olustvere 8239 20593 7370 18421 7914 19785 
Suure-Jaani 9323 13507 9557 13846 9655 13993 
Vastemõisa 4201 7239 4097 7061 4430 7639 
Ülde 1815 2928 2030 3275 1517 2447 
Sume 8998 13231 15516 22817 14235 20934 
KOKKU 32576 57498 38570 65420 37751 64798 
Heitvesi             
Olustvere 9558 19913 8718 18163 9315 19407 
Suure-Jaani 4413 9193 4674 9738 5052 10524 
Vastemõisa 4427 6919 4370 6830 4535 7086 
Ülde 1403 1922 2030 2782 1206 1652 
Sume 3275 7982 13220 32220 11898 29020 
KOKKU 23076 45929 33012 69733 32006 67689 

5.2 VEE-ETTEVÕTLUSE VÕIMALIK ARENG 

 
Elanikkonna kindlustamine ohutu ja tervisliku joogiveega on üks ühiskonna prioriteete. Igaühe 
õigus veele võimaldab realiseerida inimese õigust elule, tervise kaitsele ja inimväärikusele. 
 
Suure-Jaani vallas veemajandusega tegelev suurim ettevõte on vallale kuuluv AS Suure-Jaani 
Haldus. Investeerimise tulemusena kasvab oluliselt veevarustuse ja kanalisatsiooni põhivara, mille 
ekspluatatsioonis hoidmine eeldab senise töökorralduse reorganiseerimist ja üleminekut avariide 
likvideerimiselt korrapärase plaanilise hoolduse ja ennetava remondi teostamisele, 
veetöötlusprotsessi ja seadmete teadlikule kontrollile, juhtimisele ja hooldusele. Uute tehnovõrkude 
ja seadmete töökorras hoidmine nõuab vee-ettevõttelt suhteliselt tundliku tehnoloogia ja 
seadmestiku soetamist. 
 
Uute torustike rajamine ja rekonstrueerimine vähendab tunduvalt avariide sagedust, infiltratsiooni 
ja veekadusid. Infiltratsiooni ja veekadude vähenemisega kaasneb kulutuste vähenemine 
elektrienergia osas, kuna kulutatakse energiat vaid reaalselt tarbitava vee-/reoveekoguse 
pumpamiseks. Kaasaegsete tehniliste meetmete rakendamisega peab paratamatult kaasnema vee-
ettevõtluse organisatsiooniline arendus ja institutsionaalne tugevdamine, vastasel juhul ei ole 
võimalik tagada tehtud investeeringute maksimaalset efektiivsust. Vee-ettevõtte personal peab 
olema komplekteeritud kompetentsete spetsialistidega ja oskustöölistega, keda tuleb oskuslikult 
juhtida ja süstemaatiliselt koolitada. Suurte investeeringute realiseerimine ja vee-ettevõtte 
institutsionaalne ja tehniline tugevdamine nõuab senisest oluliselt suuremat tähelepanu nii 
juhtivtöötajate kui ka tööliste kutseoskuse arendamisel. 
 
Vee-ettevõtte organisatsiooni arendamisel (tugevdamisel) lähtutakse alljärgnevatest 
põhimõtetest: 
 
1. Kohalik vee-ettevõte töötab iseseisava äriettevõttena, kelle üle teostab järelevalvet Suure-Jaani 
Vallavalitsus. 
2. Suure-Jaani Vallavolikogu kehtestab (vastavalt valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise 
teenuste hinna reguleerimise korrale) valla haldusterritooriumil ühtse vee-ja kanalisatsiooniteenuse 
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kulude-tulude põhise hinna, mida üldjuhul valla eelarvest ei doteerita. Kulude-tulude põhiline hind 
peab muuhulgas sisaldama uute rajatavate ja rekonstrueeritavate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
amortisatsiooni, mis loob eelduse jätkusuutlikuks vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks 
Suure-Jaani vallas. 
3. Vee-ettevõttel peab olema selge ülevaade olemasolevatest, rekonstrueeritavatest ja rajatavatest 
vee- ja kanalisatsioonisüsteemidest. Ülevaate saamiseks tuleb vee-ettevõttel luua andmebaas vee- 
ja kanalisatsioonisüsteemi rajamise, renoveerimise või rekonstrueerimise kohta ning viited 
vastavale kaardimaterjalidele. 
4. Vee-ettevõtte poolt hallataval Suure-Jaani valla ÜVK-ga hõlmatud territooriumil peab säilima 
ühtne vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind. 
5. Ettevõtete reovee juhtimisel ühiskanalisatsioonisüsteemi tuleb nõuda ettevõtetelt 
reostuskoormuse analüüsi ning vastavalt analüüsi tulemustele otsustada, kas ettevõtete reovett on 
võimalik juhtida edasi lähimasse reoveepuhastisse. Juhul, kui reostuskoormust on võimalik vastu 
võtta, tuleb lisaks reovee kuupmeetri hinnale võtta tasu veel kõrgemast reostuskoormusest 
põhjustatud lisakoormuse eest, juhul kui tegemist on olmereoveest kõrgema reoainete sisaldusega 
reoveega. Seega tuleb Suure-Jaani vallas ühiskanalisatsiooniteenuse eest ettevõtetele kehtestada 
eraldi hind, mis sisaldab lisaks kuupmeetri hinnale ettevõtte poolt tekitatud reostuskoormuse 
puhastamise hinda. 
 
Valla territooriumil on mitmeid veevärke, kus toodetava vee maht on alla 10 m3 ööpäevas ja vee 
kasutajate arv vähem kui 50 inimest. Niisugused ettevõtted võetakse veevärkidena arvele juhul, kui 
joogiveega varustamine on osa ettevõtja majandustegevusest või avalik-õiguslikust tegevusest. 
Sellist ühisveevärki omavad kaevuühistud MTÜ Pärdi Puurkaev ja MTÜ Vaalamäe Kaev. 
Kaevuühistud on vajalik kinnitada vee-ettevõtjaks ning kehtestada nendele vee-ettevõtja 
tegevuspiirkond. 
 
 

6. TEHNOLOOGILISED LAHENDUSED 
 

6.1 VEETÖÖTLUSJAAMADE RAJAMINE 

 
Raua eemaldamiseks veest ning vee organoleptiliste omaduste parandamiseks on Suure-Jaani linna, 
Olustvere alevikku ja ÜVK-ga kaetud küladesse otstarbekas rajada sobiva tootlikkusega 
veetöötlussüsteemid. Pumplahoonetesse on vajalik paigaldada aeratsioonfiltrid järgnevalt 
kirjeldatud protsessiga. Puurkaevust pumbatakse vesi aeratsioonimahutisse, kus toimub raua 
oksüdatsioon, gaaside eraldumine ja vee stabiliseerumine. Aeratsioonimahutist pumpab II astme 
pump vee läbi kahe paralleelselt töötava rauaeraldusfiltri, kus toimub oksüdeerimata jäänud raua 
oksüdatsioon ning välja sadestunud ühendite filtratsioon. Süsteemi on paigaldatud hüdrofoor. 
Täiendavaks oksüdeerimiseks doseeritakse vette kaaliumpermanganaadi lahust, millega tagatakse 
ka filtermaterjali regenereerimine. 
Oksüdatsiooni protsessi käigus oksüdeeritakse vees lahustunud raud lahustumatuks raudoksiidiks 
ning- hüdroksiidiks, mis sadestuvad filtertäidisesse. Filtritäidiseks kasutatakse mangaantseoliiti, 
mis kujutab endast mangaandioksiidiga kaetud naturaalset liiva. Lahustunud raud eraldatakse 
kontaktoksüdatsiooni teel. Sadestunud ühendite filtrist väljaviimiseks vajab seade tagasiuhtmist 
veega, sagedusega soovitavalt 10 – 15 min ööpäevas. Tagasipesu protsess toimub automaatselt 
vastavalt eelnevalt seadistatud vabalt valitavale kellaajale ja nädalapäevale.  
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6.2 TORUSTIKE REKONSTRUEERIMINE 

 
Kuna torustik on rajatud ilma süsteemse plaanita ja selle dimensioonid ei vasta normidele, on 
vajalik torustik optimeerida: 
- kus ei ole võimalik olemasolevaid torustikke rekonstrueerida, tuleb valida uued asukohad;  
- kus on võimalik säilitada olemasolevate torude asukoht on vajalik selgitada nende seisukord; 
- kus see on otstarbekas ja võimalik, paigutatakse veetorudega paralleelselt ühte kaevikusse 
isevoolse kanalisatsiooni torustik. 
 

6.2.1. VEETORUSTIKE REKONSTRUEERIMINE 
 
Veetorustiku rajamiseks on otstarbekas kasutada sobivas mõõdus PEH ja/või PELM torusid koos 
tuletõrje hüdrantidega (Tallinna-tüüpi soojustatud maapealse osaga).  
Kanalisatsioonitorustik paigaldatakse pikiprofiilil esitatud tehniliste nõuete kohaselt, veetorustik 
seejuures omab sügavuse 1,80 m. Kõigi elamute kohale teostatakse torustikule majaühendused, 
milleks paigaldatakse majakraanid koos pikendatud spindli ja malmist kapega. Magistraaltoru 
ehitamisega rajatakse korraga ka kõik majaühendustorustikud ja nende päisrajatised. 
 

6.2.2. KANALISATSIOONITORUSTIKE REKONSTRUEERIMINE 
Isevoolne kanalisatsioon on otstarbekas ehitada PVC või GRP torudest vastavate 
modifikatsioonidega ning plastikkaevudest 400/315 mm teleskooppäiste ja malmluukidega. 
Torustiku äärikud peavad vastama ISO standarditele ja surveklassile PN 10. Torustik paigaldatakse 
pikiprofiilil esitatavate tehniliste nõuete kohaselt. Kõigi elamute kohale teostatakse torustikule 
majaühendused, milleks paigaldatakse kontrolltoru siirdmikalusega 110 – 160 mm malmkaanega. 
Magistraaltoru ehitamisega rajatakse korraga ka kõik majaühendustorustikud ja nende 
päisrajatised. 
 

6.3. TULEKUSTUTUSNÕUETE TÄITMINE 

 
Tulekustutusvee normidele vastav veevõtu võimalus ühisveevärgist praktiliselt puudub. Vastavalt 
standardi EVS-812-6:2005 nõuetele paigaldatakse hüdrandid torustikele, mille nimiläbimõõt on 
100 mm (kahekorruselise hoonestuse korral erandina vähemalt 80 mm). Arvestades Suure-Jaani 
valla suhteliselt hõredat asustustihedust, ei ole nii suure läbimõõduga torude paigaldamine kõikjale 
otstarbekas, samuti nõuab hüdrantide paigaldamine piisava veekoguse saamiseks II astme 
pumbamaja olemasolu. Tuleks lähtuda standardi sättest, mis lubab põhjendatud juhul kasutada 
tuletõrjevee varude loomiseks ja hoidmiseks veehoidlaid ja looduslikke veekogusid.  
 

6.4. REOVEEPUHASTITE REKONSTRUEERIMINE 

 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrusele nr 171 "Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded” tuleb reoveepuhasti ehitada nii, et selle toimimisaeg oleks vähemalt 30 aastat 
ning pinnaspuhastil, tehismärgalal, taimestikpuhastil või biotiigil vähemalt 15 aastat. 
Reoveepuhastite konstruktsiooninõuded  on järgmised:  



SUURE_JAANI VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENGUKAVA AASTATEKS 2007 - 2018 
UUENDUSED ARENDUSPERIOODIKS 2012-2024 

 

1 0 2

- reoveepuhasti veealused metallosad tuleb valmistada happekindlast terasest või muust 
korrosioonikindlast materjalist. Veepealsed mustmetallosad tuleb kuumtsinkida või katta 
korrosioonikindla värv-, plast- või muu kattega; 
- reoveepuhastite külmumisohtlikud osad tuleb soojustada; 
- biotiikide põhja ja põhjavee kõrgeima taseme vahe peab olema vähemalt 1,2 meetrit. Kui 
põhjavesi on ohustatud, tuleb pinnasfiltrid, tehismärgalad ja taimestikpuhastid ning biotiigid 
vooderdada geomembraaniga. 
 
Suure-Jaani valla asulates on võimalikud järgnevad tehnoloogilised lahendused. 
� Traditsiooniline eel- ja järelsetitamisega aktiivmudaprotsessis toimub bioloogilise puhastuse 

käigus lahustunud, kolloidse või muidu halvasti settiva tahke orgaanilise aine konversioon 
mikroorganismide biomassiks. Moderniseeritud aktiivmuda protsess hõlmab endas bioloogilist 
lämmastiku eraldust, bioloogilist fosfori eraldust või mõlemat korraga.  

