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1

MAVES

SISSEJUHATUS
Kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse § 6 lõige 1 kohaselt on omavalitsusüksuse
ülesandeks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite
hoolekannet,

noorsootööd,

elamu-

ja

kommunaalmajandust,

veevarustust

ja

kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest
ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei
ole seadusega antud kellegi teise täita.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostatakse vähemalt 12 aastaks. Kava
vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse.
Seejuures tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12
aastat ning uuendatud kava uuesti kinnitada.
Käesoleva töö aluseks on endise Kambja valla ja endise Ülenurme valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arengukavad, mis olid kehtivad dokumendid enne kahe valla ühinemist
2017. a.
Arendamise kava ülesanne on piiritleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud ala
ulatus, anda hinnang ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sh sademete-, drenaaživee ja muu
pinnase- või pinnavee ärajuhtimise süsteemide rajamise ja rekonstrueerimise
maksumuste kohta, näidata üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise
kohad ja teised avalikud veevõtukohad.
Arengukavas on kirjeldatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava
ning nende hinnangulist maksumust ja ära on märgitud projektide võimalikud rahastajad.
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2
2.1

MAVES

ARENGUKAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED
Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava
Veeseaduse kohaselt planeeritakse vee kaitse ja kasutamise abinõud vesikonna või
alamvesikonna veemajanduskavas.
Veemajanduskavad koostatakse iga kuue aasta tagant selleks, et saada põhjalik ülevaade
Eesti veekogude seisundist ning planeerida tegevusi jõgede, järvede ja rannikuvee ning
mere seisundi parandamiseks.
Lääne-Eesti vesikonna, Ida-Eesti vesikonna ja Koiva vesikonna veemajanduskavad on
kinnitatud Vabariigi Valitsuse protokollilise otsusega 07.01.2016 a.
Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava on koostatud vee kaitse ja kasutamise abinõude
planeerimiseks Ida-Eesti vesikonnas. Vesikonna veemajanduskava koostamisel lähtuti
Euroopa Parlamendi ja nõukogu veepoliitika raamdirektiivis (2000/60/EÜ) ja veeseaduses
sätestatud eesmärkidest ja nõuetest.
Veemajanduskava, selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke tuleb arvestada
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas, üld- ja detailplaneeringute
koostamisel või nende ülevaatamisel ja muutmisel. Veemajanduskavade koostamine
lähtub EL veepoliitika raamdirektiivi põhinõuetest:


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



põhjavett kasutatakse säästvalt, tagatakse väärtuslike allikate kaitse ja reostunud
põhja-veega alade kontroll;



pinnaveekogude hea seisundi saavutamine või hoidmine; puhkemajanduslike
võimaluste laiendamine ja säästva maakasutuse tagamine põllumajanduses;



veekeskkonnaga seotud vee-elustiku mitmekesisuse säilimine; veekogude
kasutamisvõimalused ja -piirangud on selgelt määratletud ning toetavad
säästlikku majandusarengut.

Kambja vald kuulub Ida-Eesti vesikonda Peipsi alamvesikonda (Joonis 1).
Peipsi alamvesikonna pindalaks maismaal on 10 469 km2. Kokku hõlmab alamvesikond
11 655 km2 suuruse vee- ja maa-ala.
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Joonis 1. Eesti vesikonnad ja alamvesikonnad. Allikas: Keskkonnaamet 1

2.2

Tartu maakonnaplaneering
Maakonnaplaneeringud on riigi tasandil koostatavad regiooni planeeringud, mille
peamine eesmärk on riigi ruumilise arengu vajaduste väljendamine.
Tartu maakonnaplaneering kehtestati 2017. aastal.
Tartumaa ühisveevärgid rajanevad põhjavee kasutusel. Tartu põhjaveemaardla
põhjaveevaru kinnitati keskkonnaministri 15.11.2017 a käskkirjaga nr 1-2/17/1140 „Tartu
põhjaveemaardla põhjaveevaru kinnitamine“ ning täiendati keskkonnaministri 26-122018a käskkirjaga nr 1-2/18/954 „Tartu Kobrulehe veehaarde põhjaveevaru kinnitamine“.
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamine toimub kohalike omavalitsuste poolt
koostatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavade alusel ning seda tuleb
arvestada tehnovõrkude ja -rajatiste üldise asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste
määramisel üldplaneeringus. Vajadusel ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava
täiendatakse või uuendatakse.

1

https://www.envir.ee/sites/default/files/vk_avk_joonis_kem_rene.pdf
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Üldplaneeringute koostamisel tuleb tiheasumite alal reeglina ette näha hoonete
veevarustus ja kanalisatsioon ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni baasil ja lahendada
sademevee käitlemine.

2.3

Tartu maakonna arengustrateegia
2012. aastal koostatud Tartumaa arengustrateegia eesmärk on muuta Tartumaa kasvava
elanikkonnaga ja piirkondlikult enam tasakaalus maakonnaks, mille inimarengu näitajad
on heal Euroopa tasemel. Eesmärk on suurendada Tartumaa panust Eesti paremaks
muutumises, kujundada maakond Eesti sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise arengu
kvaliteedikeskuseks. Kasvama peab maakonna sotsiaal-majanduslik sidusus, aegruumiline ühendatus ja suhtlus maailmaga.
Vastavalt Tartu maakonna arengustrateegiale on soovitud arenguaste aastal 2020
järgmine:
Vesi on kvaliteetne ning veekasutus keskkonnasäästlik. Kõik ühisveevärgi süsteemid
varustavad elanikke puhta kvaliteedinõuetele vastava veega. Suuremates asulates on
rajatud/renoveeritud ühisveevärk ja –kanalisatsioon. Ühiskanalisatsioonisüsteemid on
välja ehitatud vastavalt EL ees võetud kohustustele.
Tartu maakonna arengustrateegia kohaselt on olemasolev arengutase ja hinnang
olukorrale:
Maakonna asulate ÜVK süsteemid on olulises mahus uuendatud või siis tööd jätkuvad EL
struktuurifondide toetusel. Probleeme võib tekkida EL tähtaegade järgimisega. Valdav
osa Tartumaa KOV-üksustest on AS Emajõe Veevärk osanikud, kes viib KOV-üksuste
huvides ellu Emajõe-Võhandu valgala ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti. Tartu linn
arendab oma ÜVK süsteemi iseseisvalt. Tegevused soovitud arengutasemele jõudmiseks:


Emajõe-Võhandu valgala ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti elluviimine.



Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise võimaluse tagamine tiheasustusaladel
(sh Ülenurme, Haaslava, Luunja ja Nõo valla suvilarajoonides).



Heitveepuhastusjaamade, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus ja renoveerimine
asulates.



Keskkonnasõbralike

lokaalsete

vee-

ja

reoveesüsteemide

arendamine

hajaasustuse aladel.

2.4

Kambja valla arengukava
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on valla arengukava valla pika- ja
lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav
dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise
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keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalisi suundumusi ja
vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja
koordineerimisele.
Kambja valla arengukava2 järgi plaanitakse tehnilise taristu arendamisega tagada
võimalikult suurele tarbijaskonnale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühendus.
Arengukava järgi on hajaasustuses paljudel majapidamistel probleemiks puhta joogivee
kättesaadavus ning reovee käitlemine. Vald on osalenud hajaasustuse veeprogrammis ja
osaleb alates aastast 2013 hajaasustuse programmis, millega toetatakse hajaasustuses
olevate majapidamiste joogivee ja reovee probleemide lahendamist.
Kriitiliseks peetakse olukorda Külitse aleviku piirkonnas, kus puudub täielikult ühisveevärk
ja kanalisatsioon.
Elamurajoonidesse

on

vajalik

rajada

nõuetekohased

tuletõrjehüdrandid

või

veevõtukohad.
Arendamisel lähtutakse kehtivast ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavast.

Kambja valla üldplaneering

2.5

Üldplaneering on vallavolikogu määrusega kehtestatud valla ruumilise arengu
kavandamine, mille käigus lepitakse kokku üldistes ruumilise arengu põhimõtetes - kuhu
tulevad elamualad, kuhu tööstusalad, missugused maa-alad jäävad põlluharimise ja
metsamajandamise tarbeks ning missugused avalikule sektorile, samuti erinevate teede
asukohad jms.
Üldplaneering määrab üldised maakasutus- ja ehitustingimused Kambja vallas ning on
aluseks detailplaneeringute koostamisele. Üldplaneeringuga määratakse tulevased
hoonestamiseks sobivad maa-alad, maakasutuse sihtotstarbed ning sellest tulenevad
piirangud, nagu kruntide suurused või hoonete üldarhitektuursed nõuded. Samuti loob
valla üldplaneering valmisoleku investeeringuteks ja tagab arenguprotsesside järjepideva
jätkumise.
Kambja vallas kehtivad praegu endise Kambja valla ja Ülenurme valla üldplaneeringud.

2.6

Vee erikasutusload
Vastavalt veeseadusele (viide) peab vee kasutajal olema vee erikasutusluba juhul, kui:


võetakse vett pinnaveekogust, sealhulgas ka jää võtmise korral enam kui 30
m3/ööpäevas;

2

Kambja valla arengukava 2019-2022. Kambja valla eelarvestrateegia 2019-2022.
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võetakse põhjavett rohkem kui 5 m3 ööpäevas;



võetakse mineraalvett;



juhitakse heitvett või saasteaineid suublasse, sealhulgas põhjavette;



toimub veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine;



toimub veekogu, mille veepeegli pindala on üks hektar või suurem, rajamine,
likvideerimine, süvendamine või sellise veekogu põhja pinnase paigaldamine;



uputatakse või heidetakse tahkeid aineid veekogusse;



toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine;



ee kasutamisel muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi
omadusi;



toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont ja
laeva regulaarne ohtlike ainetega või tuulega lenduvate puistekaupadega
lastimine või lossimine;



veekogu korrashoiuks kasutatakse kemikaale;



kasvatatakse

kalu

aastase

juurdekasvuga

rohkem

kui

üks

tonn

või

kalakasvandusest juhitakse vett suublasse;


juhitakse vett suublasse maavara kaevandamise eesmärgil.