� Fikseeritud biokile meetodil töötavates reoveepuhastites toimub heitvee puhastamine 
fikseeritud biokile meetodil töötavas bioreaktoris, mille eripäraks on kõrged šokitaluvuse 
näitajad. Biokile kandjana kasutatakse polüetüleenist valmistatud suue kontaktpinnaga (200 
m2/m3) plokke. Olenevalt reostuskoormusest ja puhastatud heitveele esitatud nõuetest võib 
süsteem koosneda 3 – 5 kambrist: eelselititist, flokulatsioonikambrist, tsirkulatsioonikambrist, 
järelselitist ja mudasilost.  

� Tehismärgalad. Reovee puhastumine toimub bioväljakutel, kus kasvab valitud rohttaimedest, 
puudest ja põõsastest moodustatud ökosüsteem. Protsessi alguses on vajalik ka eelpuhasti 
(setiti), mis teeks reovee esmast mikrobioloogilist ja biokeemilist töötlust. Suvel, kui 
bioväljakud efektiivselt töötavad, võib eelpuhasti kas taimede vegetatsiooniajaks või üldse 
välja lülitada.  

 
Kõigil tehnoloogilistel variantidel on oma head ja halvad omadused. Konkreetsele olukorrale 
vastavalt on võimalik eelnevalt kirjeldatud tehnoloogiaid kombineerida. Hinna poolest võrdsete 
aktiivmudapuhastite hulgast võiks innovatiivsuse poolest eelistada annuspuhastit. Biotiigid tuleb 
puhastada ja kuna on olemas piisav vaba territoorium, on otstarbekas rajada nende täienduseks 
tehismärgala, mis on tehislik pinnasbiofiltrite süsteem, kus luuakse soodsad tingimused bakterite, 
algloomade, seente, vetikate ja kõrgemate veetaimede kasvuks.  
 

6.5. PURGLAD 

 
Vabariigi Valitsuse 16.05.2001.a määruses nr 171 “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” on 
kehtestatud järgmised purgla ehitusnõuded: 
- väljaspool reoveekogumisala ehk väljaspool ühiskanalisatsiooniga hõlmatud maa-ala tekkiva 
reovee juhtimiseks reoveepuhastisse rajatakse purgla; 
- purgla rajatakse, kui reoveepuhasti jõudlus on vähemalt 500 ie ning juurdeveetava reovee hulk ja 
reostuskoormus ei ületa 5% ööpäevas reoveepuhastisse juhitavast reoveehulgast või 
reostuskoormusest; 
- purgla tuleb võimalusel ehitada reoveepuhasti territooriumile ning sellel peab olema võre. Kui 
reovesi juhitakse väikepuhastisse, peab purglal olema vooluhulga ühtlusti. 
 
Järelikult on Suure-Jaani vallas võimalik purgla ehitada vaid Suure-Jaani linna, sest külades tekkiv 
reovee hulk on purgla tõrgeteta tööks  liiga väike.  
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7. PLANEERITAVAD TEGEVUSED 
 
Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lõikele 3 peab vee hind võimaldama 
ettevõtte tootmiskulude katmist, kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmist, keskkonnakaitse tingimuste 
täitmist, põhjendatud tulukust ja võimaldama ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamist.  
 
Käesoleva ÜVKA prognoos näeb ette vee ja kanalisatsiooni hinna tõstmise 2% aastas  
 
Alates 01.05.2012.a. maksavad Suure-Jaani vallas inimesed vee ja kanalisatsiooni eest  järgnevalt: 

� Normidele vastav joogivesi 1,04 EUR/m3 
� Kanalisatsiooniteenus 0,65 EUR/m3 

 
Tabel 7.1. Teenuste hinnakujundus AS Suure-Jaani Haldus tegevuspiirkonnas 
�

Tarbijagrupp Baastariifid 
(2009) 
eur./m3 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Elanike vesi 0,70 0,69 1,16 1,30 1,44 1,59 1,73 1,90 2,1 2,28 2,44 
Juriidiliste 
isikute vesi 0,70 0,69 1,16 1,30 1,44 1,59 1,73 1,90 2,1 2,28 2,44 
Elanike kanal 0,48 0,48 0,72 0,81 0,89 0,99 1,07 1,18 1,3 1,42 1,52 
Juriidiliste 
isikute kanal 0,48 0,48 0,72 0,81 0,89 0,99 1,07 1,18 1,3 1,42 1,52 
 
 
Tabel 7.2. Vee tarbimiskogused asulate lõikes (m3/a) 
 
        

Vesi, 
eratarbimine 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Suure-Jaani linn 7125 7092 7076 7059 7043 7010 6993 6977 6944 6927 6911 6894 

Olustvere alevik 1296
9 

1290
8 

1287
8 

1284
7 

1281
6 

1275
5 

1272
5 

1269
4 

1266
4 

1260
2 

1257
2 

1254
1 

Ülde 5700 5664 5664 5629 5629 5593 5593 5558 5558 5522 5522 5486 

Vastemõisa 6848 6822 6770 6744 6692 6666 6614 6588 6562 6535 6483 6457 

Sürgavere 7432 7364 7330 7296 7228 7195 7161 7127 7093 7059 7025 6991 

Reegoldi 3331 3331 3298 3298 3264 3230 3230 3197 3197 3197 3163 3163 

Kõidama 4008 3981 3954 3927 3927 3901 3874 3847 3847 3820 3793 3766 

Päraküla 2547 2547 2523 2499 2499 2475 2475 2451 2451 2427 2427 2403 

       

Vesi, 
tööstustarbimi
ne 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Suure-Jaani linn 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 

Olustvere alevik 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 

Ülde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vastemõisa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Sürgavere 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 

Reegoldi 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 

Kõidama 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 

Päraküla 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Allikas: Konsultandi 

hinnang;  

           

 

7.1. SUURE-JAANI LINNA INVESTEERINGUTE VAJADUS 

  

7.1.1 ÜHISVEEVÄRGI PROJEKTID 
 
VEEHAARDE EHITUS 
 
Ühisveevärgi arendamisel on esmatähtis veetöötlusjaama rajamine. Otstarbekas on paigaldada 
veetöötlusseadmed rajatava veehaarde territooriumile. Vastavalt ÜVK perspektiivskeemile on 
ühisveevarustuse töökindluse suurendamiseks ette nähtud Lembitu pst veehaarde lähedusse Lauri 
maaüksusele ehitada täiendav puurkaev. Ehkki perspektiivse veevajaduse tagavad ka olemasolevad 
puurkaevud, on põhikaevu vanus juba 47 aastat. Kuna puurkaevu kasutuseaks arvestatakse 50-60 
aastat, tuleb uue puurkaevu rajamisega arvestada järgneva 10-15 aasta jooksul. Kuna Lembitu pst 
veehaarde sanitaarkaitseala on 30 m ulatudes osaliselt naaberkrundile, ei saa olemasolevale 
territooriumile asenduskaevu ehitada (nõutav sanitaarkaitseala ulatus on 50 m puurkaevust).  
 
Veetöötluskompleksi rajamise korral Lauri maaüksusele on kaks alternatiivset veeallika 
valikuvõimalust: 

- Lauri maaüksusele rajatakse uus puurkaev sügavusega 85 m (analoogne Lembitu pst  veetorni 
aluse puurkaevuga); 
- ehitatakse 280 m pikkune toorvee torustik (Ø110 mm) Lembitu pst veehaardest Lauri 
maaüksuseni kasutamaks veetorni alust puurkaevu kuni selle amortiseerumiseni (arvestuslikult 
aastani 2019), misjärel rajatakse Lauri maaüksusele uus puurkaev. 

 
Majanduslikult on otstarbekam esimene variant, st uue puurkaevu ehitamine samaaegselt 
veetöötlusseadmete rajamisega Lauri maaüksusele. Puurkaevu rajamiseks teostatavad tööd on 
puurkaevu ehitus (sügavus ~85 m) ja varustamine sobiva pumba (jõudlus 8,1 m3/h, tõstekõrgus 60 
m) ja sagedusmuunduriga. Puurkaevu tootlikkus on arvestatud 10% suuremana suurimast 
ööpäevasest arvestuslikust veetarbimisest. 
 
Lembitu pst veehaare jäetakse reservi. Reservveeallikale veetöötlust ette ei nähta. Kui veehaarde 
maa-ala otsustatakse võtta kasutusele muul otstarbel, on soovitav reservveeallikana kasutusele 
võtta mõni muu jõudluselt sobiv olemasolev puurkaev või mitu kaevu. Kui sobivat puurkaevu 
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olemasolevate hulgast saadaval ei ole, tuleb Lauri maaüksuse uue puurkaevu kõrvale rajada uus ca’ 
50 m sügavune puurkaev (analoogne Lembitu pst veetorni kõrval asuva puurkaevuga).  
 
 
VEETÖÖTLUSJAAMA RAJAMINE 
 
 Vajalikud tööd on järgmised: 

- veetöötlusseadmete (arvestuslik jõudlus 8,1 m3/h) paigaldus; 
- desinfitseerimisseadmete paigaldus (naatriumhüpokloriti lahuse doseerimine korral on seadmed 
vaja paigaldada selleks otstarbeks ette nähtavas eraldi ruumis); 
- uhtevee vooluhulga ühtlustusmahuti (5 m3) ehitamine.  

 
II ASTME PUMPLA JA RESERVUAARI EHITUS 
 
 Töödeldud vee reservuaar peab sisaldama tipptarbimist tagavat veekogust (reguleeriv maht) ning 
puutumatut tuletõrjevee kogust. Tulenevalt tuletõrjeks nõutavast vooluhulgast 10 l/s, ning 
tulekahju arvestuslikust kestusest 2 h, on reservuaaris säilitatava tuletõrjeveevaru 72 m3. 
Reservuaari vajaliku mahu määramisel on arvestatud sellega, et 3-korruseliste elu- ja ühiskondlike 
hoonete juures peavad paiknema täiendavalt ka tuletõrjeveehoidlad. Filtri uhtevee kogust 
reservuaari mahu määramisel ei ole arvesse võetud, sest uhtumine toimub üldjuhul öisel ajal, mil 
veetarbimine on väike. 
 
II astme pumplasse on ette nähtud paigaldada kolm pumpa, millest ühe jõudlus on arvestatud 
tagama öist vähest veetarbimist. Lisaks tööpumpadele on ette nähtud paigaldada üks reservpump, 
mille jõudlus on sama suurima jõudlusega tööpumbaga. Pumbad varustatakse sagedusmuunduriga. 
Tuletõrjeveevajaduse rahuldamiseks on pumplasse ette nähtud paigaldada kaks tuletõrjepumpa, 
millest üks on reservpump. Pumbad on ette nähtud varustada sagedusmuunduriga.  
 
Pumplahoone on otstarbekas rajada puurkaevule, veetöötlusseadmetele ja II astme pumpadele 
ühine. Hoonesse võib ette näha ka joogivee reservuaari ja uhtevee vooluhulga ühtlustusmahuti. 
Sellisel juhul on hoone ligikaudne maht vähemalt 100 m2.  
Teostatavad tööd on järgmised: 

- joogiveemahuti ehitus (2 sektsiooni a’ 50m3); 
- II astme pumpla ehitus: max jõudlus tavaolukorras 18 m3/h, max jõudlus tulekahju korral 54 
m3/h, arvestuslik tõstekõrgus on 40 m; 
- teenindushoone ehitus (ca’ 100 m2) 

 
TULETÕRJEVEEVÕTUKOHTADE KORRASTAMINE 

 
- Vallavalitsuse haldushoone juures paiknev 100 m3 mahuti varustamine veevõtukaevuga. 
 
Ühisveevärgi arendusprojektide tulemused: 
- Suure-Jaani linna elanikud saavad võimaluse tarbida puhast joogivett; 
- väheneb elanike terviserisk; 
- puurkaev-pumplate ekspluatatsioonikulud vähenevad. 
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7.1.2 ÜHISKANALISATSIOONI PROJEKTID 
 
KANALISATSIOONI LAIENDUS 
 
Uute isevoolutorustike ehitamismaht on järgmine: De200mm - 910 m, De160mm - 9935 m, 
liitumispunktide arv – 301. Survetorustike ehitamismaht on järgmine: De110mm - 305 m, 
De90mm - 1915 m. Kanalisatsioonile rajatakse kuus reoveepumplat, mis kõik varustatakse kahe 
sukelpumbaga. Lisaks nimetatud pumplatele on üks pumpla ette nähtud ka reoveepuhasti 
kompleksis. Peapumpla on ette nähtud varustada võre ja ülevooluga. 
 