Tabel 1. Väljastatud vee-erikasutusload Kambja valla territooriumil.
Loa nr

Kehtivuse

Kehtivuse

algus

lõpp

L.VV/324642

01.04.2014

L.VV/325747

05.02.2015

L.VV/329143

01.07.2017

L.VV/329211

01.07.2017

L.VV/324064

28.11.2013

L.VV/332402

01.04.2019

L.VV/324564

27.04.2014

L.VV/325378

21.10.2014

31.12.2022

Dokumendi omanik

Loa iseloomustus

AS Saarek Productions,
12785147
Doranova Baltic OÜ,
11025428

Põhjaveevõtt
ööpäevas

AS
Tartu
10151668

30.06.2019

Veevärk,

Urva
vesi
MTÜ,
80328737
AS
HOOLEKANDETEENUS
ED, 10399457
Estonian Malt
10062373

OÜ,

AS Emajõe Veevärk,
11044696
MTÜ
Antsumetsa,
80279401

L.VV/325704

01.01.2015

Alexela Energia
10015238

L.VV/327333

17.02.2016

OÜ TRIVES, 10887406
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AS,

üle

5m3

Heitvee suublasse juhtimine
Põhjaveevõtt
üle
5m3
ööpäevas
ja
heitvee
suublasse juhtimine
Heitvee suublasse juhtimine
Põhjaveevõtt
üle
5m3
ööpäevas
ja
heitvee
suublasse juhtimine
Põhjaveevõtt
üle
5m3
ööpäevas
ja
heitvee
suublasse juhtimine
Põhjaveevõtt
üle
5m3
ööpäevas
Heitvee suublasse juhtimine
Põhjaveevõtt
üle
5m3
ööpäevas
ja
heitvee
suublasse juhtimine
Põhjaveevõtt
üle
5m3
ööpäevas
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Loa nr

Kehtivuse

Kehtivuse

algus

lõpp

MAVES

Dokumendi omanik

L.VV/329592

01.10.2017

OÜ Cambi, 10240934

L.VV/330614

01.01.2019

AS A. Le Coq, 10034247

L.VV/331682

01.10.2018

sihtasutus
Hooldekeskus,
90007709
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Aarike

Loa iseloomustus
Põhjaveevõtt
üle
5m3
ööpäevas
ja
heitvee
suublasse juhtimine
Põhjaveevõtt
üle
5m3
ööpäevas
Põhjaveevõtt
üle
5m3
ööpäevas
ja
heitvee
suublasse juhtimine
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3

MAVES

KAMBJA VALLA TAUSTINFORMATSIOON JA SOTSIAALMAJANDUSLIKUD NÄITAJAD

3.1

Asukoht
Kambja vald moodustati 2017. aastal haldusreformi käigus Vabariigi Valitsuse poolt
endise Kambja valla ja endise Ülenurme valla ühendamisel uueks omavalitsusüksuseks3
Kambja vald asub Tartumaal Otepää kõrgustikul ja Ugandi lavamaal, jäädes Kõrg-Eesti
alale (Joonis 2). Vald paikneb Tartu maakonna lõunaosas, ulatudes Tartu linnast Tartu
maakonna piirini. Kambja valla naaberomavalitsusteks on Nõo-, Kastre- ja Luunja vallad
ning Tartu linn Tartumaal, Otepää vald Valgamaal ning Kanepi ja Põlva vald Põlvamaal.
Kambja valla pindala on 275,35 km2. Valla territooriumile jääb 5 alevikku (Kambja, Külitse,
Räni, Tõrvandi ja Ülenurme) ning 40 küla. Valda läbivad Tallinn - Tartu - Luhamaa, Jõhvi
- Tartu - Valga, Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme, Tatra - Otepää - Sangaste ja Uhti - Põlva
maanteed ning Tartu - Orava ja Tartu - Valga raudtee ning laevatatav Emajõgi.4 Valla
territooriumile jääb ka Tartu lennuväli.

Joonis 2. Kambja valla asukoht. Aluskaart: Maa-amet.
3

Kambja valla ja Ülenurme valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli

1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine
4

Kambja valla koduleht. www.kambja.ee/
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3.2

MAVES

Elanikkond
Kambja vallas elab Statistikaameti andmetel 01.01.2018. a seisuga 10 409 inimest.
Ligikaudu 75 % kogu Kambja valla rahvastikust pärineb endisest Ülenurme vallast.
Viimase üheksa aasta rahvaarvu muutus on esitatud tabelis 1.
Tabel 2. Kambja valla rahvaarv viimasel 9. aastal Statistikaameti andmetel.
Asustusüksus/

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2590

2640

2660

2664

2663

2659

2680

2599

2557

6320

6550

6580

7851

7822

7928

8137

7067

7380

2018

aasta
Kambja

vald

kuni 2017 a.
Ülenurme
vald

kuni

2017 a.
Kambja

vald

9937

alates 2017 a.

10
409

Elanike arv Kambja vallas on ajavahemikul 2009-2018 näidanud pidevat tõusutrendi, seda
enam just endise Ülenurme valla territooriumil, kus peamisteks elanikkonna suurenemise
põhjusteks on kõrge sündimus ning sisseränne. Endises Kambja valla territooriumil on
elanike arv suhteliselt stabiilne.

3.3

Leibkonna sissetulek ja maksuvõime
Vee- ja kanalisatsiooni teenused peavad olema kättesaadavad jõukohase hinnaga ning
ei tohi olla klientide või nende gruppide suhtes diskrimineeriv. Rahvusvaheliste
standartide järgi vee- ja kanalisatsiooniteenuste arve ei peaks ületama 4%
leibkonnaliikme netosissetulekust. Eesti oludes on see piir 2% ringis, mille põhjuseks on
Eesti tarbijate suurem hinnatundlikkus, kus hinna tõstmise korral tarbimine langeb.
Leibkonnaliikme netosissetulek on oluliseks indikaatoriks vee- ja kanalisatsiooni hindade
suuruse prognoosimisel. Eestis puudub statistika leibkonnaliikme netosissetuleku kohta
valdade kaupa. Tabel 3 on esitatud Eesti keskmine brutopalk ja selle muutused aastate
lõikes.
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Tabel 3. Keskmine bruto- ja netopalk ning selle muutus 2012-2018 a. Allikas:
Statistikaamet.
Aasta

3.4

Keskmine
brutokuupalk, EUR

Keskmine
netokuupalk, EUR

Muutus võrreldes
eelmise aasta sama
perioodiga, %

2012

887

739

5,7

2013

949

790

7

2014

1005

837

5,9

2015

1065

887

6

2016

1146

955

7,6

2017

1221

1017

6,5

2018

1310

1091

7,3

Vee-ettevõtlus
Vee-ettevõtja

ülesanne

on

pakkuda

elanikkonnale

kvaliteetset

vee-

ja

kanalisatsiooniteenust, mis vastab EU direktiividele ja mille eesmärgiks on keskkonna ja
põhjavee saastatuse vähendamine.
Kambja vallas on ametlikuks vee ja –kanalisatsiooniteenuste osutajateks OÜ Cambi, kes
on käesoleval ajal tegev endise Kambja valla osas.
Tartu linna vee-ettevõtja AS Tartu Veevärk varustab vee- ning kanalisatsiooniteenusega
endise Ülenurme valla asulaid Tartu linna lähiümbruses.
AS Emajõe Veevärk on tegev Õssu küla ja Räni aleviku piirkonnas, kuid käesoleval aastal
(2019) võtab piirkonna üle AS Tartu Veevärk, mistõttu AS-i Emajõe Veevärk tegevust
lähemalt ei kajastata.
Lisaks on mitmetes väiksemates piirkondades tegevad mittetulundusühingud või
väikeettevõtjad, kes vee ja –kanalisatsiooniteenust kohalikul tasandil pakuvad.
SA Aarike Hooldekeskus osutab vee ja -kanalisatsiooniteenust Virulase külas vaid Aarike
Hooldekeskuse omatarbeks. Teenusega liitunud on hooldekeskuse personal ja elanikud.
Urva Vesi MTÜ osutab teenust endise Ülenurme valla territooriumil Lemmatsi külas Ute
ja Urva tänavate piirkonnas.
Mittetulundusühing Antsumetsa pakub veeteenust Räni alevikus ning Karku KV OÜ
pakub veeteenust Külitse alevikus Haaviku tee ja Mutiku täna piirkonnas.
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OÜ Cambi
OÜ Cambi osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust Kambja alevikus, Vana-Kuuste külas ja
Rebase külas. Kambja alevikus ja Vana-Kuuste külas on OÜ Cambi rentinud vajaliku taristu
Emajõe Veevärgilt.
OÜ Cambi kuulub Kambja vallale. Ettevõtte peamise käibe moodustab erinevate
kommunaalteenuste osutamine, sh sooja tootmine ja müük ning veevarustus. Vee- ja
kanalisatsiooniteenuse

osatähtsus

käibest

on

orienteeruvalt

15

%.

Ettevõte

majandustegevus on jätkusuutlik. Ettevõttes on olemas toimiv sisestruktuur, mis loob
eeldused vee-ettevõte poolt vajalikul tasemel vastava teenuse osutamiseks.

3.4.2

Tartu Veevärk
AS Tartu Veevärk on Tartu linnale kuuluv vee-ettevõtja, kes tegutseb ka väiksemates
asulates maakonnapiires. AS Tartu Veevärk määrati linna vee-ettevõtjaks 10.05.2001. a
otsusega nr 339. AS Tartu Veevärk osutab veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja
puhastamise ning süsteemide arendamise teenust.
AS Tartu Veevärk on seadnud oma tegevuse pikaajaliseks strateegilisteks eesmärkideks:


säästlik ja ohutu vee tootmine;



töökindel

ja

kättesaadav

ühisveevärgi

ja

-kanalisatsioonivõrk

kõigile

majapidamistele;


kaasaegsetel lahendustel põhinev keskkonda säästev reoveepuhastus ja
bioenergia tootmine;



3.5

keskkonda säästev ühiskanalisatsioonivõrk

Vee tariifid
Välja on toodud kahe peamise valla vee-ettevõtja hinnad. Teistes piirkondades
tegutsevad ettevõtted moodustavad valla üldisest veevarustusest marginaalse osa. Lisaks
pole mitmete väiksemate piirkondade vee-ettevõtjate andmed teada.

3.5.1

OÜ Cambi veetariifid
Hinnad kehtivad alates 2010. aastast ja hinnad on ilma käibemaksuta.
1. Tasu võetud vee eest: 0,89 EUR/m3
2. Kanalisatsiooni tasu: 1,09 EUR/m3
Kammeri külas on alates 01.02.2019 teenuste hinnad järgmised:


Veeteenuse hind 0,70 eurot/m3



Reovee ärajuhtimise teenuse hind 0,90 eurot/m3
Tallinn,15. august 2019
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AS Tartu Veevärk veetariifid
Vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastuse nr 9.1-3/14-013 kehtestab AS Tartu Veevärk
alates 01.10.2014 a. alljärgnevad vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad (ilma
käibemaksuta):
1. Tasu võetud vee eest: 0,616 EUR/m3
2. Kanalisatsiooniteenuse tasu I hinnagrupp: 1,080 EUR/m3
3. Kanalisatsiooniteenuse tasu I hinnagrupp: 1,590 EUR/m3
4. Kanalisatsiooniteenuse tasu I hinnagrupp: 2,610 EUR/m3
Heitvee hinnagrupid jaotatakse vastavalt saasteainete kontsentratsioonile.
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KESKKOND

4.1

Reoveekogumisalad
Reoveekogumisala on piirkond, kus elanikkond ja/või majanduslik tegevus on piisav
asula reovee kogumiseks ja reoveepuhastisse juhtimiseks või keskkonda heitmiseks.
Reoveekogumisalade moodustamise eesmärk on määrata alad, kus lähtuvalt asustuse
tihedusest, sellega seotud reostuskoormuse suurusest ning põhjavee kaitstusest on
keskkonnakaitse eesmärkide tagamiseks tarvis reovesi kokku koguda ja puhastada.
Reoveekogumisalade määramise kohustus tuleneb asulareovee puhastamise direktiivist
(91/271/EMÜ, 21. mai 1991).
Reoveekogumisalad

kinnitab

keskkonnaminister

käskkirjaga.

Reoveekogumisala

määramiseks või muutmiseks tuleb esitada taotlus.
Keskkonnaregistri5 andmetel asub Kambja vallas 3 reoveekogumisala (Tabel 4 ja lisas 2).
Tabel 4. Kambja valla territooriumil asuvad reoveekogumisalad.
Registrikood

RKA0780420

Nimetus

Tartu

Asukoht

Tartumaa, Kambja vald, Lemmatsi

Pindala

Koormus

(ha)

(ie)

3925,3

119 290

küla; Tartumaa, Kambja vald, Reola
küla; Tartumaa, Kambja vald, Räni
alevik;

Tartumaa,

Kambja

vald,

Soinaste küla; Tartumaa, Kambja vald,
Tõrvandi alevik; Tartumaa, Kambja
vald, Uhti küla; Tartumaa, Kambja
vald, Õssu küla; Tartumaa, Kambja
vald,

Ülenurme

alevik;

Tartumaa,

Luunja vald, Lohkva küla; Tartumaa,
Luunja vald, Rõõmu küla; Tartumaa,
Luunja vald, Veibri küla; Tartumaa,
Tartu linn, Kandiküla küla; Tartumaa,
Tartu linn, Märja alevik; Tartumaa,
Tartu linn, Tartu vallasisene linn;
Tartumaa, Tartu linn, Tähtvere küla;
Tartumaa,

Tartu

vald,

Tila

küla;

Tartumaa, Tartu vald, Vahi alevik

5

http://register.keskkonnainfo.ee/
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Registrikood

RKA0780448

RKA0780449

Nimetus

MAVES

Asukoht

Vana-

Tartumaa, Kambja vald, Vana-Kuuste

Kuuste

küla; Tartumaa, Kambja vald, Lalli küla

Kambja

Tartumaa, Kambja vald, Kambja alevik

Pindala

Koormus

(ha)

(ie)

19

184

45

667

Lisaks eelnevalt nimetatud reoveekogumisaladele (Tartu, Kambja ja Vana-Kuuste)
paiknevad Kambja vallas järgnevad piirkonnad, kus praegusel hetkel on olemas
ühiskanalisatsioon, kuid mis ei ole määratud reoveekogumisalaks:


Rebase küla;



Kammeri küla (Kammeri Kool);



Virulase küla (SA Aarike Hooldekeskus).



Külitse alevik



Lemmatsi küla

Rebase ja Virulase külas on olemas ühiskanalisatsioon, mis vajab rekonstrueerimist, kuid
reoveekogumisalaks

nimetatud

piirkondi

reoveekogumisaladele

kehtestatud

kriteeriumite tõttu – koormus hektari kohta, määrata ei saa.
Vastavalt VV määruse nr 57 „Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid“ § 1:
1. reoveekogumisalaks määrata asula, mille elanike arv on üle 50 inimese ja
reoveekogumisala minimaalseks suuruseks saab olla 5 ha.
2. reoveekogumisala määramisel lähtutakse põhjavee kaitstusest, arvestades
sotsiaal-majanduslikku kriteeriumi ja keskkonnakaitse kaalutlusi, sealhulgas
pinnavee kaitstust.
Põhjavee kaitstuse järgi reoveekogumisala määramisel tuleb arvestada järgnevate
reostuskoormustega:


Kammeri, Rebase ja Virulase küla asuvad kaitstud või suhteliselt kaitstud
põhjaveega piirkondades. Reoveekogumisala tuleb moodustada sellisel juhul, kui
1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 ie.



Külitse alevik ja Lemmatsi küla asuvad osaliselt nõrgalt kaitstud põhjaveega alal.
Reoveekogumisala tuleb moodustada sellisel juhul, kui 1 ha kohta tekib
orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie.

Lisaks eelnevalt nimetatud kriteeriumitele tuleb reoveekogumisala määramisel arvestada
sotsiaal-majanduslike kriteeriumitega, milleks on:


tuleb arvestada leibkonna võimalused ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse
eest tasumiseks, mille kohaselt ühe leibkonnaliikme kulutused ühisveevärgi ja –
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kanalisatsiooni teenusele ei või ületada 4% ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest
netosissetulekust tema elukohajärgses maakonnas.

4.2

Geoloogia ja pinnakate
Kambja vald asub Otepää kõrgustikul ja Ugandi lavamaal, jäädes Kõrg-Eesti alale, mis
vabanes mandrijääst varem kui Madal-Eesti piirkond. Iseloomulikud on vahelduvad mäed
ja orud, milles asuvad järved või soostunud alad. Maapinna kõrgused ja liigendatus
suureneb kirdest edelasse.
Kambja vald asub tasasel Kesk-Devoni platool, mida liigestavad sügavad ürgorud. Tasasel
platool on aluspõhja pealispinna absoluutne kõrgus vahemikus 40–80 m, suurenedes
ühtlaselt põhjast lõunasse. Suurimas, Tartu–Kambja–Vooreküla joonel asuvas ürgorus
jääb aluspõhjakivimite pealispind Ülenurme–Aardlapalu piirkonnas kuni 86 m
absoluutsele kõrgusele. Oru põhi lõikub Pärnu kihistu liivakividesse. Reolasoo piirkonnas
ühineb eelmisega edela–kirdesuunaline Tatra ürgorg, mida kaasaegses reljeefis
markeerib Tatra jõe org.
Geofüüsikaliste andmete alusel ei moodusta Tatra ürgorg ja Pangodi järve piirkonnas
piiritletud org ühtset tervikut. Tõenäoliselt jätkub Pangodi ürgorg edela suunas.
Kambja valla territooriumil moodustavad pinnakatte mitmesuguse päritoluga setted.
Lainjas-tasandikulise

reljeefiga

aladel

on

mulla

lähtekivimiteks

punakaspruun

liivsavimoreen.
Kambja valla põhja- ja keskosas, Kesk-Devoni platootasandikul, on pinnakatte valdavaks
paksuseks kuni 5 meetrit, lõunapoolses osas 5–15 m. Õhukese pinnakattega alasid esineb
kohati liivakividesse lõikunud orgude veerudel.
Valla keskosas on pinnakatte setete paksus 50-60 m (Ropka ja Räni piirkonnas). Tatra
orus on setete paksus 21–34 m, sellest edela pool, Pangodi järve piirkonna orundis 113,6
m.

4.3

Põhjavesi
Kambja vallas kasutatakse peamiselt Kesk-Devoni (D2) veekogumi põhjavett, ülejäänud
põhjavee kogumid lasuvad sügavamal ja vesi on kõrge mineraalainete sisaldusega,
mistõttu ei leia need veekihid laia kasutust. Maapinnalt esimese veekihi , Kvaternaari
suurimaks puuduseks on tema suhteliselt väike veeandvus ja nõrk reostuskaitstus.
Kesk-Devoni veekompleks (D2) levib kogu Lõuna-Eestis Liivi lahe ja Peipsi järve vahelisel
alal ning on selle piirkonna tähtsaim veevarustusallikas. Selle moodustavad valged,
kollakad või punakaspruunid liivakivid ja aleuroliidid savi vahekihtide ning -läätsedega.
Üldse hõlmavad ligikaudu kolmandiku veekogumi mahust savikad kivimid, mis nõrkade
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või keskmiste veepidemetena toimides moodustavad tõenäoliselt rea lokaalse levikuga
survelisi veekihte, ent viimaste esinemine pole senini veel küllaldaselt tõestatud.
Kõige ebameeldivam komponent Kesk–Devoni põhjavees on raud (Feüld), mille keskmine
sisaldus (1,3mg/l), ületab rohkem kui 6 korda joogiveele lubatud piirsisaldust (0,2 mg/l).
Seoses veevõtu vähenemisega süvenevad veevõrgu seisvas vees anaeroobsed
tingimused, mille ilminguteks on Fe2 +-sisalduse suurenemine, SO42--sisalduse
vähenemine ning väävelvesiniku tekkimine anaeroobsete bakterite elutegevuse
tulemusena. Põhjavee anaeroobsuse tõttu on ca 16% puurkaevude vees rohkem kui 0,5
mg/l NH4+.
Kambja vallas tarbitav põhjavesi vastab üldiselt Eesti Vabariigis joogiveele kehtestatud
nõuetele6. Raua ja väävelvesiniku sisaldused on tihti kehtestatud piirväärtustest
suuremad. (nõuetekohane rauasisaldus joogivees ei tohi ületada 0,2 mg/l). Savika ja
valdavalt paksu pinnakatte tõttu vaesestub infiltreeruv vesi suuremas osas pinnasest ja
sademetest pärit hapnikust, mis põhjustab ülemineku oksüdeerivatest tingimustest
redutseerivatesse. Seega viitavad Fe2+, väävelvesiniku ja NH4+ kõrgendatud sisaldused
põhjavees redutseerivatele tingimustele, mis omakorda muudavad vee organoleptiliste
omaduste poolest halvaks. Teisalt võib Fe2+, väävelvesiniku ja lämmastikühendite
kõrgendatud sisalduste põhjuseks olla ka veevarustussüsteemide halb sanitaartehniline
seisund: tehniliselt mittekorras puurkaevud, amortiseerunud veetorustikud, millede
hermeetilisus on küsitav, ning pesemata hüdrofoorid. Väikese veekasutuse tõttu jääb vesi
torustikku seisma, kahjustades süsteemi ennast. Joogivee kõrge rauasisaldus ongi
peamiseks Kambja valla elanikke häirivaks teguriks, põhjustades vee kollakat värvust,
hägusust, ebameeldivat maitset ning roostekihti nõudel. Vee käitleja peab tagama
nõuetele vastava vee kvaliteedi ühisveevärgi liitumispunktini kinnistu veevärgiga.