KANALISATSIOONI REKONSTRUEERIMINE 
 
Torustike renoveerimismaht on järgmine (märgitud on uus läbimõõt): De 160-250mm - 3495 m, 
liitumispunktide arv 51. 
 
SADEMEVEE KANALISEERIMINE 
 
ÜVK perspektiivskeemi järgi on vajalik rajada sademetevee kanalisatsioon Tallinna ja Jaama 
tänavatele, et vältida reostuse kandumist paisjärve. Lisaks paisjärve reostusriski vältimisele tekitab 
ka elanikele mitmes linna piirkonnas probleeme suurte vihmade ajal ja lumesulamisperioodil 
tänavatelt elamukruntidele valguv sademevesi. Kuna ühisvoolse kanalisatsiooni rajamine on 
majanduslikult ebaotstarbekas, tuleb lisaks perspektiivskeemis kavandatud sademeveetorustikule 
näha ette täiendavad kraavid või torustikud teedelt sademevee ärajuhtimiseks. 
 
Osaliselt on sademekanalisatsiooni rajamisel ette nähtud olemasolevad reovee 
kanalisatsioonitorustikud muuta sademetevee kanalisatsiooni torustikeks. Sademekanalisatsiooni 
ehitusmaht on järgmine: 

- uue torustiku ehitus De200 mm - 710 m; 
- reoveetorustiku ümberehitus De315 mm - 735 m. 
 

REOVEEPUHASTI EHITUS 
 
Tulenevalt olemasoleva reoveepuhasti väga halvast seisukorrast on vajalik uue puhasti ehitamine. 
Vana puhasti tuleb sulgeda, seadmestik demonteerida, maapealsed rajatised lammutada ja 
ümbritsevast maapinnast madalamal lasuvad mahutid täita pinnasega. Olemasolevad biotiigid 
jäävad kasutusele järelpuhastina, need tuleb puhastada setetest. Eelpuhastuseks tuleb paigaldada 
võre ja mudatahenduseks lintpress. Kuna mudatahendussõlm on arvestatud ka Olustvere ja Ülde 
reoveepuhastite toorsette töötlemiseks, on vajalik ehitada muda vastuvõtumahuti. Tahendatud 
muda veetakse Viljandi Jäätmejaama komposteerimisele. Puhastusseadmetesse tulevat vooluhulka 
peab olema võimalik automaatselt mõõta ja registreerida (andmete väljaprintimisvõimalusega).   
 
Teostatavad tööd on järgmised: 

- reoveepumpla ehitus jõudlusega 9 l/s, tõstekõrgusega 5,7 m. Pumpla varustada kahe 
sukelpumbaga, kusjuures nimetatud jõudlusega peavad olema võimelised töötama mõlemad 
pumbad eraldi; 
- reoveepuhasti ehitus (dimensioneeritakse reostuskoormusele 1500 ie); 
- mudatahenduskompleksi ehitus (mudamahuti, lintpress, polümeeri doseerimissõlm); 
- purgla ehitus (reovee kogumismahutite tühjendamiseks); 
- möödaviigu ehitus peapumpla ülevoolust biotiiki; 
- teenindushoone ehitus; 
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- kruusakattega teenindusteede ja -platside rajamine, haljastus- ja heakorratööd; 
- võrkaia ehitus reoveepuhasti ümber (kõrgus 2 m); 
- vana puhasti sulgemine. 

 
Ühiskanalisatsiooni arendusprojektide tulemused: 

- kogu linna reovesi juhitakse kadudeta reoveepuhastile ja väheneb põhjavee reostusoht; 
- väheneb elanike terviserisk. 
 

7.1.3 ARENDUSTEGEVUSTE MAKSUMUSED 
 

Tabel 7.1.3. Suure-Jaani linna ÜVK arendamiseks vajalikud tegevused ja investeeringud 
 

 Suure-Jaani linna torustike tööd Ühik Hulk 
Maksumus, 

EUR 
1. Veevõrgu rekonstrueerimine ja rajamine      

1.1 Torustik De32-De110 m 947  75 760 

1.2 Kinnistu liitumispunktid tk 32  9 600 

2. Isevoolse kanalisatsiooni  rekonstrueerimine    

2.1 Torustik DE160-De315 m 4430 443 000 

2.2 Kinnistu liitumispunktid tk 105 31 500 

3.  Survekanalisatsiooni rajamine    

3.1 Torustik De63-De110 m 170 13 600 

4. Reoveepumplate rajamine tk 2 40 000 

5. Sademeveetorustiku rajamine m 857 85 700 

3. Geodeetilised uuringud   4 000 

4. Geoloogilised uuringud   4 000 

5. Projekteerimine   15 000 

 Torustike tööd kokku   724 160 

 Suure-Jaani linna puurkaevpumpla tööd    

1. 
Uue puurkaevpumpla, veetöötlusjaama, reservuaaride 
ja II astme pumpla rajamine 

  168 090 

2 Lembitu PK-1 likvideerimine   20 600 

3. 
Suure-Jaani linna kaugjälgimissüsteemi seadmed ja 
tööd 

  10 000 

4, Suure-Jaani valla valvesüsteemide juhtimiskeskus   10 000 

5.  AS Suure-Jaani Haldus kontoriruumide rajamine   30 000 

 Puurkaevpumplate tööd kokku   238 690 

 Reoveepuhasti tööd    

1. Reoveepuhasti rajamine/asendamine   492 503 

2. Kaugjälgimissüsteemi seadmed ja tööd   12 782 

 Reoveepuhasti tööd kokku   505 285 

 KOKKU   1 468 135 
 
Hinnad põhinevad riigihanke 124915AS eduka pakkuja konsortsium Wesico Project ja AS Suure-
Jaani Haldus vahel 04.08.2011. sõlmitud lepingul.  
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7.2 OLUSTVERE ALEVIKU INVESTEERINGUTE VAJADUS  

 
Käesoleval ajal on ÜVK-ga liitunud 90% elanikest. ÜVK on halvas seisundis, mistõttu üheks 
olulisemaks prioriteediks ÜVK arendamisel on selle rekonstrueerimine. Kuna olemasolev 
ühisveevärk on vaid tarbijate varustuseks olme-joogiveega, st. tuletõrjeveesüsteem on 
väljaarendatud ühisveevärgist eraldi, siis ei ole majanduslikult otstarbekas veevõrku tulevikus 
tuletõrje veevarustuseks kohandada. Seoses Õisu Toiduainetööstuse Kooli likvideerimisega, asusid 
alates 2006/2007 õppeaastast sealsed õpilased õppetööd jätkama Olustveres, kuhu asus lisaks 
elama ligikaudu 100 õpilast.  
 
Ühisveevärgi parendamiseks on vajalik teostada järgmised investeeringuprojektid: 

- uue puurkaevu ehitus (vajalik puurkaevu nõuetekohast sanitaarkaitseala tagamiseks); 
- olemasoleva puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (vajalik veevärgi töökindluse tõstmiseks); 
- veetöötlusjaama rajamine (soovitatav vähendamaks veekvaliteedi halvenemise võimalust 
veevõrgus); 
- ühisveevärgi laiendus (vajalik elanike elukvaliteedi parandamiseks ja kvaliteetse joogivee 
kättesaadavuse tagamiseks); 
- olemasoleva ühisveevärgi renoveerimine (vajalik joogivee kvaliteedi halvenemise vältimiseks 
torustikes); 
- tuletõrje veevõtukohtade korrastamine (vajalik tuletõrjesüsteemi tõhustamiseks). 
 
Ühiskanalisatsiooni parendamiseks on vajalik teostada järgmised investeeringuprojektid: 
- kanalisatsioonivõrgu laiendus (vajalik elanike elukvaliteedi parandamiseks ja põhjavee 
saastamisriski vähendamiseks); 
- olemasoleva kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (vajalik põhjavee saastamisriski 
vähendamiseks); 
- uue reoveepuhasti ehitus ja vana puhasti likvideerimine (vajalik keskkonna saastamise 
vähendamiseks). 

 

7.2.1. ÜHISVEEVÄRGI PROJEKTID 
 
UUE PUURKAEV-PUMPLA JA VEETÖÖTLUSJAAMA RAJAMINE 
 
Vastavalt üldplaneeringule on Aia tänava piirkonda ette nähtud rajada uus puurkaev, sest 
olemasolevatel Pargi ja Papioru puurkaevudel puudub nõuetekohane sanitaarkaitseala. Uus 
puurkaev oleks analoogne Papioru puurkaevuga (lubatud veevõtt 18 m3/h), mis on piisav kogu 
asula veega varustamiseks otse puurkaev-pumplast II astme pumplat ja reguleerivat mahutit 
ehitamata. Kaupluse tagusele alale (pildil) puuritakse uus puurkaev projekteeritava sügavusega 80 
m. Puurkaevu kohale rajatakse pumplahoone, kuhu paigaldatakse roostevabast terasest armatuur 
ning toorvee analüüsi tulemuste alusel valitud sobivad veepuhastus- ja rõhu reguleerimise 
seadmed. Võib osutuda otstarbekaks kasutada tehases valmistatud hoonega kompaktset 
veetöötlusjaama koos II astme pumpadega. Kaevu kaitseks moodustatakse sanitaarkaitseala 
läbimõõduga 50 m ja piiratakse see võrkaiaga. Tuletõrje vajadusteks on otstarbekas paigaldada 
kaks plastikust reservuaari, kumbki mahuga 10 m3. Veevarustuse juhtimiseks on vajalik 
sagedusmuunduritega automaatikasüsteem. Kui toorvesi osutub karedaks, võib selle 
pehmendamiseks olla otstarbekas paigaldada ioonvahetusfilter. Uue puurkaevu rajamise korral on 
Papioru puurkaev soovitatav jätta reservkaevuks. Kuna veereservuaar puudub, on vajalik 
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reservpuurkaev-pumpla veevärgi töökindluse säilitamiseks renoveerida. Pargi puurkaev tuleb 
konserveerida või tamponeerida välistamaks põhjavee saastumist mahajäetud puurkaevu kaudu.  
 
Teostatavad tööd on järgmised: 

- Aia tn puurkaevu ehitus (Ø 8’’, sügavus ~120m) ja varustamine sobiva pumba (jõudlus 14,2 
m3/h, tõstekõrgus ~95 m) ja sagedusmuunduriga; 
- pumplahoone ehitus (ühine puurkaevuga); 
- veetöötlusseadmete (jõudlus 14,2 m3/h) paigaldus uude pumplahoonesse; 
- uhtevee vooluhulga ühtlustusmahuti (6 m3) ehitus; 
- Papioru pumplahoone ja seadmestiku renoveerimine; 
- Pargi puurkaevu sulgemine. 

 
ÜHISVEEVÄRGI REKONSTRUEERIMINE  
 
Aleviku ühisveevärk rekonstrueeritakse, milleks esmalt tuleb selgitada olemasolevate torude 
seisukord. Võimaluse korral on otstarbekas kasutada torude sujutamist. Kus see on võimatu, 
kasutatakse lahtise kaeviku meetodit. Hinnanguline torustike rekonstrueerimismaht on järgmine: 
De110mm - 900 m, De63mm - 1235 m, De32mm - 355 m, liitumispunktide arv – 36. Tööde 
teostamisel on otstarbekas kasutada PE PN10 torusid sobivas läbimõõdus. Tuletõrje vajadusteks 
paigaldatakse torustikule Tallinna tüüpi soojustatud maapealse osaga hüdrandid. Elamute kohal 
paigaldatakse torustikule majaühendused koos pikendatud spindli ja malmkapega kraanidega, mida 
vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele on võimalik käsitleda liitumispunktidena.  
Magistraaltorustiku ehitamisega samaaegselt on otstarbekas renoveerida ka kõik 
majaühendustorustikud. Enne torustike rekonstrueerimis- ja laiendamistööde algust on otstarbekas 
luua veevõrgu mudel. 
 
ÜHISVEEVÄRGI LAIENDUS  
 
Tööd teostatakse analoogselt rekonstrueerimisega. Uute veetorustike ehitusmaht on järgmine: 
De110mm - 170 m, De63mm - 510 m, liitumispunktide arv – 7. 
 
TULETÕRJEVEEVÕTUKOHTADE KORRASTAMINE 
 
Teostatavad tööd on järgmised: 

- Katlamaja juures paikneva 50 m3 mahuti varustamine veevõtukaevuga; 
- Papioru paisjärve veevõtukoht varustamine veevõtukaevuga, mille juurde rajatakse 
kruusakattega manööverdusplats; 
- Tiik (TMK puurkaevu juures) varustatakse veevõtukaevuga, mille juurde rajatakse 
kruusakattega manööverdusplats. 