4.4

Pinnavesi
Kambja valla territooriumil asub kokku 32 järve (Tabel 5). Looduslike järvi on 14, paisjärvi
ja tehisjärvi 9. Suurim järv on Pangodi (93,3 ha).
Vooluveekogusid on kokku 19 (Tabel 6), neist 8 jõge ja 11 oja. Pikim jõgi, mis valla
territooriumi läbib on Emajõgi (147,3 km). Lisaks asub valla territooriumil 3 peakraavi
(Tabel 7).
Kambja vallas on vaid ühel järvele antud veekogumi seisundhinnang. Pangodi järv on
2017. a hinnangu järgi kesises seisundis. Jõgedest on 2017. a seisundihinnangu saanud
6 jõge, neist 5 on kesises ja üks heas seisundis (Tabel 6).

6

Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning

analüüsimeetodid“.
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Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavas aastateks 2015-2021 on välja töötatud meetmed
veekogumite seisundi parandamiseks, mille üheks rakendajaks on ka kohalik omavalitsus.
Veemajanduskavas on pinnavee meetmeprogrammis välja toodud järgmised tegevused:


punktkoormuse mõju vähendamine;



hajukoormuse mõju vähendamine;



vee vooluhulga muutmisest või hüdromorfoloogilisest kõrvalekaldest tingitud
koormuse vähendamine;



täiendavate uuringute läbi viimine;



Koormuse kasvu ennetamine.
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MAVES

Kambja valla järved
Tabel 5, Kambja valla järved. Allikas: Keskkonnaregister.
Keskkonna-

Veekogu nimi

Tüüp

registri kood

Veepeegli

Veekogumi

pindala ha

seisund

VEE2084600

Aardla järv

Looduslik järv

39,1

VEE2106100

Jursa järv

Looduslik järv

2,2

VEE2094300

Kambja järv

Looduslik järv

4

VEE2100900

Kivijärv (Kodijärve Kivijärv)

Looduslik järv

16,5

VEE2101000

Kodijärv

Looduslik järv

3,4

VEE2106530

Kutsika järv

Looduslik järv

0,9

VEE2094700

Küti järv

Looduslik järv

3,4

VEE2106200

Matsi järv

Looduslik järv

4,5

VEE2100610

Mudalaht (Muda laht)

Looduslik järv

1,4

VEE2100600

Pangodi järv

Looduslik järv

93,3

VEE2106510

Pikkjärv (Ivaste Pikkjärv)

Looduslik järv

2

VEE2106300

Pugu järv

Looduslik järv

2,7
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Keskkonna-

Veekogu nimi

MAVES

Tüüp

registri kood

Veepeegli

Veekogumi

pindala ha

seisund

VEE2106500

Savijärv (Ivaste Savijärv)

Looduslik järv

1,6

VEE2106520

Tedre järv

Looduslik järv

1,5

VEE2083120

Haage järv (Haage paisjärv, Loku

Paisjärv

9

Paisjärv

0,7

Paisjärv

3,7

veehoidla)
VEE2028210

Järveots (Kambja Järveots)
(Kambja paisjärv)

VEE2083140

Külitse paisjärv (Nigula paisjärv,
Kikka paisjärv)

VEE2094730

nimetu

Paisjärv

1,5

VEE2106110

Peeda järv

Paisjärv

2,2

VEE2094920

Poldrijärv (Aardla Poldrijärv)

Paisjärv

1,8

VEE2094910

Ropka järv (Ropka paisjärv)

Paisjärv

9

VEE2028220

Suure-Kambja järv (Suur-Kambja

Paisjärv

2,4

paisjärv, Suure-Kambja paisjärv)
VEE2093800

Tatra veskijärv

Paisjärv

0,2

VEE2084630

(Aardla poldri veehoidla)

Tehisjärv

0,9
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Keskkonna-

Veekogu nimi

MAVES

Tüüp

registri kood

4.4.2

Veepeegli

Veekogumi

pindala ha

seisund

VEE2084610

(Aardla poldri veehoidla)

Tehisjärv

2,4

VEE2084620

(Aardla poldri veehoidla)

Tehisjärv

1

VEE2084640

(Aardla poldri veehoidla)

Tehisjärv

0,9

VEE2084410

Eerika tiik

Tehisjärv

0,6

VEE2094710

nimetu

Tehisjärv

1,5

VEE2094750

nimetu

Tehisjärv

1,6

VEE2094740

Ojasaare järv

Tehisjärv

1,9

VEE2100620

Reinu tiigid

Tehisjärv

0,6

Kambja valla vooluveekogud
Tabel 6. Kambja valla vooluveekogud. Allikas: Keskkonnaregister.
Keskkonna-

Veekogu nimi

Tüüp

registri kood

Pikkus

Veekogumi

km

seisund

VEE1023623

Aardla jõgi

Jõgi

5,5

VEE1023600

Emajõgi

Jõgi

147,3
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Keskkonna-

Veekogu nimi

MAVES

Tüüp

registri kood

Pikkus

Veekogumi

km

seisund

VEE1039000

Ilmatsalu jõgi

Jõgi

26,2

Kesine

VEE1045700

Mõra jõgi

Jõgi

32,9

Kesine

VEE1044800

Peeda jõgi

Jõgi

22,9

Kesine

VEE1044400

Porijõgi/ Reola jõgi

Jõgi

50,2

Kesine

VEE1023606

Savijõgi (Aardla jõgi)

Jõgi

3,2

VEE1045500

Tatra jõgi

Jõgi

11,6

VEE1039100

Aiamaa oja (Täsvere oja)

Oja

2,3

VEE1044500

Aksi oja

Oja

4,6

VEE1045000

Idaoja (Iduoja)

Oja

13,7

VEE1037600

Illi oja

Oja

8,3

VEE1039300

Kikkaoja

Oja

5,1

VEE1045400

Lubja oja

Oja

6,1

VEE1044900

Luhasoo oja

Oja

7,1

VEE1045300

Maaritsa oja (Peedu oja)

Oja

7,1

Tallinn,15. august 2019

Hea

27

Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2019–2031

Keskkonna-

Veekogu nimi

MAVES

Tüüp

registri kood

4.4.3

Pikkus

Veekogumi

km

seisund

VEE1044802

Piiroja

Oja

5,1

VEE1048000

Sulaoja

Oja

15,9

VEE1039200

Väänoja

Oja

5,9

Kambja valla peakraavid
Tabel 7. Kambja valla peakraavid. Allikas: Keskkonnaregister.
Keskkonna-

Veekogu nimi

Tüüp

registri kood

Pikkus
km

VEE1044600

Leinasoo peakraav (Leinassuu oja)

Peakraav

6,6

VEE1045600

Liudsepa oja (Liudsepa peakraav)

Peakraav

7,1

VEE1044700

Sipe oja (Sipe peakraav)

Peakraav

7
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KAMBJA VALLA VEEVARUSTUS
Andmed

Kambja

valla

veevarustussüsteemi

olemasoleva

seisukorra

ja

arenguperspektiivide kohta pärinevad vee-ettevõtetelt, Kambja vallavalitsuselt ning
kehtivatest ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavadest.
Ühisveevärk ja kanalisatsioon on olemas Kambja alevikus, Vana-Kuuste ja Rebase
külades, Uhti küla elamukvartalis, Reola tööstuspiirkonnas, Ülenurme ja Tõrvandi alevikes,
Õssu külas ja Räni alevikus. Kammeri külas on ühisveevarustus ja kanalisatsioon olemas
koolil ja kohalikel eramutel. Virulase külas on ühisveevärk- ja kanalisatsioon vaid SA
Aarike Hooldekeskusel.
Kambja alevik, Vana-Kuuste ja Kammeri küla piirkonna vee- ja kanalisatsioonitrassid,
puurkaevud ja reoveepuhastid kuuluvad AS-le Emajõe Veevärk või OÜ-le Cambi.
Ühisveevärgi haldajaks on nendes piirkondades Kambja vallale kuuluv vee-ettevõte OÜ
Cambi.
Virulase küla ühisveevärgi torustike ning rajatiste omanikuks on Kambja vald ja haldajaks
SA Aarike Hooldekeskus.
Veetarbimise kohta pärinevad andmed vee-ettevõtetelt ja viimati kehtinud Ülenurme- ja
Kambja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavadest (Tabel 8).
Hajaasustuses on paljudel majapidamistel probleemiks puhta joogivee kättesaadavus
ning reovee käitlemine. Vald on osalenud hajaasustuse veeprogrammis ja osaleb alates
aastast 2013 hajaasustuse programmis, millega toetatakse hajaasustuses olevate
majapidamiste joogivee ja reovee probleemide lahendamist.
Kriitiline on olukord Külitse küla piirkonnas, kus puudub täielikult ühisveevärk ja
kanalisatsioon.
Kuna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus ja sellest tulenev ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava käsitleb eelkõige elanikkonnale veevarustuse- ja
kanalisatsiooniteenuse tagamist, siis kavas investeeringuid otseselt tööstuspiirkondade
veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamiseks ette ei ole nähtud. Küll aga peab
hoolitsema vald nende piirkondade veevarustuse ja kanalisatsiooni põhivõrgu ja
eelvoolude arendamise eest. Vald peab veeressursside ja reoveepuhastusvõimsuste
planeerimisel arvestama tööstuse vajadusega ja suunama süsteemi põhiehitiste
dimensioneerimist sellele vastavalt.
Ühisveevärgi

laiendamise

vajadus

vallas

on

seotud

detailplaneeringutega

ja

ühisveevärgiga ühendamata elanikkonnaga. Kambja vallas on veevarustussüsteeme, mis
on halvas seisukorras.
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Joogiveekvaliteedi kontrollnõuded
Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning joogivee proovide analüüsimeetodid on
sätestatud sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“. Ühisveevärgis pakutav veekvaliteet peab
vastama joogiveemääruses sätestatud nõuetele.
Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava põhjavee kvaliteedi- ja
kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 02.01.2003. a määruses nr 1 „Joogivee
tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja
kontrollinõuded.
Joogivee käitleja on ettevõtja, kelle tegevuseks on joogivee tootmine, varumine,
töötlemine ja muud toimingud, mille tulemusel joogivesi on tarbijale kättesaadav.
Joogivee käitleja peab tagama joogivee vastavuse kvaliteedinõuetele ning esitama
tarbijale teavet käideldava joogivee kvaliteedi kohta. Veekäitlejal tuleb tal kooskõlastada
Terviseametiga joogivee kontrollikava ning selle alusel oma vett analüüsida, kuid
enesekontrolli võimalike eksituste ja ebatäpsuste vältimiseks kontrollib Terviseamet
täiendavalt joogivee kvaliteeti vastavalt veevärgi riskikategooriale. Riskikategooria
määramisel arvestatakse veevärgi tootmismahtu ning veekvaliteeti eelnevatel aastatel.
Vee käitleja peab tähelepanu pöörama sellele, et veeallikatest või veetöötlusjaamast
pärineva joogivee kvaliteet ei halveneks selle jõudmisel tarbijani, ning oleks välditud
puhastatud vee taasreostumine jaotusvõrgus.
Vee-ettevõtete võetud veeproovide tulemused on esitatud aruande lisas 13.
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Tabel 8. Ühisveevärgi teenusega varustatud elanikkond ja veekasutus Kambja vallas.
Asustusüksus