 
Ühisveevärgi arendusprojektide tulemused: 

- kõik aleviku elanikud varustatakse puhta joogiveega; 
- väheneb seni veeteenuseta olnud elanike terviserisk; 
- veekaod vähenevad; 
- puurkaev-pumpla ekspluatatsioonikulud vähenevad; 
- ühisveevärgi ekspluatatsioonikulud vähenevad; 
- täidetud on tuletõrje veevarustuse nõuded. 
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7.2.2 ÜHISKANALISATSIOONI PROJEKTID 
 
KANALISATSIOONI REKONSTRUEERIMINE 
 
Olemasolevad amortiseerunud keraamilised torud ja betoonist kanalisatsioonikaevud 
likvideeritakse.. Uus torustik on otstarbekas ehitada plastiktorudest PVC 160-200 mm ja 
plastikkaevudest 400/315 mm teleskooppäiste ja malmluukidega. Torustike renoveerimismaht on 
järgmine (märgitud on uus läbimõõt): De200 mm - 1450 m, De160 mm - 1540 m, liitumispunktide 
arv – 39. 
 
KANALISATSIOONI LAIENDAMINE 
 
 Kõigile aleviku elanikele kanalisatsiooniteenuse võimaldamiseks on vajalik rajada täiendavalt 975 
m De160 mm torustikku ja 11 liitumispunkti. 
 
REOVEEPUHASTI REKONSTRUEERIMINE 
 
 Vana puhasti tuleb sugeda, seadmestik demonteerida, maapealsed rajatised lammutada ja 
ümbritsevast maapinnast madalamal lasuvad mahutid täita pinnasega. Olemasolevad biotiigid tuleb 
puhastada setetest, need jäävad kasutusele järelpuhastina. Amortiseerunud biopuhasti MRP-60 
korpust kasutades saab käivitada moderniseeritud aktiivmuda protsessi, mis hõlmab endas 
bioloogilist lämmastiku ja fosfori eraldust. Järelpuhastuseks võib biotiikidele lisaks või nende 
asemele sobida tehismärgala ehk ökoloogiline reoveepuhasti, mis koosneb bioväljakutest, kus 
kasvab valitud rohttaimedest, puudest ja põõsastest moodustatud ökosüsteem. Reoveepuhasti 
kompleksis tuleb lahendada ka kogumiskaevudest ja mujalt purgitava reovee vastuvõtmine ja 
töötlemine, milleks on otstarbekas rajada reoveepuhasti territooriumile reoveepumpla lähedale 
purgla. Vajalik on ehitada ka mudakogumismahuti. Reoveepuhastisse sisenevat vooluhulka peab 
olema võimalik automaatselt mõõta ja registreerida (andmete väljaprintimisvõimalusega).  
 
Teostatavad tööd on järgmised: 

- reoveepumpla ehitus jõudlusega 6 l/s, tõstekõrgusega 5,6m. Pumpla varustatakse kahe 
sukelpumbaga, kusjuures nimetatud jõudlusega peavad mõlemad pumbad olema võimelised 
töötama ka eraldi; 
- reoveepuhasti ehitus reostuskoormusele 840 ie; 
- purgimissõlme ehitus; 
- möödaviigu ehitus peapumpla ülevoolust biotiiki; 
- teenindushoone ehitus; 
- kruusakattega teenindusteede ja –platside rajamine, haljastus- ja heakorratööd; 
- võrkaia (kõrgus 2 m) ehitus reoveepuhasti ümber; 
- vana puhasti sulgemistööd. 

 
Ühiskanalisatsiooni arendusprojektide tulemused: 

- lõpetatakse Navesti jõe reostamine, reovesi juhitakse kadudeta reoveepuhastile ja väheneb ka 
põhjavee reostusoht; 
- kanalisatsiooni ja reoveepuhasti ekspluatatsioonikulud vähenevad; 
- vähendatakse reovee eksfiltratsiooni kanalisatsioonist ja sademevee infiltratsiooni; 
- väheneb elanike terviserisk. 
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7.2.3 ARENDUSTEGEVUSTE MAKSUMUSED 
 
Tabel 7.2.3. Olustvere aleviku ÜVK arendamiseks vajalikud tegevused ja investeeringud 
 

 
 
Olustvere aleviku torustike tööd Ühik Hulk 

Maksumus, 
EUR 

1. Veevõrgu rekonstrueerimine ja rajamine     

1.1 Torustik De32-De110 m 2 373  142 380 

1.2 Kinnistu liitumispunktid tk 39  11 700 

1.3 Tuletõrje veevõtukoht tk 3  20 000 

2. 
 Isevoolse kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja 
rajamine                                           

  

2.1 Torustik De160-De315 m 3 152  263 832 

2.2 Kinnistu liitumispunktid tk 35  10 500 

3. Reoveepumpla rekonstrueerimine/asendamine     

3.1 KPJ Olustvere tk 1 20 000 

4. Geodeetilised uuringud   3 000 

5. Geoloogilised uuringud   3 000 

6. Projekteerimine   12 500 

7. Torustike tööd kokku  486 912 

 Olustvere aleviku puurkaevpumpla tööd   

1 Uue puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama rajamine kokku  100 940 

2. Puurkaevu nr 6064 (Pargi) likvideerimine 2 795 

3 Papioru puurkaevpumpla rekonstr. reservkaevule vajalikus mahus 65 465  

4. Kaugjälgimissüsteemi seadmed ja tööd 5 000 

5. Puurkaevpumplate tööd kokku 174 200 

 Olustvere aleviku reoveepuhasti rajamine/asendamine   

1. Reoveepuhasti rajamine/asendamine 256 541 

2. Kaugjälgimissüsteemi seadmed ja tööd 12 782 

3. Reoveepuhasti tööd kokku 269 323 

 KOKKU 930 435 
 
Hinnad põhinevad riigihanke 124915AS eduka pakkuja konsortsium Wesico Project ja AS Suure-
Jaani Haldus vahel 04.08.2011. sõlmitud lepingul.  
 

7.3 ÜLDE KÜLA INVESTEERINGUTE VAJADUS    

 
Käesoleval ajal on ÜVK-ga liitunud 93% elanikest. Kuna olemasolev ühisveevärk on vaid tarbijate 
varustuseks joogiveega, st tuletõrjevee süsteem on välja arendatud ühisveevärgist eraldi, siis ei ole 
majanduslikult otstarbekas veevõrku tulevikus tuletõrje veevarustuseks kohandada. Ühisveevärgi 
investeeringuprojektidest tingitud uusi veetarbijaid ette näha ei ole. Samas on arvestatud liitujate 
suurenemisega varasemate registreerimata veetarbijate arvelt. Nii nagu käesoleval ajal on ka 
tulevikus veetarbijaks vaid elanikkond.  
 
Ühisveevärgi arendamiseks on vajalik teostada järgmised investeeringuprojektid: 
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- olemasoleva puurkaev-pumpla renoveerimine (vajalik veevärgi töökindluse tõstmiseks); 
- reservpuurkaevu ehitus (vajalik veevärgi töökindluse tõstmiseks); 
- olemasoleva ühisveevärgi renoveerimine (vajalik joogivee kvaliteedi halvenemise vältimiseks 
torustikes); 
- tuletõrje veevõtukoha korrastamine (vajalik tuletõrjesüsteemi tõhustamiseks). 
 

Olulisemaks prioriteediks ühiskanalisatsiooni arendamisel on selle renoveerimine. Uusi torustikke 
ette nähtud ehitada ei ole. Ühiskanalisatsiooni arendamiseks on vajalik teostada järgmised 
investeeringuprojektid: 

- olemasoleva kanalisatsiooni renoveerimine (vajalik põhjavee saastamisriski vähendamiseks); 
- uue reoveepuhasti ehitus ja vana puhasti likvideerimine (vajalik looduskeskkonna saastamise 
vähendamiseks). 

 

7.3.1 ÜHISVEEVÄRGI PROJEKTID 
       
PUURKAEV-PUMPLA REKONSTRUEERIMINE 
 
Puurkaev-pumpla rekonstrueerimise mahus on majanduslikel kaalutlustel ette nähtud olemasoleva 
pumplahoone lammutus ning uue väikese kerghoone ehitus. Olemasoleva hoone renoveerimine 
oleks kallim kui uue ehitus, suurem oleks ka hoone hilisem ülalpidamisekulu.  
Teostatavad tööd on järgmised: 

- olemasoleva pumplahoone lammutus (ca 40 m2); 
- puurkaev-pumpla hoone ehitus (2x2,5 m) ja pumba ning armatuur- ning elektri-automaatika 
seadmete vahetus. Pump varustatakse sagedusmuunduriga.  

 
Kaevu kaitseks moodustatakse sanitaarkaitseala läbimõõduga 50 m ja piiratakse see võrkaiaga. 
Tuletõrje vajadusteks on otstarbekas paigaldada kaks plastikust reservuaari, kumbki mahuga 10 m3. 
Veevarustuse juhtimiseks on vajalik sagedusmuunduritega automaatikasüsteem. 
 
RESERVPUURKAEVU EHITUS 
 
 Olemasolev puurkaev on piisava jõudlusega tagamaks küla veevajadust. Kuna ühisveevärki toidab 
vaid üks veeallikas ning joogiveereservuaar puudub, on veevärgi töökindluse tõstmiseks soovitav 
ehitada olemasolevaga analoogne reservpuurkaev. Reservpuurkaevu kindlat asukohta määratud ei 
ole.  
Teostatavad tööd on järgmised: 

- puurkaevu ehitus (Ø 8“, sügavus ~110m) ja varustamine sobiva pumba (jõudlus 4,4 m3/h, 
tõstekõrgus ~70 m) ja sagedusmuunduriga; 
- pumplahoone ehitus. 

 
ÜHISVEEVÄRGI REKONSTRUEERIMINE 
 
Küla ühisveevärk rekonstrueeritakse, milleks esmalt tuleb selgitada olemasolevate torude 
seisukord. Võimaluse korral on otstarbekas kasutada torude sujutamist. Kus see on võimatu, 
kasutatakse lahtise kaeviku meetodit. Torustike renoveerimismaht on järgmine: De110mm - 220 m, 
De63mm - 1690 m, liitumispunktide arv 30. Torustiku rajamiseks on otstarbekas kasutada PE 
PN10 torusid sobivas läbimõõdus. Tuletõrje vajadusteks paigaldatakse torustikule Tallinna tüüpi 
soojustatud maapealse osaga hüdrandid. Elamute kohal paigaldatakse torustikule majaühendused 
koos pikendatud spindli ja malmkapega kraanidega, mida vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
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seadusele on võimalik käsitleda liitumispunktidena.  Magistraaltorustiku ehitamisega samaaegselt 
on otstarbekas renoveerida ka kõik majaühendustorustikud. Enne torustike rekonstrueerimis- ja 
laiendamistööde algust on otstarbekas luua veevõrgu mudel. 
 
ÜHISVEEVÄRGI LAIENDUS 
 
Uus torustik on ette nähtud rajada vaid perspektiivse reservpuurkaevu ühendamiseks ühisveevärki. 
Torustike ehitamismaht on järgmine: De110 mm – 35 m. 
 
TULETÕRJE VEEVÕTUKOHTADE KORRASTAMINE 
 
Tiigi tn veevõtukoht varustada veevõtukaevuga.  
 
Ühisveevärgi arendusprojektide tulemused: 

- küla elanikud saavad võimaluse tarbida puhast joogivett; 
- puurkaev-pumpla ja veevärgi ekspluatatsioonikulud vähenevad; 
- veekaod vähenevad; 
- väheneb elanike terviserisk. 

7.3.2 ÜHISKANALISATSIOONIPROJEKTID 
 
KANALISATSIOONI REKONSTRUEERIMINE  
 
Olemasolevad amortiseerunud keraamilised torud ja betoonist kanalisatsioonikaevud 
likvideeritakse. Rekonstrueerimismaht on järgmine (märgitud uus läbimõõt): De160 mm - 2054 m, 
liitumispunktide arv – 24. Uus torustik on otstarbekas ehitada plastiktorudest PVC 160 mm ja 
plastikkaevudest 400/315 mm teleskooppäiste ja malmluukidega.  
 
REOVEEPUMPLA REKONSTRUEERIMINE 
 

Olemasolev peapumpla on vajalik komplektselt välja vahetada, st. asendada kompaktse 
klaasplastist korpusega kaasaegse reoveepumplaga, mille võib paigaldada olemasolevasse 
betoonrõngastest šahti. Reoveepumpla jõudlus peab olema 3 l/s, tõstekõrgus 5,6 m. Pumpla 
varustatakse kahe sukelpumbaga, kusjuures nimetatud jõudlusega peavad olema võimelised 
töötama mõlemad pumbad ka eraldi. 
 