Elanikkon

Varustatud

Varustatud

Tartu

Puur-

Müüdud

Kanali-

Vee kadu

Kanali-

d 01.01.18

ühisveevärgi

kanalisa-

linnast

kaevudest

vesi m /a

seeritud

m /a

satsiooni

a seisuga

teenusega %

tsiooni-

suunatud

pumbatud

teenusega %

veekogus

veekogus

m3/a

m3/a

3

3

vesi m /a

infiltratsioon

3

m3/a

Kambja alevik

625

85,1

82

0

20 438

19 746

18 619

692

6402

Vana-Kuuste küla

261

59

56

0

11 138

5608

6686

5530

1540

Rebase küla

114

22

22

0

1116

1116

981

0

372

Kammeri küla

73

100

100

0

3518

2906

2842

612

756

Virulase küla

49

66,7

66,7

0

2588

1810

1810

777

1208

Ülenurme alevik

2309

95

95

31636

83167

97809

98906

16994

Tõrvandi alevik

1678

90

90

74044

20035

71454

69452

22625

Reola küla

186

100

100

0

36910

30451

62301

Uhti

333

Õssu küla

398

95

95

Räni alevik

594

95

95

Soinaste küla

971

85

85
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MAVES

KAMBJA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI
RAJATISED

6.1

Kambja alevik
Kambja aleviku vee-ettevõtjaks on OÜ Cambi.
Kambja alevikus on ühisveevärgi teenusega varustatud ca 85 % ja kanalisatsiooni
teenusega ca 82 % Kambja aleviku elanikkonnast. Veetarbimine on Kambja alevikus ca
19 695 m3/a.
Kambja aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonna kaart on esitatud aruande lisas
3.

6.1.1

Veeallikad
Kambja aleviku ühisveevarustus on lahendatud kolme puurkaevu baasil (Tabel 9). Neist
kaks puurkaevu (katastri nr 6901 ja 15001) on omavahel ühendatud ühtsesse süsteemi.
Puurkaevu nr 6901 vesi pumbatakse Puiestee tn 5 aadressil asuvasse veetöötlusjaama,
kus asub teine puurkaev (nr 15001) ja rauaeraldusfilter. Kolmas puurkaevu (katastri nr
6898) on reservis ja rekonstrueerimata, kuna puudub otsene vajadus kaevu kasutamiseks.
Puurkaev nr 15001 asub 2000. a kasutusele võetud veetöötlusjaamas. Hoone seadmestik
on heas seisukorras.
Tabel 9. Kambja aleviku veevarustuseks kasutatavad puurkaevud
Katastri

Aadress

Põhjaveekiht

nr
15 001

6901

Puiestee tn

Kesk-Devon

5

(D2)

Kesk tn10a

Kesk-Devon

Kaevu

Puurimise

Sanitaarkaitseala

sügavus m

aasta

ulatus m

105

1999

10

80

1959

50

93

1960

50

(D2)
6898

Võru mnt 4b

Kesk-Devon
(D2)

6.1.2

Veetöötlus
Kambja aleviku veetöötlusjaam, reservuaar ja II-astme pumpla paiknevad Puiestee
tänaval. Kesk tänaval paikneva puurkaevu (katastri nr 15001) vesi pumbatakse
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veetöötlusjaama. Veetöötlemiseks kasutatakse rauaeraldusfiltrit. Filtermaterjal koosneb
killustikust ning erineva fraktsiooniga liivast. Filtri mahutatavus on 5,2 m3. Filtripesu vesi
juhitakse kanalisatsiooni. Puhastatud vesi juhitakse reservuaari mahuga V=60 m3.
II-astme pumbad paiknevad veetöötlusseadmetega ühes hoones. Pumpade tööd
juhitakse sagedusmuunduriga, mille ülesandeks on hoida rõhk aleviku veevõrgus
ettenähtud tasemel. Veetöötlusjaam võeti kasutusel 2000. aastal ning praegusel ajahetkel
on hoone ja seadmete seisukord hea ning lühiajalises perspektiivis investeeringuid ei
vaja.

6.1.3

Põhjavee ja joogivee kvaliteet
Vastavalt OÜ-le Cambi välja antud vee-erikasutusloale (L.VV/329592) on vaja määrata
puurkaevude nr 6898 ja 15001 vees vähemalt kord aastas järgmised näitajad:
ammoonium, Coli-laadsed bakterid, elektrijuhtivus, Enterokokid, Escherichia coli, fluoriid,
hägusus, kloriid, kolooniate arv 22 °c, lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit,
oksüdeeritavus, raud, sulfaat, vesinikioonide kontsentratsioon, värvus. Puurkaevu nr 6901
kasutusele võtmisel tuleb taotleda lubatud veevõttu ja seiretingimusi Keskkonnaametilt.
Veeproovide analüüsitulemuste põhjal on peamiseks puurkaevu vee probleemiks kõrge
rauasisaldus. Pärast veetöötlust vastab vesi joogivee nõuetele.
Võetud veeproovide tulemused on esitatud aruande lisas 13.

6.1.4

Reoveepuhastid
Kambja aleviku reovee puhastamine toimus kuni 2014. a-ni 2003. aastal ehitatud
biotiikide ja eksperimentaalse märgala-puhasti abil. Puhasti koosnes pumplast, võrest,
biotiikidest ning niisutussüsteemidega kaetud pajuväljadest. Biotiikide pind oli 7250 m2.
Lisaks reoveele purgiti reoveepuhastisse kogumiskaevude sisu. Kambja aleviku
reoveepuhasti arvestuslik perspektiivne ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 41,8 kg
BHT7/d ehk ca 696 ie-d. Reoveepuhasti tehnoloogiline lahendus ei suutnud tagada
suublasse juhitava heitvee vastavust heitvee kvaliteedi nõuetele, mistõttu rajati 2014. a
uus aktiivmuda tehnoloogial põhinev reoveepuhasti. Puhasti koosneb reovee
mehaanilisest eelpuhastusest ja bioloogilis-keemilisest põhipuhastist. Reoveepuhasti
asub soojustatud hoones, kus paiknevad ka eelpuhastusseadmed (võreseade koos
võreprahi pressimise ja transportööriga). Reoveepuhasti suublaks on Alla-Ivani kraav
(VEE1045502).
Lisaks rajati purgimissõlm, mis on vajalik kogumiskaevude ja kuivkäimlate sisu
purgimiseks. Purgimisvajadus on kuni 15 m3 nädalas. Aktiivmudapuhastina kasutatakse
annuspuhasti tehnoloogiat. Reoveepuhasti paikneb aiaga piiratud endise biopuhasti alal.
Olemasolevad biotiigid (2 tiiki) puhastati ja neid kasutatakse reservpuhastina.
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Uue reoveepuhasti reoveesette käitluse tehnoloogia hõlmab puhastusprotsessi käigus
tekkiva liigmuda gravitatsioonilist tihendamist liigmudatihendis. Edasine settekäitlus oli
algselt planeeritud sette mehhaanilise tahendamise ja kompostimisena mõne piirkonnas
paikneva suurema reoveepuhasti baasil – Elva või Tartu reoveepuhasti. Arvestades, et
sette transpordi ja edasise töötluse kulud on suured, on käesolevas arengukavas kaalutud
ka settetahendusväljaku rajamist Kambja reoveepuhasti territooriumile.

6.1.5

Vee- ja kanalisatsioonivõrk
Kambja aleviku veevarustussüsteem on rajatud mitmes etapis, eri aegadel. Esimene
puurkaev ja veevarustuse välisvõrk rajati 1960-ndail aastail, kui valmisid esimesed
korruselamud. Edasi on süsteemi laiendatud vastavalt vajadusele (uute elamute rajamisel)
Torustiku materjalina on kasutatud põhiliselt malmmuhvtorusid, mõnes lõigus ka
terastorusid.
Aastatel 2009-2013 on Kambja alevikus rekonstrueeritud ca 1,3 km ja rajatud ca 1,9 km
veetorustike. Aleviku veetorustiku kogupikkus on ca 5,1 km. Uute ja rekonstrueeritud
torustike materjaliks on plast. Rekonstrueerimist vajab veel ca 1,9 km veetorustike ning
rajada tuleb ca 0,9 km veetorustike. Rekonstrueerimist vajavate veetorustike materjaliks
on malm või teras.
Kambja aleviku ühiskanalisatsiooniga on ühendatud ca 82% aleviku elanikkonnast.
Kanalisatsioonivõrk koosneb isevoolsest kanalisatsioonitorustikust, mille kogupikkus on
ca 4,37 km. Ühiskanalisatsioon on välja ehitamata Võru mnt-l (14-22), Mäe tänaval ja
osaliselt Oru tänaval. Aastatel 2009-2010 rajati ja rekonstrueeriti ca 3,24 km
kanalisatsioonitorustikke. Rekonstrueeritud ja rajatud torustike materjaliks on plast.
Rekonstrueerimist vajab ca 1,13 km amortiseerunud torustikke, mille materjaliks on
keraamika või asbesttsement. Keraamiliste torustike läbimõõt on 150-200 mm ja
asbesttsementtorustike läbimõõt on 100-150 mm. Rajada on vaja ca 0,63 km
kanalisatsioonitorustikke.

6.1.6

Vee- ja kanalisatsioonivõruga seotud peamised probleemid
Kambja aleviku veevärgi ja -kanalisatsiooni põhiprobleemideks on:


veevõrk on (osaliselt)välja ehitamata Oru ja Ülase tänaval ning Võru mnt 14-22;



osa veetorustikest on amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist;



puurkaevud (katastri nr-id 6898 ja 6901) vajavad rekonstrueerimist;



osaliselt on kanalisatsioonitorustik amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist;



Vanad kanalisatsioonitorustikud ei ole korralikult tihendatud ja infiltratsioon
mõlemas suunas on suur;



ühiskanalisatsioon on välja ehitamata Võru mnt-l (14-22), Mäe tänaval ja osaliselt
Oru tänaval;
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sademete rohkel ajal ja lume sulamise perioodil infiltreerub pinnasevesi



torustikku;
puudub sette tahendamise võimalus.



6.2

Vana-Kuuste ühisveevärk ja –kanalisatsioon
Vana-Kuuste külas opereeriv vee-ettevõte on OÜ Cambi.
Vana-Kuuste külas on ühisveevärgi teenusega varustatud ca 60 % ja kanalisatsiooni
teenusega ca 56 % Vana-Kuuste küla elanikkonnast.
Vana-Kuuste küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonna kaart on esitatud aruande
lisas 4.

6.2.1

Veeallikad
Vana-Kuuste küla ühisveevarustus baseerub kahel Kesk-Devoni (D2) veekihti avaval
puurkaevul: katastri nr 6990 ja 7017 (Tabel 10).
Poe kinnistul (28204:004:0118) asuv puurkaev nr 7017 rekonstrueeriti 2010. a.
Puurkaevpumpla asub soojustatud hoones, mis on eraldatud sanitaarkaitseala ulatuses
(50 m) aiaga. Puurkaevu juures on olemas väljavõtukoht tuletõrjevee saamiseks.
Kooli

kinnistul

(28204:004:0117)

asuv

puurkaev

on

rekonstrueerimata

ning

puurkaevpumpla on praegusel hetkel reservis. Puurkaevpumpla seadmestik ja hoone
vajavad rekonstrueerimist.
Tabel 10. Vana-Kuuste küla veevarustuseks kasutatavad puurkaevud
Katastri

Aadress

Põhjaveekiht

nr
6990

7017

Kooli, Vana-

Kesk-Devon

Kuuste

(D2)

Poe,
küla

6.2.2

Lalli

Kesk-Devon

Kaevu

Puurimise

Sanitaarkaitseala

sügavus m

aasta

ulatus m

90

1986

50

82

1967

50

(D2)

Veetöötlus
Vana-Kuuste küla veetöötlusseadmed paiknevad puurkaevpumplaga ühes hoones.
Puurkaevu rekonstrueerimisel 2010. aastal paigaldati pumplahoonesse rauaeraldusfiltrid,
et tagada tarbijatele kehtestatud normidele vastav vesi. Filtripesu vesi juhitakse
kanalisatsiooni. Puhastatud vesi juhitakse veevõrku.

Tallinn,15. august 2019

35

Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2019–2031

6.2.3

MAVES

Veekvaliteet
Vastavalt OÜ-le Cambi välja antud vee-erikasutusloale (L.VV/329592) on vaja määrata
puurkaevu nr 7017 vees vähemalt kord kolme aasta jooksul järgmised näitajad:
ammoonium, Coli-laadsed bakterid, elektrijuhtivus, Enterokokid, Escherichia coli, fluoriid,
hägusus, kloriid, kolooniate arv 22 °c, lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit,
oksüdeeritavus, raud, sulfaat, vesinikioonide kontsentratsioon, värvus. Puurkaevu nr 6990
kasutusele võtmisel tuleb taotleda lubatud veevõttu ja seiretingimusi Keskkonnaametilt.
Veeproovide analüüsitulemuste põhjal on peamiseks puurkaevu vee probleemiks kohati
kõrge raua- ja mangaanisisaldus. Pärast veetöötlust vastab vesi joogivee nõuetele.
Võetud veeproovide tulemused on esitatud aruande lisas 13.

6.2.4

Reoveepuhasti
Kanaliseeritav vesi suunatakse 2010. a rekonstrueeritud biotiikidesse, mille kogupindala
on ligikaudu 12 900 m2. Reoveepuhasti suublaks on Kuuste kraav (VEE1044406).

6.2.5

Vee- ja kanalisatsioonivõrk
Vana-Kuuste külas kasutab ühisveevärgi teenust ca 60% Vana-Kuuste küla elanikkonnast.
Aastatel 2009-2010 on Vana-Kuuste külas rekonstrueeritud ca 1,2 km veetorustike. Küla
veetorustiku kogupikkus on ca 2,7 km. Rekonstrueeritud torustike materjaliks on plast.
Rekonstrueerimist vajab veel ca 1,5 km. Rekonstrueerimist vajavate veetorustike
materjaliks on malm.
Vana-Kuuste küla ühiskanalisatsiooniga on ühendatud ca 56% küla elanikkonnast.
Kanalisatsioonivõrk koosneb isevoolsest kanalisatsioonitorustikust, mille kogupikkus on
ligikaudu

3,34

km.

Aastatel

kanalisatsioonitorustikke.

2009-2010

rekonstrueeriti

Rekonstrueeritud

torustike

ligikaudu

materjaliks

2,07
on

km
plast.

Rekonstrueerimist vajab ca 1,27 km amortiseerunud torustikke, mille materjaliks on
keraamika või asbesttsement. Keraamiliste torustike läbimõõt on 150-200 mm ja
asbesttsementtorustike läbimõõt on 100-150 mm.

6.2.6

Vee- ja kanalisatsioonivõruga seotud peamised probleemid
Vana-Kuuste küla veevärgi ja -kanalisatsiooni põhiprobleemideks on:


osa veetorustikest on amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist;



puurkaev nr 6990 vajab rekonstrueerimist;



osaliselt on kanalisatsioonitorustik amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist;



reovesi imbub torustikest pinnasesse;
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sademete rohkel ajal ja lume sulamise perioodil infiltreerub pinnasevesi



torustikku.

6.3

Reola küla ühisveevärk ja –kanalisatsioon
Reola külas opereeriv vee-ettevõte on Tartu Veevärk.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on ühendatud vee-ettevõtja andmetel 100 %
elanikkonnast. Veetarbimine on ligikaudu 101 m3/d. Reola küla on perspektiivis
ühendada Tõrvandi aleviku veevõrguga, et varustada piirkonda Tartu linna veega.
Reola küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonna kaart on esitatud aruande lisas 5.

6.3.1

Veeallikad
Reola küla ühisveevarustus baseerub kolmel puurkaevul (Tabel 11), mille veega
varustatakse nii elamuid kui ka tootmiskompleksi. Puurkaevud on rekonstrueeritud ning
heas seisukorras.
Tabel 11. Reola küla veevarustuseks kasutatavad puurkaevud.
Katastri

Aadress

Põhjaveekiht

Kaevu

Puurimise

Sanitaarkaitseala

sügavus

aasta

ulatus m

200

2008

50

Kesk-Devon (D2)

51,5

1962

50

Kesk-Alam-

170

1980

50

nr

m
21326

Reola

küla,

Mingi tee 3

SiluriOrdoviitsiumi ja
Keks-AlamDevoni (D2-1-S)

6889

Reola

küla,

Reola kool
7013

Reola

küla,

Roosi

Devoni (D2-1)

puurkaev

6.3.2

Veetöötlus
Puurkaevudele on paigaldatud raua eraldusfiltird EURA IRA 65 Duplex, fluoriidide
eraldamiseks on paigaldatud pöördosmoosisüsteem Herco UO 1200 ND.
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Veekvaliteet
Vastavalt AS-le Tartu Veevärk välja antud vee-erikasutusloale (L.VV/329143) on vaja
määrata puurkaevude nr 6889 ja 7013 vees vähemalt üks kord aastas järgmised näitajad:
ammoonium, Coli-laadsed bakterid, elektrijuhtivus, Enterokokid, Escherichia coli, fluoriid,
hägusus, kloriid, kolooniate arv 22 °c, lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit,
oksüdeeritavus, raud, sulfaat, vesinikioonide kontsentratsioon, värvus.
Viimati võetud (18.02.19) veeproovi järgi oli puurkaevus nr 6889 kõrge rauasisaldus (1,42
mg/l), sama tendents on ka varasemates veeproovides. Puurkaevus 7013 oli viimati
võetud (11.04.18) veeproovis üldraua sisaldus 0,2 mg/l.
Pärast veetöötlust vastab veevärgi vesi analüüsitulemuste põhjal joogivee nõuetele.
Võetud veeproovide tulemused on esitatud aruande lisas 13.

6.3.4

Reoveepuhasti
Reola külas tekkiv reovesi suunatakse Tartu linna reoveepuhastisse.

6.3.5

Vee- ja kanalisatsioonivõrk
Torude omanikud Reola külas on AS Emajõe Veevärk ja AS Tartu Veevärk. Torude
kogupikkus Reola külas 12,6 km. Torude materjal on valdavalt PE, PVC (uuemad), kuid
esineb ka vanemaid metall- ja keraamilisi torustikke.

6.3.6

Vee- ja kanalisatsioonivõruga seotud peamised probleemid
Reola küla veevärgi ja -kanalisatsiooni põhiprobleemideks on:


Reola küla vee- ja kanalisatsiooni ühendamiseks Tõrvandi alevikuga on vaja rajada
uus vee- ja kanalisatsiooni torustik.