REOVEEPUHASTI REKONSTRUEERIMINE 
 
Reoveepuhasti rekonstrueerimisel tuleb biotiigid puhastada settest ja tiikide kallastelt raiuda võsa. 
Amortiseerunud biopuhasti MRP-60 korpust kasutades saab käivitada moderniseeritud aktiivmuda 
protsessi, mis hõlmab endas bioloogilist lämmastiku ja fosfori eraldust. Järelpuhastuseks sobiks 
biotiikidele lisaks või nende asemele tehismärgala ehk ökoloogiline reoveepuhasti, mis koosneb 
bioväljakutest, kus kasvab valitud rohttaimedest, puudest ja põõsastest moodustatud ökosüsteem. 
Eelpuhastuseks on ette nähtud võre. Arvestatud on toorsette transportimisega Suure-Jaani 
puhastusseadmetesse. Seetõttu on vajalik ehitada mudakogumismahuti. Puhastusseadmetesse 
tulevat vooluhulka peab olema võimalik automaatselt mõõta ja registreerida (andmete 
väljaprintimisvõimalusega).  
Vana puhasti tuleb sugeda, seadmestik demonteerida, maapealsed rajatised lammutada ja 
ümbritsevast maapinnast madalamal lasuvad mahutid täita pinnasega.  
Teostatavad tööd on järgmised: 
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- reoveepuhasti ehitus reostuskoormusele 170 ie; 
- purgla ehitus (reovee kogumismahutite tühjendamiseks); 
- möödaviigu ehitus peapumpla ülevoolust biotiiki; 
- teenindushoone ehitus; 
- kruusakattega teenindusteede ja –platside, haljastus- ja heakorratööd; 
- puhastusseadmete ümber võrkaia ehitus (kõrgus 2m); 
- vana puhasti sulgemistööd. 

 
Ühiskanalisatsiooni arendusprojektide tulemused: 

- lõpetatakse Parika oja reostamine; 
- vähendatakse reovee eksfiltratsiooni kanalisatsioonist ja sademevee infiltratsiooni; 
- reovesi juhitakse kadudeta reoveepuhastile ja väheneb põhjavee reostusoht; 
- ekspluatatsioonikulud vähenevad; 
- väheneb terviserisk. 

 

7.3.3 ARENDUSTEGEVUSTE MAKSUMUSED 
 
Tabel 7.3.3. Ülde küla ÜVK arendamiseks vajalikud tegevused ja investeeringud 
 

 Ülde küla torustike tööd Ühik Hulk 
Maksumus, 

EUR 
1. Veevõrgu rekonstrueerimine ja rajamine     

1.1 
Torustik De32-De110 m 2 

109  
 155508 

1.2 Kinnistu liitumispunktid tk 30   9 000 

1.3 Tuletõrje veevõtukoht tk 1   6 000 

2. Geodeetilised uuringud    2 000 

3. Geoloogilised uuringud    2 000 

4. Projekteerimine    5 000 

5. Torustike tööd kokku  179 508 

 Ülde küla puurkaevpumpla tööd   

1. Ülde uue reservpuurkaevpumpla rajamine  79 945 

2 Ülde olemasoleva puurkaevpumpla rekonstrueerimine  73 730 

3. Kaugjälgimissüsteemi seadmed ja tööd  5 000 

 Puurkaevpumplate tööd kokku  158 675 
 Ülde küla reoveepuhasti rekonstrueerimine   

1. Reoveepuhasti rajamine/asendamine 143 230 

2. Kaugjälgimissüsteemi seadmed ja tööd 6 400 

3. Reoveepuhasti tööd kokku 149 630 

 KOKKU 487 813 
 
Hinnad põhinevad riigihanke 124915AS eduka pakkuja konsortsium Wesico Project ja  
AS Suure-Jaani Haldus vahel 04.08.2011. sõlmitud lepingul.  
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7.4 VASTEMÕISA KÜLA INVESTEERINGUTE VAJADUS   
 

Käesoleval ajal on ÜVK-ga liitunuid 93% elanikest. Kuna olemasolev ühisveevärk on vaid 
tarbijate varustamiseks joogiveega, st tuletõrjeveesüsteem on väljaarendatud ühisveevärgist eraldi, 
siis ei ole majanduslikult otstarbekas veevõrku tulevikus tuletõrje veevarustuseks kohandada.  
Ühisveevärgi arendamiseks on vajalik teostada järgmised investeeringuprojektid: 

- puurkaev-pumplate rekonstrueerimine (vajalik veevärgi töökindluse tõstmiseks); 
- veetöötluse rakendus (nõutud tulenevalt sotsiaalministri määrusest nr 82 01.06.2002 „Joogivee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“); 
- ühisveevärgi laiendus (vajalik elanike elukvaliteedi parandamiseks ja kvaliteetse joogivee 
kättesaadavuse tagamiseks); 
- olemasoleva ühisveevärgi rekonstrueerimine (vajalik joogivee kvaliteedi halvenemise 
vältimiseks torustikes). 

 
Olulisemaks prioriteediks ühiskanalisatsiooni arendamisel on torustike rekonstrueerimine.  
 
Ühiskanalisatsiooni arendamiseks on vajalik teostada järgmised investeeringuprojektid: 

- kanalisatsioonivõrgu laiendus (vajalik elanike elukvaliteedi parandamiseks ja põhjavee 
saastamisriski vähendamiseks); 
- kanalisatsiooni rekonstrueerimine (vajalik põhjavee saastamisriski vähendamiseks); 
- uue reoveepuhasti ehitus ja vana puhasti likvideerimine (vajalik looduskeskkonna saastamise 
vähendamiseks).  

 

7.4.1 ÜHISVEEVÄRGI PROJEKTID 
 
PUURKAEV-PUMPLATE REKONSTRUEERIMINE 
 
Mõlemad olemasolevad puurkaevud on piisava jõudlusega, et tagada asula veevajadus ainult ühest 
puurkaevust. Seetõttu pole otstarbekas mõlemaid veeallikaid veetöötlusseadmetega varustada. 
Kuna mõlemal puurkaevul on nõuetekohane sanitaarkaitseala ning ka vanus on enam-vähem sama, 
on määrav perspektiivse veeallika valikul vee kvaliteet. Rauasisaldus toorvees on väiksem Keskuse 
puurkaevus, millest tulenevalt on ka veetöötluse käituskulud väiksemad.  Eelnevast tulenevalt on 
perspektiivseks veeseadmetega varustatavaks puurkaevuks Keskuse puurkaev. Veetöötlusseadmed 
paigaldatakse renoveeritavasse Vastemõisa puurkaev-pumpla hoonesse. 
Viinaköögi puurkaev on otstarbekas säilitada reservveeallikana. Veevärgi töökindluse tõstmiseks 
on siiski vajalik mõlemad puurkaev-pumplad rekonstrueerida.  
 
Teostatavad tööd on järgmised: 

- Keskuse pumplahoone renoveerimine, seadmete ja torustike asendus, piirdeaia asendus. Pumba 
arvestuslik jõudlus 5,7 m3/h, tõstekõrgus 95 m; 
- Viinaköögi pumplahoone renoveerimine, seadmete ja torustike asendus, piirdeaia asendus. 
Pumba arvestuslik jõudlus 5,7 m3/h, tõstekõrgus 80 m; 
- veetöötlusseadmete (jõudlus 5,7 m3/h) paigaldus; 
- desinfitseerimisseadmete paigaldus; 
- uhtevee vooluhulga ühtlustusmahuti (2,5 m3) ehitus . 
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ÜHISVEEVÄRGI LAIENDAMINE  

 

Uute veetorustike ehitamismaht on järgmine: De63 mm - 225  m, liitumispunktide arv – 2. 
 
ÜHISVEEVÄRGI REKONSTRUEERIMINE 
 
Torustike rekonstrueerimise maht on järgmine: De110 mm - 600 m, De63 mm - 730 m, De32 mm - 
145 m, liitumispunktide arv – 25. 
 

7.4.2 ÜHISKANALISATSIOONI PROJEKTID 
 
KANALISATSIOONI LAIENDUS 
 
Rekonstrueerimismaht on järgmine (märgitud uus läbimõõt): De160 mm - 80 m, liitumispunktide 
arv – 2. Uus torustik on otstarbekas ehitada plastiktorudest PVC 160 mm ja plastikkaevudest 
400/315 mm teleskooppäiste ja malmluukidega.  
 
 
KANALISATSIOONI REKONSTRUEERIMINE 
 
Olemasolevad amortiseerunud torud ja betoonist kanalisatsioonikaevud likvideeritakse. 
Rekonstrueerimismaht on järgmine (märgitud uus läbimõõt): De160 mm - 200 m, liitumispunktide 
arv – 14. Uus torustik on otstarbekas ehitada plastiktorudest PVC 160 mm ja plastikkaevudest 
400/315 mm teleskooppäiste ja malmluukidega.  
 
REOVEEPUHASTI EHITUS 
 
Tulenevalt olemasoleva reoveepuhasti kehvast seisukorrast ja suhteliselt suurest energiatarbest on 
otstarbekas uue puhasti ehitamine. Vana puhasti tuleb sugeda, seadmestik demonteerida, 
maapealsed rajatised lammutada ja ümbritsevast maapinnast madalamal lasuvad mahutid täita 
pinnasega. Olemasolevad biotiigid jäävad kasutusele järelpuhastina, need tuleb puhastada setetest.  
Eelpuhastuseks on ette nähtud võre. Arvestatud on toorsette transportimisega Viljandi 
reoveepuhastisse, mistõttu on vajalik ehitada mudakogumismahuti. Reoveepuhastile tulevat 
vooluhulka peab olema võimalik automaatselt mõõta ja registreerida (andmete 
väljaprintimisvõimalusega).  
 
Teostatavad tööd on järgmised: 

- reoveepumpla ehitus jõudlusega 4,5 l/s, tõstekõrgusega 5,1 m. Pumpla varustada kahe 
sukelpumbaga, kusjuures nimetatud jõudlusega peavad olema võimelised töötama mõlemad 
pumbad eraldi; 
- reoveepuhasti ehitus reostuskoormusele 270 ie; 
- purgla ehitus (reovee kogumismahutite tühjendamiseks); 
- möödaviigu ehitus peapumpla ülevoolust biotiiki; 
- teenindushoone ehitus; 
- kruusakattega teenindusteede ja -platside, haljastus- ja heakorratööd; 
- võrkaia ehitus reoveepuhasti ümber (kõrgus 2 m); 
- vana puhasti sulgemistööd. 
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7.4.3 ARENDUSPROJEKTIDE MAKSUMUSED 
 
Tabel 7.4.3 Vastemõisa küla ÜVK arendamiseks vajalikud tegevused ja investeeringud 
 

 Vastemõisa küla torustike tööd Ühik Hulk 
Maksumus, 

EUR 
1. Veevõrgu rekonstrueerimine      

1.1 Torustik De32-De110 m 1 780  106 800 

1.2 Kinnistu liitumispunktid tk 30   9 000 

2. Isevoolse kanalisatsiooni  rekonstrueerimine    

2.1 Isevoolse kanalisatsioonivõrgu  rekonstrueerimine m 1645 157 765 

2.2 Kinnistu liitumispunktid tk 18 5 400 

3. Survekanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine    

3.1 Torustik De 110 m 305 18 300 

4. Reoveepumplate rekonstrueerimine  tk 2 40 000 

5. Geodeetilised uuringud   2 500 

6. Geoloogilised uuringud   2 500 

7. Projekteerimine   9 000 

 Torustike tööd kokku   351 265 

 Puurkaevpumpla tööd    

1. Viinaköögi puurkaevpumpla rekonstrueerimine    67 955 

2. Keskuse puurkaevpumpla rekonstrueerimine   63 955 

3. Kaugjälgimissüsteemi seadmed ja tööd   5 000 

 Puurkaevpumplate tööd kokku   136 910 

 Reoveepuhasti tööd    

1. Reoveepuhasti rajamine/asendamine    143 226 

2. Kaugjälgimissüsteemi seadmed ja tööd   6 391 

 Reoveepuhasti tööd kokku   149 617 

 KOKKU   637 792 
 
Hinnad põhinevad riigihanke 124915AS eduka pakkuja konsortsium Wesico Project ja  
AS Suure-Jaani Haldus vahel 04.08.2011 sõlmitud lepingul.  
 
 

7.5 SÜRGAVERE KÜLA INVESTEERINGUTE VAJADUS    

 
Käesoleval ajal on ÜVK-ga liitunuid 93% elanikest ja liitunute arvu suurendamine ei ole 
majanduslikult põhjendatud.  
 