6.4

osaliselt on kanalisatsioonitorustik amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist;

Ülenurme aleviku ühisveevärk ja –kanalisatsioon
Ülenurme alevikus on vee-ettevõtjaks AS Tartu Veevärk.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on ühendatud vee-ettevõtja andmetel ca 95 %
elanikkonnast. Ühisveevärk ja –kanalisatsioon puudub vaid Vahtra tänava piirkonnas. Vee
tarbimine 267 m3/d.
Ülenurme aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonna kaart on esitatud aruande
lisas 6.
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Veeallikad
Ülenurme alevikku varustab veega neli kohalikku puurkaevu (Tabel 12) ning Tartu linna
vesi. Tartu linna Vesi moodustab müüdud veest ligikaudu kolmandiku.
Tabel 12. Ülenurme aleviku veevarustuseks kasutatavad puurkaevud.
Katastri

Aadress

Põhjaveekiht

nr
6912

19024

21223

25412

Võru mnt 1,

Kesk-Alam-

Ülenurme

Devoni (D2-1)

Silmapiiri tn

Siluri-

1b,

Ordoviitsiumi

Ülenurme

(S-O)

Võru mnt 1,

Kesk-Devon

Ülenurme

(D2)

Silmapiiri tn

Kesk-Devon

1b,

(D2)

Kaevu

Puurimise

Sanitaarkaitseala

sügavus m

aasta

ulatus m

162

1972

50

215

1996

30

78,5

2005

10

85

2009

30

Ülenurme

6.4.2

Veetöötlus
Veetöötluseks on puurkaevudele paigaldatud raua- ja mangaanieraldussüteem EURA

IRA 90 Duplex.

6.4.3

Veekvaliteet
Vastavalt AS-le Tartu Veevärk välja antud vee-erikasutusloale (L.VV/329143) on vaja
määrata puurkaevude nr 6912, 19024, 21223 ja 25412 vees vähemalt üks kord aastas
järgmised näitajad: ammoonium, Coli-laadsed bakterid, elektrijuhtivus, Enterokokid,
Escherichia coli, fluoriid, hägusus, kloriid, kolooniate arv 22 °c, lõhn, mangaan, naatrium,
nitraat, nitrit, oksüdeeritavus, raud, sulfaat, vesinikioonide kontsentratsioon, värvus.
Veeproovide analüüsitulemuste põhjal on peamiseks puurkaevu vee probleemiks kohati
kõrge rauasisaldus (puurkaevus 21223). Pärast veetöötlust vastab vesi joogivee nõuetele.
Võetud veeproovide tulemused on esitatud aruande lisas 13.

6.4.4

Reoveepuhasti
Ülenurme alevikus puudub reoveepuhasti. Mõisniku 2 kinnistul (katastritunnus
94901:007:1639), asub kanalisatsiooni pumpla (ehitusregistri kood 220573499), mille abil
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kanaliseeritakse reovesi isevoolselt alevikus asuvasse reoveepumplasse, kust see
omakorda juhitakse Tartu linna läbi 1,7 km pikkuse survetoru. Tartu linna suubub
kollektor Tähe tänava lõpus.

6.4.5

Vee- ja kanalisatsioonivõrk
Ülenurme aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike kogupikkus on 32,4 km. Valdavalt
kuulub torustik AS-ile Emajõe Veevärk. AS-i Tartu Veevärk enda torustikke kogupikkus
on 4,2 km. Torustik on valdavalt (24,5 km) uus või rekonstrueeritud ning torustiku
materjal on valdavalt PE, PVC. Vanemaid torusid on ligikaudu 7,8 km.

6.4.6

Vee- ja kanalisatsioonivõruga seotud peamised probleemid
Ülenurme aleviku veevärgi ja -kanalisatsiooni põhiprobleemideks on:
Vanemas torustikus võib esineda lekkeid ning vajavad rekonstrueerimist



6.5

Tõrvandi alevik
Tõrvandi alevikus opereeriv vee-ettevõte on AS Tartu Veevärk.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on ühendatud vee-ettevõtja andmetel 90 %
elanikkonnast. Vee tarbimine on 196 m3/d.
Tõrvandi aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonna kaart on esitatud aruande lisas
6.

6.5.1

Veeallikad
Tõrvandi aleviku ühisveevärk ja –kanalisatsioon põhineb Tartu linna veevärgil.
Olemasolevad puurkaevud on rekonstrueeritud ja reservis (Tabel 13).
Tabel 13. Tõrvandi aleviku reservis olevad puurkaevud.
Katastri

Aadress

Põhjaveekiht

nr
6911

Ringtee

19,

Tõrvandi
22037

Ringtee
Tõrvandi

Kesk-Alam-

Kaevu

Puurimise

Sanitaarkaitseala

sügavus m

aasta

ulatus m

160

1972

50

200

2007

50

Devoni (D2-1)
19,

SiluriOrdoviitsiumi
(S-O)
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Katastri

Aadress

Põhjaveekiht

nr
21522

Tehnopargi
tee
Tõrvandi

6.5.2

Siluri3,

MAVES

Kaevu

Puurimise

Sanitaarkaitseala

sügavus m

aasta

ulatus m

215

2006

50

Ordoviitsiumi
(S-O)

Reoveepuhasti
Tõrvandi alevikus puudub reoveepuhasti. Reovesi juhitakse esevoolselt Tõrvandi alevikus
asuvasse reoveepumplasse, kust see juhitakse Tartu linna, Tähe tänava kanalisatsiooni
kollektorisse.

6.5.3

Vee- ja kanalisatsioonivõrk
Tõrvandi aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike kogupikkus on 32,4 km. Valdavalt kuulub
torustik AS-ile Emajõe Veevärk. AS-i Tartu Veevärk enda torustikke kogupikkus on 4,2
km. Torustik on valdavalt (24,5 km) uus või rekonstrueeritud ning torustiku materjal on
valdavalt PE, PVC. Vanemaid torusid on ligikaudu 7,8 km.

6.5.4

Vee- ja kanalisatsioonivõruga seotud peamised probleemid
Tõrvandi aleviku veevärgi ja -kanalisatsiooni põhiprobleemideks on:


6.6

Vanemas torustikus võib esineda lekkeid ning vajavad rekonstrueerimist

Õssu küla ja Räni alevik
Õssu külas on vee-ettevõtjateks AS Tartu Veevärk, AS Emajõe Veevärk ning
Mittetulundusühing Antsumetsa (Kaval-Antsu tee, Libahundi- ja Vanapagana tänavate
piirkonnas). 2019. aastal läheb AS Emajõe Veevärk piirkond tervenisti AS-i Tartu Veevärk
kätte.
Õssu küla ja Räni aleviku puhul on tegu siduspiirkonnaga, kus AS-i Emajõe Veevärk
puurkaev annab vett Kambja valla Õssu ja Räni küladele ning Tartu linna Märja alevikule,
Haage alevikule ja osaliselt Rahinge külale.
Tegemist on ühtse teeninduspiirkonnaga ja külade kaupa eraldi veearvestust ei peeta.
Kvartaalselt pumbatakse Õssu puurkaevust välja (2018 aasta andmetel) 18 000-22 000
m3 vett, millest müüakse maha 75-90% (sõltuvalt avariidest).
Kanalisatsioon võetakse võrdseks müüdud veekogusega. Samas on teada, et
kinnistusisestest torustikest juhitakse suurtes kogustes sademevett (korrusmajade
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lamekatused ja asfaltplatsid. Õssu ja Räni külades on osaliselt välja ehitatud lahkvoolne
kanalisatsioon.
Õssu külas ja Räni alevikus on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ligikaudu 95
% majapidamisi.
Kaval-Antsu tee, Libahundi- ja Vanapagana tänavate piirkonnas tegutsev MTÜ
Antsumetsa varustab veega kohalike elanikke ning tekkiv reovesi juhitakse Antsumetsa
reoveepuhastisse (Keskkonnaregistrikood PUH0000001). Reoveepuhasti suubla on
Ilmatsalu jõgi (VEE1039000).
Õssu küla ja Räni aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonna kaart on esitatud
aruande lisas 7.

6.6.1

Veeallikad
Õssu küla ja Räni aleviku ühisveevärk ja –kanalisatsioon põhineb Tartu linna veevärgil
ning ühel kohalikul Kesk-Alam-Devoni veekihti avavaval puurkaevul (Tabel 14).
Tabel 14. Õssu küla veevarustuseks kasutatav puurkaev. Allikas: Keskkonnaregister.
Katastri

Aadress

Põhjaveekiht

nr
21046

Puurkaevu, Õssu

Siluri-

küla

Ordoviitsiumi

(94901:005:0877)

ja Keks-Alam-

Kaevu

Puurimise

Sanitaarkaitseala

sügavus m

aasta

ulatus m

180

2007

50

Devoni (D2-1S)

6.6.2

Veetöötlus
Õssu küla veetöötlemiseks on Õssu küla puurkaevule (katastri nr 20146) paigaldatud
raua eraldussüsteem EURA IRA 90 Duplex.

6.6.3

Veekvaliteet
Vastavalt AS-le Emajõe Veevärk välja antud vee-erikasutusloale (L.VV/324564) on vaja
määrata puurkaevu nr 21046 vees vähemalt üks kord aastas järgmised näitajad:
ammoonium, Coli-laadsed bakterid, elektrijuhtivus, Enterokokid, Escherichia coli, fluoriid,
hägusus, kloriid, kolooniate arv 22 °c, lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit,
oksüdeeritavus, raud, sulfaat, vesinikioonide kontsentratsioon, värvus.
Veeproovide analüüsitulemuste põhjal vastab ühisveevärgi vesi joogivee nõuetele.
Võetud veeproovide tulemused on esitatud aruande lisas15.
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MAVES

Reoveepuhasti
Õssu külas ja Räni alevikus reoveepuhasti puudub. Reovesi suunatakse Tartu linna
reoveepuhastisse.

6.6.5

Vee- ja kanalisatsioonivõrk
Õssu küla vee- ja kanalisatsiooni torustiku kogupikkus on ca 12,3 km. Torustik kuulub
AS-ile Emajõe Veevärk ja AS-ile Tartu Veevärk. Torud on valdavalt uued või
rekonstrueeritud (8,8 km) ning heas seisukorras. Heas seisukorras torude materjaliks on
valdavalt PE, PVC. Vanemaid torusid on kokku ca 3,4 km. Räni aleviku vee- ja
kanalisatsiooni torustiku kogupikkus on ca 19,6 km. Torustik kuulub AS-ile Emajõe
Veevärk ja AS-ile Tartu Veevärk. Torud on valdavalt uued või rekonstrueeritud (16,2 km)
ning heas seisukorras. Heas seisukorras torude materjaliks on valdavalt PE, PVC.
Vanemaid torusid on kokku ca 3,3 km.

6.6.6

Vee- ja kanalisatsioonivõruga seotud peamised probleemid
Õssu küla ja Räni aleviku veevärgi ja -kanalisatsiooni põhiprobleemideks on:
Vanemas torustikus võib esineda lekkeid ning vajavad rekonstrueerimist



6.7

Soinaste küla
Soinaste külas opereeriv vee-ettevõte on AS Tartu Veevärk.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on ühendatud 85 % elanikkonnast.
Tõrvandi aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonna kaart on esitatud aruande 8.