Ühisveevärgi arendamiseks on vajalik teostada järgmised investeeringuprojektid: 

- vana puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (vajalik veevärgi töökindluse tõstmiseks); 
- veetöötluse rakendus (nõutud tulenevalt sotsiaalministri määrusest nr 82 01.06.2002 „Joogivee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“); 
- ühisveevärgi rekonstrueerimine (vajalik joogivee kvaliteedi halvenemise vältimiseks 
torustikes). 
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Olulisemaks prioriteediks ühiskanalisatsiooni arendamisel on torustike rekonstrueerimine. 
Ühiskanalisatsiooni arendamiseks on vajalik teostada järgmised investeeringuprojektid: 

- kanalisatsioonivõrgu laiendus (vajalik elanike elukvaliteedi parandamiseks ja põhjavee 
saastamisriski vähendamiseks); 
- kanalisatsiooni rekonstrueerimine (vajalik põhjavee saastamisriski vähendamiseks); 
- reoveepuhasti remont (vajalik looduskeskkonna saastamise vähendamiseks).  

 

7.5.1 ÜHISVEVÄRGI PROJEKTID 
 
PUURKAEV-PUMPLA REKONSTRUEERIMINE 
 
Vana puurkaev on piisava jõudlusega, et tagada asula veevajadus ainult ühest puurkaevust. 
Seetõttu on otstarbekas halva veekvaliteediga uus puurkaev sulgeda. Veetöötlusseadmete 
paigaldamiseks on vajalik ehitada uus puurkaev-pumpla hoone.  
 
Teostatavad tööd on järgmised: 

- pumplahoone ehitus, seadmete ja torustike paigaldus, piirdeaia rajamine; pumba arvestuslik 
jõudlus 5,7 m3/h, tõstekõrgus 95 m; 
- veetöötlusseadmete (jõudlus 5,7 m3/h) paigaldus; 
- uhtevee vooluhulga ühtlustusmahuti (2,5 m3) ehitus . 

 
ÜHISVEEVÄRGI REKONSTRUEERIMINE 
 
Torustike rekonstrueerimise maht on järgmine: De110 mm - 1500 m, De63 mm - 1000 m, De32 
mm - 500 m. 
 

7.5.2. ÜHISKANALISATSIOONI PROJEKTID 
 
KANALISATSIOONI REKONSTRUEERIMINE  
 
 Olemasolevad amortiseerunud torud ja betoonist kanalisatsioonikaevud likvideeritakse. 
Rekonstrueerimismaht on järgmine (märgitud uus läbimõõt): De320 mm - 2000 m, De160 mm - 
1000 m De110 mm - 1400 m. Uus torustik on otstarbekas ehitada plastiktorudest ja 
plastikkaevudest 400/315 mm teleskooppäiste ja malmluukidega.  
 
REOVEEPUHASTI REMONT 
 
2000.a rekonstrueeritud reoveepuhasti tuleb remontida ja biotiigid puhastada setetest.  Arvestatud 
on toorsette transportimisega Viljandi reoveepuhastisse, mistõttu on vajalik ehitada 
mudakogumismahuti. Reoveepuhastile tulevat vooluhulka peab olema võimalik automaatselt 
mõõta ja registreerida (andmete väljaprintimisvõimalusega).  
 
Teostatavad tööd on järgmised: 

- reoveepuhasti remont reostuskoormusele 270 ie; 
- möödaviigu ehitus peapumpla ülevoolust biotiiki; 
- kruusakattega teenindusteede ja -platside, haljastus- ja heakorratööd. 
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7.5.3. ARENDUSTEGEVUSTE MAKSUMUSED 
 
Tabel 7.5.3. Sürgavere küla ÜVK arendamiseks vajalikud tegevused ja investeeringud 
 

 Sürgavere küla torustike tööd Ühik Hulk 
Maksumus, 

EUR 
1. Veevõrgu rekonstrueerimine      

1.1 Torustik De32-De110 m 1 930  115 800 

1.2 Kinnistu liitumispunktid tk 36  10 800 

2. Isevoolse kanalisatsiooni  rekonstrueerimine    

2.1 Torustik DE160-De315 m 2 640 240 246 

2.2 Kinnistu liitumispunktid tk 34 10 200 

3. Geodeetilised uuringud   2 500 

4. Geoloogilised uuringud   2 500 

5. Projekteerimine   11 000 

 Torustike tööd kokku   393 046 

 Sürgavere küla puurkaevpumpla tööd    

1. 
Vana puurkaevpumpla rekonstrueerimine, 
veetöötlusseadmete rajamine 

  79 945 

2. Puurkaevu nr 9548 likvideerimine   3 100 

3. Kaugjälgimissüsteemi seadmed ja tööd   5 000 

 Puurkaevpumplate tööd kokku   83 045 

 Reoveepuhasti tööd    

1. Reoveepuhasti rekonstrueerimine    103 537 

2. Kaugjälgimissüsteemi seadmed ja tööd   12 782 

 Reoveepuhasti tööd kokku   116 319 

 KOKKU   439 717 
 
Hinnad põhinevad riigihanke 124915AS eduka pakkuja konsortsium Wesico Project ja AS Suure-
Jaani Haldus vahel 04.08.2011 sõlmitud lepingul.  
 
 

7.6 REEGOLDI KÜLA INVESTEERINGUTE VAJADUS  

 
Käesoleval ajal on ÜVK-ga liitunuid 51% elanikest ja liitunute arvu suurendamine ei ole 
majanduslikult põhjendatud.  
 
Ühisveevärgi arendamiseks on vajalik teostada järgmised investeeringuprojektid: 

- puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (vajalik veevärgi töökindluse tõstmiseks); 
- olemasoleva ühisveevärgi rekonstrueerimine (vajalik joogivee kvaliteedi halvenemise 
vältimiseks torustikes). 

 
Olulisemaks prioriteediks ühiskanalisatsiooni arendamisel on torustike rekonstrueerimine.  
 
Ühiskanalisatsiooni arendamiseks on vajalik teostada järgmised investeeringuprojektid: 
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- kanalisatsioonivõrgu laiendus (vajalik elanike elukvaliteedi parandamiseks ja põhjavee 
saastamisriski vähendamiseks); 
- olemasoleva kanalisatsioonivõrgu renoveerimine (vajalik põhjavee saastamisriski 
vähendamiseks); 
- uue reoveepuhasti ehitus ja vana puhasti likvideerimine (vajalik looduskeskkonna saastamise 
vähendamiseks).  
 

7.6.1. ÜHISVEEVÄRGI PROJEKTID 
 
PUURKAEV-PUMPLATE REKONSTRUEERIMINE 
 
Olemasolev puurkaev on piisava jõudlusega, et tagada asula veevajadus ainult ühest puurkaevust. 
Veevärgi töökindluse tõstmiseks on vajalik puurkaev-pumpla rekonstrueerida.  
 
Teostatavad tööd on järgmised: 

- pumplahoone renoveerimine, seadmete ja torustike asendus, piirdeaia asendus; pumba 
arvestuslik jõudlus 3,0 m3/h, tõstekõrgus 80 m; 
- veetöötlusseadmete (jõudlus 3,0 m3/h) paigaldus. 
 

ÜHISVEEVÄRGI REKONSTRUEERIMINE 
 
 Torustike rekonstrueerimise maht on järgmine: De110 mm - 400 m, De32 mm - 200 m. Projektis 
on projekteeritud Keskuse tn ja Staadioni tn torustikud. Uute liitujate majaühendustorustikud 
ehitatakse välja krundi piirini. Kõikidele majaühendustorustikele paigaldatakse maakraan, mis jääb 
liitumispunktiks. Liitumispunktid asuvad 0,5 - 1 m kinnistu piirist väljaspool.  
 

7.6.2 ÜHISKANALISATSIOONI PROJEKTID 

 
KANALISATSIOONI REKONSTRUEERIMINE 

Projekteeritud on Keskuse tn ja Staadioni tn torustikud, mille käigus olemasolevad amortiseerunud 
torud ja betoonist kanalisatsioonikaevud likvideeritakse. Rekonstrueerimismaht on järgmine 
(märgitud uus läbimõõt): De160 mm - 500 m, De110 mm - 350 m. Reegoldi külas projekteeritud 
üks survekanalisatsioonitorustiku lõik  reoveepumpla ja reoveepuhasti vahel. 

 
REOVEEPUHASTI EHITUS 
 
Tulenevalt olemasoleva reoveepuhasti kehvast seisukorrast ja suhteliselt suurest energiatarbest on 
projekteeritud uue puhasti ehitamine. Reoveepumpla on projekteeritud Kaarhalli kinnistu kõrvale. 
Projekteeritud reoveepumpla on PEHD-st  rõngasjäikusega SN6 valmistatud maa-alune 
kompaktpumpla sisediameetriga 1200 mm, mis ankurdatakse r/b plaadi külge. Reoveepumpla 
valmistatakse tehases ning tarnitakse kohale ühes tükis. Reoveepumplasse paigaldatakse kaks 
reoveepumpa, millest üks pump on koos uhteklapiga. Pumbad lülitatakse tööle vaheldumisi. 
 
Projekti kohaselt tuleb vana puhasti sugeda, seadmestik demonteerida, maapealsed rajatised 
lammutada ja ümbritsevast maapinnast madalamal lasuvad mahutid täita pinnasega. Olemasolevad 
biotiigid jäävad kasutusele järelpuhastina, need tuleb puhastada setetest.  Eelpuhastuseks on ette 
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nähtud võre. Arvestatud on toorsette transportimisega Viljandi reoveepuhastisse, mistõttu on 
vajalik ehitada mudakogumismahuti.  
 
Reegoldi küla reoveepuhasti lahenduse leidmisel on võimalik kombineerida ka erinevaid 
looduslähedasi tehnoloogiaid. Kuna on olemas piisavas ulatuses vaba territoorium, on otstarbekas 
rajada biotiikide toetuseks või asemele tehismärgala, mis on rajatiste, taimestikkasvu-alade, 
pinnasfiltrite ja pinnasbiofiltrite süsteem, kus luuakse soodsad tingimused bakterite, algloomade, 
seente, vetikate ja kõrgemate veetaimede kasvuks. Märgala- ehk ökoloogiline reoveepuhasti 
koosneb bioväljakutest, kus kasvab valitud rohttaimedest, puudest ja põõsastest moodustatud 
ökosüsteem. Protsessi algusse on vajalik lisada eelpuhasti, mis teeks reovee esmast 
mikrobioloogilist ja biokeemilist töötlust. Eelpuhasti on kõige otstarbekam rajada tee äärde, kuhu 
on sette eemaldamiseks tagatud hea ligipääs assenisatsiooniautoga. 
Reoveepuhastile tulevat vooluhulka peab olema võimalik automaatselt mõõta ja registreerida 
(andmete väljaprintimisvõimalusega).  
 
Teostatavad tööd on järgmised: 

- reoveepumpla rekonstrueerimine jõudlusega 3,0 l/s, tõstekõrgusega 5,1 m. Pumpla varustada 
kahe sukelpumbaga, kusjuures nimetatud jõudlusega peavad olema võimelised töötama mõlemad 
pumbad eraldi; 
- reoveepuhasti ehitus reostuskoormusele 170 ie; 
- kruusakattega teenindusteede ja –platside rajamine, haljastus- ja heakorratööd; 
- võrkaia ehitus reoveepuhasti ümber (kõrgus 2 m); 
- vana puhasti sulgemistööd. 

 

7.6.3 ARENDUSTEGEVUSTE MAKSUMUSED 
 
Tabel 7.6.3. Reegoldi küla ÜVK arendamiseks vajalikud tegevused ja investeeringud 
 

 Reegoldi küla torustike tööd Ühik Hulk 
Maksumus, 

EUR 
1. Veevõrgu rekonstrueerimine      

1.1 Torustik De32-De110 m 690  41 400 

1.2 Kinnistu liitumispunktid tk 19  5 700 

2. Isevoolse kanalisatsiooni  rekonstrueerimine    

2.1 Torustik DE160-De315 m 805 80 140 

2.2 Kinnistu liitumispunktid tk 18 5 400 

3.  Survekanalisatsiooni rekonstrueerimine    

3.1 Torustik De90 m 170 10 200 

4. Reoveepumpla rekonstrueerimine tk 1 20 000 

3. Geodeetilised uuringud   1 000 

4. Geoloogilised uuringud   1 000 

5. Projekteerimine   4 000 

 Torustike tööd kokku   168 840 

 Reegoldi küla puurkaevpumpla tööd    

1. 
Keskuse puurkaevpumpla rekonstrueerimine, 
veetöötlusseadmete rajamine 

  63 830 

3. Kaugjälgimissüsteemi seadmed ja tööd   5 000 
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 Puurkaevpumplate tööd kokku   68 830 

 Reoveepuhasti tööd    

1. Reoveepuhasti rajamine/asendamine   143 226 

2. Kaugjälgimissüsteemi seadmed ja tööd   6 391 

 Reoveepuhasti tööd kokku   149 617 

 KOKKU   392 287 
 
Hinnad põhinevad riigihanke 124915AS eduka pakkuja konsortsium Wesico Project ja AS Suure-
Jaani Haldus vahel 04.08.2011. sõlmitud lepingul.  
 

7.7 KÕIDAMA KÜLA INVESTEERINGUTE VAJADUS  

 
Käesoleval ajal on ÜVK-ga liitunuid 71% elanikest ja liitunute arvu suurendamine ei ole 
majanduslikult põhjendatud.  
 
Ühisveevärgi arendamiseks on vajalik teostada järgmised investeeringuprojektid: 

- uue puurkaev-pumpla rajamine (vajalik veevärgi töökindluse tõstmiseks); 
- veetöötluse rakendus (nõutud tulenevalt sotsiaalministri määrusest nr 82 01.06.2002 „Joogivee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“); 
- olemasoleva ühisveevärgi rekonstrueerimine (vajalik joogivee kvaliteedi halvenemise 
vältimiseks torustikes). 

 
Olulisemaks prioriteediks ühiskanalisatsiooni arendamisel on torustike rekonstrueerimine.  
 
Ühiskanalisatsiooni arendamiseks on vajalik teostada järgmised investeeringuprojektid: 

- olemasoleva kanalisatsioonivõrgu renoveerimine (vajalik põhjavee saastamisriski 
vähendamiseks); 
- uue reoveepuhasti ehitus ja vana puhasti likvideerimine (vajalik looduskeskkonna saastamise 
vähendamiseks).  

 

7.7.1 ÜHISVEEVÄRGIPROJEKTID 
 
UUE PUURKAEV-PUMPLA RAJAMINE 
 
Et kasutuselolev Kõidama küla ühisveevärki varustav puurkaev on eraomandis ja puudub võimalik 
nõutava sanitaarkaitseala moodustamiseks, on otstarbekas uue puurkaevu rajamine. Vastavalt 
Suure-Jaani Vallavolikogu 18.mai 2005.a otsusega nr 177 vastuvõetud detailplaneeringule 
rajatakse uus puurkaev-pumpla olemasoleva reoveepuhasti lähedusse. Puurkaevu tootlikkuseks on 
planeeritud 10 m3/h ja sügavuseks 100-150 m. Lisaks puurkaevule rajatakse pumplahoone, millesse 
nähakse ette vajalike veepuhastusseadmete paigaldamine.  
 
Teostatavad tööd on järgmised: 

- uue puurkaevu puurimine; pumba arvestuslik jõudlus 3,0 m3/h, tõstekõrgus 95 m; 
- pumplahoone ehitus, seadmete ja torustike paigaldus, piirdeaia ehitus; 
- veetöötlusseadmete (jõudlus 3,0 m3/h) paigaldus; 
- desinfitseerimisseadmete paigaldus; 
- uhtevee vooluhulga ühtlustusmahuti (2,5 m3) ehitus . 
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ÜHISVEEVÄRGI LAIENDAMINE 
 
Seoses uue puurkaevu rajamisega on vajalik rajada uus vee peatorustik olemasoleva 
ühisveevärgini. Ehitusmaht on järgmine: De110 mm - 200 m. 
 
ÜHISVEEVÄRGI REKONSTRUERIMINE 
 
Torustike rekonstrueerimise maht on järgmine: De110 mm - 100 m, De63 mm - 300 m, De32 mm - 
200 m. 
 

7.7.2 ÜHISKANALISATSIOONI PROJEKTID 
 
KANALISATSIOONI REKONSTRUEERIMINE 
 
Olemasolevad amortiseerunud torud ja betoonist kanalisatsioonikaevud likvideeritakse. 
Rekonstrueerimismaht on järgmine (märgitud uus läbimõõt): De235 mm - 400 m, De160 mm - 300 
m. Uus torustik on otstarbekas ehitada plastiktorudest ja -kaevudest 400/315 mm teleskooppäiste ja 
malmluukidega.  
 
REOVEEPUHASTI  EHITUS 
 
Tulenevalt olemasoleva reoveepuhasti kehvast seisukorrast ja suhteliselt suurest energiatarbest on 
otstarbekas uue puhasti ehitamine. Vana puhasti tuleb sugeda, seadmestik demonteerida, 
maapealsed rajatised lammutada ja ümbritsevast maapinnast madalamal lasuvad mahutid täita 
pinnasega. Olemasolevad biotiigid jäävad kasutusele järelpuhastina, need tuleb puhastada setetest.  
Eelpuhastuseks on ette nähtud võre. Arvestatud on toorsette transportimisega Viljandi 
reoveepuhastisse, mistõttu on vajalik ehitada mudakogumismahuti. Reoveepuhastile tulevat 
vooluhulka peab olema võimalik automaatselt mõõta ja registreerida (andmete 
väljaprintimisvõimalusega).  
 
Teostatavad tööd on järgmised: 

- reoveepuhasti ehitus reostuskoormusele 160 ie; 
- kruusakattega teenindusteede ja –platside, haljastus- ja heakorratööd; 
- võrkaia ehitus reoveepuhasti ümber (kõrgus 2 m); 
- vana puhasti sulgemistööd. 

 

7.7.3 ARENDUSTEGEVUSTE MAKSUMUSED 
 
Tabel 7.7.3. Kõidama küla ÜVK arendamiseks vajalikud tegevused ja investeeringud 
 

 Kõidama küla torustike tööd Ühik Hulk 
Maksumus, 

EUR 
1. Veevõrgu rekonstrueerimine      

1.1 Torustik De32-De110 m 1 300 78 000 

1.2 Kinnistu liitumispunktid tk 36 10 800 

2. Isevoolse kanalisatsiooni  rekonstrueerimine    

2.1 Torustik DE160-De315 m 1 270 81 783 
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2.2 Kinnistu liitumispunktid tk 29 8 700 

3. Geodeetilised uuringud   2 000 

4. Geoloogilised uuringud   2 000 

5. Projekteerimine   5 000 

 Torustike tööd kokku   188 283 

 Kõidama küla puurkaevpumpla tööd    

1. 
Kõidama uue puurkaevpumpla ja veetöötlusjaama 
rajamine 

  85 950 

3. Kaugjälgimissüsteemi seadmed ja tööd   5 000 

 Puurkaevpumplate tööd kokku   90 950 

 Reoveepuhasti tööd    

1. Reoveepuhasti rajamine/asendamine   143 226 

2. Kaugjälgimissüsteemi seadmed ja tööd   6 391 

 Reoveepuhasti tööd kokku   149 617 

 KOKKU   428 850 
Hinnad põhinevad riigihanke 124915AS eduka pakkuja konsortsium Wesico Project ja AS Suure-
Jaani Haldus vahel 04.08.2011. sõlmitud lepingul.  
 

7.8 LÕHAVERE KÜLA INVESTEERINGUTE VAJADUS  

 
Käesoleval ajal on ÜVK-ga liitunuid 28% elanikest ja liitunute arvu suurendamine ei ole 
majanduslikult põhjendatud.  
 
Ühisveevärgi arendamiseks on vajalik teostada järgmised investeeringuprojektid: 

- haigla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (vajalik veevärgi töökindluse tõstmiseks); 
- veetöötluse rakendus (nõutud tulenevalt sotsiaalministri 01.06.2002 määrusest nr 82 „Joogivee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“); 
- uue veetoru ehitamine Taevere tee piirkonna tarbijateni; 
- olemasoleva ühisveevärgi rekonstrueerimine (vajalik joogivee kvaliteedi halvenemise 
vältimiseks torustikes). 

 
Olulisemaks prioriteediks ühiskanalisatsiooni arendamisel on torustike rekonstrueerimine.  
 
Ühiskanalisatsiooni arendamiseks on vajalik teostada järgmised investeeringuprojektid: 

- olemasoleva kanalisatsioonivõrgu renoveerimine (vajalik põhjavee saastamisriski 
vähendamiseks); 
- kanalisatsiooni rajamine Taevere tee piirkonda ja selle ühendamine (ühises kaevikus uue 
veetoruga) ravikeskuse kanalisatsiooniga; 
- uue ravikeskuse reoveepuhasti ehitus ja vana puhasti likvideerimine (vajalik looduskeskkonna 
saastamise vähendamiseks).  
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7.8.1 ÜHISVEEVÄRGI PROJEKTID 
 
HAIGLA PUURKAEV-PUMPLA REKONSTRUEERIMINE 
 
Haigla puurkaev on piisava jõudlusega, et tagada kogu küla veevajadus ainult ühest puurkaevust. 
Seetõttu pole otstarbekas mõlemaid veeallikaid veetöötlusseadmetega varustada. Kuna mõlemal 
puurkaevul on nõuetekohane sanitaarkaitseala ning ka vanus on enam-vähem sama, on määrav 
perspektiivse veeallika valikul vee kvaliteet. Rauasisaldus toorvees on väiksem Haigla puurkaevus 
(olemasolevatel andmetel vastab normidele), millest tulenevalt on ka veetöötluse käituskulud 
väiksemad.  Eelnevast tulenevalt on perspektiivseks veeseadmetega varustatavaks puurkaevuks 
Haigla puurkaev. Veetöötlusseadmed paigaldatakse seega vajaduse korral renoveeritavasse Haigla 
puurkaev-pumpla hoonesse. Farmi puurkaev on otstarbekas säilitada reservveeallikana.  
 
Teostatavad tööd on järgmised: 

- Haigla puurkaevu pumplahoone renoveerimine, seadmete ja torustike asendus, piirdeaia ehitus; 
pumba arvestuslik jõudlus 1,0 m3/h, tõstekõrgus 95 m; 
- veetöötlusseadmete (jõudlus 1,0 m3/h) paigaldus. 

 
ÜHISVEEVÄRGI LAIENDAMINE 
 
Taevere tee kinnistute varustamiseks vajaliku veetorustiku ehitamismaht on järgmine: De63 mm - 
400 m. 
 
ÜHISVEEVÄRGI REKONSTRUEERIMINE 
  
Torustike rekonstrueerimise maht on järgmine: De63 mm - 400 m, De32 mm - 100 m. 

 

7.8.2 ÜHISKANALISATSIOONI PROJEKTID 
 
KANALISATSIOONI LAIENDUS 
 
Rekonstrueerimismaht on järgmine (märgitud uus läbimõõt): De160 mm - 600 m. Uus torustik on 
otstarbekas ehitada plastiktorudest ja -kaevudest 400/315 mm teleskooppäiste ja malmluukidega. 
Taevere tee piirkonda paigaldatakse uus kompaktne reoveepumpla. 
 
KANALISATSIOONI REKONSTRUEERIMINE 
 
Olemasolevad amortiseerunud torud ja betoonist kanalisatsioonikaevud likvideeritakse. 
Rekonstrueerimismaht on järgmine (märgitud uus läbimõõt): De235 mm - 100 m, De160 mm - 300 
m,. Uus torustik on otstarbekas ehitada plastiktorudest ja -kaevudest 400/315 mm teleskooppäiste 
ja malmluukidega.  

REOVEEPUHASTI EHITUS 

 
Tulenevalt olemasoleva reoveepuhasti kehvast seisukorrast ja suhteliselt suurest energiatarbest on 
otstarbekas uue puhasti ehitamine. Vana puhasti tuleb sugeda, seadmestik demonteerida, 
maapealsed rajatised lammutada ja ümbritsevast maapinnast madalamal lasuvad mahutid täita 
pinnasega. Olemasolevad biotiigid jäävad kasutusele järelpuhastina, need tuleb puhastada setetest.  
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Eelpuhastuseks on ette nähtud võre. Arvestatud on toorsette transportimisega Viljandi 
reoveepuhastisse, mistõttu on vajalik ehitada mudakogumismahuti. Reoveepuhastile tulevat 
vooluhulka peab olema võimalik automaatselt mõõta ja registreerida (andmete 
väljaprintimisvõimalusega).  
 
Teostatavad tööd on järgmised: 

- reoveepumpla ehitus jõudlusega 2,0 l/s, tõstekõrgusega 5,1 m. Pumpla varustada kahe 
sukelpumbaga, kusjuures nimetatud jõudlusega peavad olema võimelised töötama mõlemad 
pumbad eraldi; 
- reoveepuhasti ehitus reostuskoormusele 100 ie; 
- teenindushoone remont; 
- kruusakattega teenindusteede ja -platside rajamine, haljastus- ja heakorratööd; 
- võrkaia ehitus reoveepuhasti ümber (kõrgus 2 m); 
- vana puhasti sulgemistööd. 

 

7.8.3 ARENDUSTEGEVUSTE MAKSUMUSED 

 
Tabel 7.8.3. Lõhavere küla ÜVK arendamiseks vajalikud tegevused ja investeeringud 
 

 Lõhavere küla torustike tööd Ühik Hulk 
Maksumus, 

EUR 
1. Veevõrgu rekonstrueerimine      

1.1 Torustik De32-De110 m   

1.2 Kinnistu liitumispunktid tk   

2. Isevoolse kanalisatsiooni  rekonstrueerimine    

2.1 Torustik DE160-De315 m   

2.2 Kinnistu liitumispunktid tk   

3.  Survekanalisatsiooni rekonstrueerimine    

3.1 Torustik De90 m   

4. Reoveepumpla rekonstrueerimine tk   

3. Geodeetilised uuringud    

4. Geoloogilised uuringud    

5. Projekteerimine    

 Torustike tööd kokku    

 Reoveepuhasti tööd    

1. Reoveepuhasti rajamine/asendamine    

2. Kaugjälgimissüsteemi seadmed ja tööd    

 Reoveepuhasti tööd kokku    

 KOKKU    
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7.9 NAVESTI KÜLA INVESTEERINGUTE VAJADUS 

 
Tabel 7.9. Navesti küla ÜVK arendamiseks vajalikud tegevused ja investeeringud 
 

 Navesti küla torustike tööd Ühik Hulk 
Maksumus, 

EUR 
1. Veevõrgu rekonstrueerimine      

1.1 Torustik De32-De110 m 600 36 000 

1.2 Kinnistu liitumispunktid tk 8 2 400 

2. Isevoolse kanalisatsiooni  rekonstrueerimine    

2.1 Torustik DE160-De315 m 575 40 250 

2.2 Kinnistu liitumispunktid tk 8 2 400 

3. Geodeetilised uuringud   1 000 

4. Geoloogilised uuringud   1 000  

5. Projekteerimine   1 000 

 Torustike tööd kokku    

 Navesti küla puurkaevpumpla tööd   122 450 

1. 
Navesti puurkaevpumpla rekonstrueerimine, 
veetöötlusseadmete rajamine 

  50 000 

3. Kaugjälgimissüsteemi seadmed ja tööd   5 000 

 Puurkaevpumplate tööd kokku   55 000 

 Reoveepuhasti tööd    

1. Reoveepuhasti rajamine/asendamine   80 000 

2. Kaugjälgimissüsteemi seadmed ja tööd   6 400 

 Reoveepuhasti tööd kokku   86400 

 KOKKU   263 850 

 

7. 10 MUNSI KÜLA INVESTEERINGUTE VAJADUS 

Tabel 7.10. Munsi küla ÜVK arendamiseks vajalikud tegevused ja investeeringud 
 

 Munsi küla torustike tööd Ühik Hulk 
Maksumus, 

EUR 
1. Veevõrgu rekonstrueerimine      

1.1 Torustik De32-De110 m 510 30 600 

1.2 Kinnistu liitumispunktid tk 9 2 700 

2. Isevoolse kanalisatsiooni  rekonstrueerimine    

2.1 Torustik DE160-De315 m 630 44 100 

2.2 Kinnistu liitumispunktid tk 9 2 700 

3. Geodeetilised uuringud   1 000 

4. Geoloogilised uuringud   1 000  

5. Projekteerimine   1 000 

 Torustike tööd kokku   83 100 

 Munsi küla puurkaevpumpla tööd    

1. Munsi puurkaevpumpla rekonstrueerimine   50 000 
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2. Kaugjälgimissüsteemi seadmed ja tööd   5 000 

 Puurkaevpumplate tööd kokku   55 000 

 Reoveepuhasti tööd    

1. Reoveepuhasti rajamine/asendamine   80 000 

2. Kaugjälgimissüsteemi seadmed ja tööd   6 400 

3. Reoveepuhasti tööd kokku   86 400 

 KOKKU   224 500 

 

7.11 KOBRUVERE KÜLA INVESTEERINGUTE VAJADUS 

 
Käesoleval ajal on ÜVK-ga liitunuid 31% elanikest ja liitunute arvu suurendamine ei ole 
majanduslikult põhjendatud.  
 
Ühisveevärgi arendamiseks on vajalik teostada järgmised investeeringuprojektid: 

- puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (vajalik veevärgi töökindluse tõstmiseks); 
- veetöötluse rakendus (nõutud tulenevalt sotsiaalministri määrusest nr 82 01.06.2002 „Joogivee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“); 
- olemasoleva ühisveevärgi rekonstrueerimine (vajalik joogivee kvaliteedi halvenemise 
vältimiseks torustikes). 

 
Kuna ühiskanalisatsioon puudub, on vajalik see rajada. Küla reljeefist lähtuvalt on vajalik luua 
kaks reoveesuublat: 12-korteriga elamu juurde jõe äärde ja 4-korteriga elamu juurde kraavi otsa.  
 
Ühiskanalisatsiooni arendamiseks on vajalik teostada järgmised investeeringuprojektid: 

- kanalisatsioonivõrgu ehitus (vajalik elanike elukvaliteedi parandamiseks ja põhjavee 
saastamisriski vähendamiseks); 
- kahe uue reoveepuhasti ehitus (vajalik looduskeskkonna saastamise vähendamiseks).  

 

7.11.1 ÜHISVEEVÄRGI PROJEKTID 
 
PUURKAEV-PUMPLA REKONSTRUEERIMINE 
 
Olemasolev puurkaev on piisava jõudlusega, et tagada küla veevajadus. Renoveeritavasse 
puurkaev-pumpla hoonesse paigaldatakse veetöötlusseadmed.  
 
Teostatavad tööd on järgmised: 

- pumplahoone renoveerimine, seadmete ja torustike asendus, piirdeaia ehitus; pumba arvestuslik 
jõudlus 1,0 m3/h, tõstekõrgus 30 m; 
- veetöötlusseadmete (jõudlus 1,0 m3/h) paigaldus. 

 
ÜHISVEEVÄRGI REKONSTRUEERIMINE 
 
Torustike rekonstrueerimise maht on järgmine: De63 mm - 700 m, De32 mm - 300 m. 
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7.11.2 ÜHISKANALISATSIOONI PROJEKTID 
 
KANALISATSIOONI RAJAMINE 
 
12-korteriga maja peakollektori rajamisel on see otstarbekas paigaldada ühte kaevikusse puurkaev-
pumpla ja külakeskuse vahelise veetoruga. Uus torustik on otstarbekas ehitada plastiktorudest ja -
kaevudest 400/315 mm teleskooppäiste ja malmluukidega.  
 
REOVEEPUHASTI EHITUS 
 
Kobruvere küla reoveepuhasti rajamisel on otstarbekas alternatiivina kaaluda  kahe reoveepuhasti 
ehitamist, mis on tingitud küla reljeefist: üks 12-korteriga elamu juurde jõe äärde ja teine 4-
korteriga elamu juurde kraavi otsa. Tehnoloogilise lahenduse leidmisel on võimalik kombineerida 
erinevaid looduslähedasi variante. Kuna on olemas piisavas ulatuses vaba territoorium, tuleb 
kaaluda immutuspeenra või tehismärgala sobivust.  
 

7.11.3 ARENDUSTEGEVUSTE MAKSUMUSED 
 
Tabel 7.11.3. Kobruvere küla ÜVK arendamiseks vajalikud tegevused ja investeeringud 
 

 Kobruvere küla torustike tööd Ühik Hulk 
Maksumus, 

EUR 
1. Veevõrgu rekonstrueerimine      

1.1 Torustik De32-De110 m 1 000  60 000 

1.2 Kinnistu liitumispunktid tk 15  4 500 

2. Isevoolse kanalisatsiooni  rajamine    

2.1 Torustik DE160-De315 m 400 28 000 

2.2 Kinnistu liitumispunktid tk 15 4 500 

3.  Survekanalisatsiooni rajamine    

3.1 Torustik De63-De90 m 500 40 000 

4. Reoveepumpla ehitamine tk 1 20 000 

3. Geodeetilised uuringud   1 000 

4. Geoloogilised uuringud   1 000 

5. Projekteerimine   1 000 

 Torustike tööd kokku   160 000 

 Kobruvere küla puurkaevpumpla tööd    

1. 
Puurkaevpumpla rekonstrueerimine, 
veetöötlusseadmete rajamine 

  68000 

3. Kaugjälgimissüsteemi seadmed ja tööd   5 000 

 Puurkaevpumplate tööd kokku   73 000 

 Reoveepuhasti tööd    

1. Reoveepuhasti rajamine   110 000 

2. Kaugjälgimissüsteemi seadmed ja tööd   6 400 

 Reoveepuhasti tööd kokku   116 400 

 KOKKU   349 400 
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7.12 VAALAMÄE PIIRKONNA INVESTEERINGUTE VAJADUSED 

 
Tabel 7.12. Vaalamäe ÜVK arendamiseks vajalikud tegevused ja investeeringud 
 

 Vaalamäe küla torustike tööd Ühik Hulk 
Maksumus, 

EUR 
1. Veevõrgu rekonstrueerimine     120 000 

1.1 Torustik De32-De110 m 2000  

1.2 Kinnistu liitumispunktid tk 30 9 000 

 Torustike tööd kokku   129 000 

 Vaalamäe puurkaevpumpla tööd    

1. 
Vaalamäe puurkaevpumpla rekonstrueerimine, 
veetöötlusseadmete rajamine 

  60 000 

2. Kaugjälgimissüsteemi seadmed ja tööd   5 000 

 Puurkaevpumplate tööd kokku   65 000 

 KOKKU   194 000 

 
 

7.13 ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA MITTEHÕLMATAVAD 
PIIRKONNAD 

 
Elanikkonna vähesuse ja suhteliselt hajali paiknemise tõttu ei ole ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
rajamine otstarbekas ning majanduslikult põhjendatud Suure-Jaani valla kõigis külades.  
 
ÜVK arendamiseks vajalikud tegevused väiksemates külades on: 
1. kõikide olemasolevate veevarustussüsteemide, millega varustatakse rohkem kui 50 elanikku, 
viimine vastavusse joogivee direktiivi kvaliteedinõuetega; 
2. olemasolevate ühiste kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja vajadusel uute rajamine; 
3. lokaalse kanalisatsiooni rajamine väljaspool reoveekogumisala paiknevate üldkasutatavate 
hoonete tarbeks (nt Mart Saare Majamuuseum Hüpassaares jt);  
4. reoveest vabanemiseks erinevate võimaluste kasutamine: immutamine, omapuhasti rajamine, 
reovee kogumismahuti.  
 

10. KOKKUVÕTE 
 
Käesolev arengukava iseloomustab Suure-Jaani valla investeeringute vajadust ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamiseks.  Kavas on toodud investeeringud loovad eelduse inimväärse elu 
jätkamise Suure-Jaani vallas. Vajalike investeeringute maht võib investeeringuobjektide valmimise 
käigus muutuda. Kui on täheldada Suure-Jaani valla suuremate asulate rahvaarvu märgatavat 
suurenemist või elamuehituse hoogustumist, tuleb viia vastavad muutused ka ÜVK arengukavasse. 
Arengukava täiendamine peab toimuma ka jooksvalt arvestades muudatusi Eesti Vabariigi 
õigusaktides ja Euroopa Liidu direktiivides. Arvestama peab ka asjaolu, et peale investeeringute 
tegemist peavad rajatud süsteemid olema käivitatavad teenuste osutamisest tulevate 
finantsvahendite abil. 
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Elanikkonna vähesuse ja suhteliselt hajali paiknemise tõttu ei ole ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
rajamine otstarbekas väljapoole olemasolevaid piirkondi. Seal jääb veevarustus toimima 
individuaalsete salv- või puurkaevudega. Reoveest vabanemiseks on erinevaid võimalusi: 
immutamine, omapuhasti rajamine, reovee kogumismahuti. Kogumismahutite rajamine on kõige 
odavam, kuid nende kasutamisel tuleb arvestada pideva tühjendamisvajadusega ning sellest 
tuleneva suure püsikuluga võrreldes teiste reoveest vabanemise viisidega. Immutusväljakute 
rajamisel peab arvestama põhja ja pinnasevee taset ning põhjavee kaitstust. Imbväljakud ei tohi 
saada üleujutatud kevadiste kõrgveega. Samas tuleb arvestada, et reovesi liiga kiire 
infiltratsiooniga ei reostaks põhjavett. 
 
Tulevikus rakendatav joogivee- ja kanalisatsioonitariif peab tagama läbi nõudluse tulubaasi, mis 
tagab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni jätkusuutlikkuse ning edasise arendamise ehk lähtuma 
printsiibist ,, saastaja maksab“. 
 