6.7.1

Veeallikad
Soinaste küla ühisveevärk ja –kanalisatsioon põhineb Tartu linna veevärgil. Olemasolevad
puurkaevud on rekonstrueeritud ja reservis (Tabel 15).
Tabel 15. Soinaste küla reservis olevad puurkaevud.
Puurkaevu

Aadress

Põhjaveekiht

katastri nr

Kaevu

Puurimise

Sanitaarkaitseala

sügavus

aasta

ulatus m

2010

50

m
26104

Soinaste

Kesk-Devon

küla,

(D2)

90

Parkmetsa
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Puurkaevu

Aadress

Põhjaveekiht

katastri nr

MAVES

Kaevu

Puurimise

Sanitaarkaitseala

sügavus

aasta

ulatus m

1988

50

m
7203

Tartu

VV

oma nagu

6.7.2

Kesk-Alam-

163

Devoni (D2-1)

Veekvaliteet
Vastavalt AS-le Tartu Veevärk välja antud vee-erikasutusloale (L.VV/329143) on vaja
määrata puurkaevu nr 26104 vees vähemalt üks kord aastas järgmised näitajad:
ammoonium, Coli-laadsed bakterid, elektrijuhtivus, Enterokokid, Escherichia coli, fluoriid,
hägusus, kloriid, kolooniate arv 22 °c, lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit,
oksüdeeritavus, raud, sulfaat, vesinikioonide kontsentratsioon, värvus.
Veeproovide analüüsitulemuste põhjal on peamiseks puurkaevu vee probleemiks kohati
kõrge rauasisaldus (puurkaevus 7203). Pärast veetöötlust vastab vesi joogivee nõuetele.
Nõuetele vastab ka ühisveevärgi vesi.
Võetud veeproovide tulemused on esitatud aruande lisas15.

6.7.3

Reoveepuhasti
Soinaste

külas

reoveepuhasti

puudub.

Reovesi

suunatakse

Tartu

linna

reoveepuhastisse.

6.7.4

Vee- ja kanalisatsioonivõrk
Soinaste küla vee- ja kanalisatsiooni torustiku kogupikkus on ca 26,4 km. Torustik kuulub
valdavalt AS-ile Tartu Veevärk, osaliselt ka AS-ile Emajõe Veevärk. Torud on valdavalt
uued või rekonstrueeritud (23,1 km) ning heas seisukorras. Heas seisukorras torude
materjaliks on valdavalt PE, PVC. Vanemaid torusid on kokku ca 3,4 km, materjaliks
keraamika või metall.

6.7.5

Vee- ja kanalisatsioonivõruga seotud peamised probleemid
Soinaste küla veevärgi ja -kanalisatsiooni põhiprobleemideks on:


6.8

Vanemas torustikus võib esineda lekkeid ning vajavad rekonstrueerimist

Kammeri küla
Kammeri külas opereeriv vee-ettevõte on OÜ Cambi.
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Kammeri külas on veevarustusega ühendatud Kammeri kool ning mõned lähistel
paiknevad eramajad.
Kammeri küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonna kaart on esitatud aruande lisas
9.

6.8.1

Veeallikad
Kammeri külas ühisveevarustuseks võetakse vett Kesk-Devoni (D2) veekihti avavavast
puurkaevust katastri nr 7031 (Tabel 16).
Puurkaev asub Kooli kinnistul (28201:009:0463), Kammeri külas. Veega varustatakse
Kammeri kooli, korterelamut ning viit eramut. Puurkaevpumpla on heas seisukorras.
Tabel 16. Kammeri küla veevarustuseks kasutatava puurkaev
Katastri

Aadress

Põhjaveekiht

nr
7031

Kooli,

Kesk-Devoni

Kammeri

(D2)

Kaevu

Puurimise

Sanitaarkaitseala

sügavus m

aasta

ulatus m

120

1974

50

küla

6.8.2

Veetöötlus
Puurkaevu

vesi

pumbatakse

spetsiaalsesse

aeratsiooni-kontaktmahutisse.

Vesi

kloreeritakse ja aereeritakse vahetult enne mahutisse jõudmist. Kloori doseeritakse
vastavalt veekulumõõturile dosaatorpumba abil. Kontaktmahutis oksüdeeritakse vette
lisatud õhuhapniku ja kloori toimel 2-valentne raud 3-valentseks.
Veetöötlemiseks kasutatakse survefilterseadet, mille abil eraldatakse veest välja eelnevalt
oksüdeeritud raud ja mangaan. Filtermaterjal koosneb erineva fraktsiooniga kvarstliivast
ja katalüütilisest filtermaterjalist.
Veetöötlustehnoloogia projekteeritud jõudluseks on 4,5 m3/h ja kontaktmahuti mahuks
1,6 m3.

6.8.3

Põhjavee ja joogivee kvaliteet
Vastavalt OÜ-le Cambi välja antud vee-erikasutusloale (L.VV/329592) on vaja määrata
puurkaevu nr 6992 vees vähemalt üks kord aastas järgmised näitajad: ammoonium, Colilaadsed bakterid, elektrijuhtivus, Enterokokid, Escherichia coli, fluoriid, hägusus, kloriid,
kolooniate arv 22 °c, lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, oksüdeeritavus, raud, sulfaat,
vesinikioonide kontsentratsioon, värvus.
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Veeproovide analüüsitulemuste põhjal on peamiseks puurkaevu vee probleemiks kohati
kõrge raua- ja mangaanisisaldus. Pärast veetöötlust vastab vesi joogivee nõuetele.
Võetud veeproovide tulemused on esitatud aruande lisas 13.

6.8.4

Reoveepuhasti
Kammeri küla reoveepuhasti rekonstrueeriti 2010. aastal. Kammeri külas kasutatakse
reovee puhastamiseks kolmeetapilist (mehaaniline, bioloogiline, keemiline) BioFix 30K
väikepuhastit. Reoveepuhasti BioFix-30K on ette nähtud kuni 200 inimese olmereovee
puhastamiseks. Puhasti maksimaalne hüdrauliline jõudlus on 30 m3/ööpäevas ja 3 m3/h
(maksimaalselt 4 m3/tunnis kahe tunni ulatuses). Lubatav reostuskoormus on 12
kgBHT7/ööpäevas. Puhasti suublaks on Mõisamäe kraav (VEE1044803).

6.8.5

Vee- ja kanalisatsioonivõrk
Kammeri külas kasutab ühisveevärgi teenust Kammeri kool, üks korruselamu ning viis
eramut. Küla veetorustiku kogupikkus on ca 0,51 km. Torustike materjaliks on plast.
Veetorustikud on heas seisukorras ning lühiajalises perspektiivis investeeringuid ei vaja.
Kammeri küla ühiskanalisatsiooniga on ühendatud Kammeri Kool ja lähiümbruse eramud.
Kanalisatsioonivõrk koosneb isevoolsest kanalisatsioonitorustikust, mille kogupikkus on
ca 0,4 km. Torustike materjaliks on plast. Küla kanalisatsioonivõrk on heas seisukorras.

6.8.6

Probleemid
Kammeri küla vee- ja kanalisatsioonirajateised on heas seisukorras ning käesolevas
arengukavas küla veevarustussüsteemi jaoks investeeringuid ette ei nähta.

6.9

Rebase küla
Rebase külas opereeriv vee-ettevõte on OÜ Cambi.
Rebase külas on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatud ca 22 % elanikkonnast.
Rebase küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonna kaart on esitatud aruande lisas 10.

6.9.1

Veeallikad
Rebase küla ühisveevarustuseks võetakse vett Kesk-Devoni (D2) veekihti avavavast
puurkaevust katastri nr 6992 (Tabel 17). Veega varustatakse korterelamut, lähiümbruse
eramuid ning kohalikku ehitusmaterjali tootvat ettevõtet.
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Puurkaev

asub

Pumbamaja

MAVES

kinnistul

(28204:005:0235)

maa-aluses

šahtis.

Puurkaevpumpla seisukord on halb ning vajab rekonstrueerimist.
Tabel 17. Rebase küla veevarustuseks kasutatavad puurkaevud
Katastri

Aadress

Põhjaveekiht

nr
6992

Kesk-Devoni

Kaevu

Puurimise

Sanitaarkaitseala

sügavus m

aasta

ulatus m

80

1967

50

(D2)

6.9.2

Veetöötlus
Rebase küla ühisveevarustuse süsteemis puuduvad veetöötlusseadmed. Vajalik on
paigaldada veetöötlusseadmed, et tagada joogivee vastavus kehtestatud nõuetele.

6.9.3

Põhjavee ja joogivee kvaliteet
Vastavalt OÜ-le Cambi välja antud vee-erikasutusloale (L.VV/329592) on vaja määrata
puurkaevu nr 6992 vees vähemalt üks kord aastas järgmised näitajad: ammoonium, Colilaadsed bakterid, elektrijuhtivus, Enterokokid, Escherichia coli, fluoriid, hägusus, kloriid,
kolooniate arv 22 °c, lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, oksüdeeritavus, raud, sulfaat,
vesinikioonide kontsentratsioon, värvus.
Veeproovide analüüsitulemuste põhjal on peamiseks puurkaevu vee probleemiks kohati
kõrge rauasisaldus. Lisaks on olnud puurkaevude vees probleemi hägususe näitajaga.
Võetud veeproovide tulemused on esitatud aruande lisas 13.

6.9.4

Reoveepuhasti
Rebase küla ühisveevärgi piirkonna reoveed juhitakse Vana-Kuuste kanalisatsioonivõrku.

6.9.5

Vee- ja kanalisatsioonivõrk
Rebase külas kasutavad ühisveevärgi teenust korterelamu ja selle lähiümbruse eramud
ning kohalikku ehitusmaterjali tootvat ettevõtet.
Küla veetorustiku kogupikkus on ca 0,5 km. Viimastel aastatel on Rebase külas
rekonstrueeritud ca 0,43 km veetorustike. Rekonstrueeritud torustike materjaliks on plast.
Rekonstrueerimist vajab veel ca 70 m. Rekonstrueerimist vajavate torustike materjaliks
on malm või teras.
Rebase küla ühiskanalisatsiooniga on ühendatud ca 26 inimest. Olemasolev
kanalisatsioonitorustik on isevoolne ja reoveepumplad puuduvad. Kanalisatsioonivõrgu
kogupikkus on ca 0,54 km. Rekonstrueerimist vajab ca 0,32 km amortiseerunud
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torustikke, mille materjaliks on keraamika. Keraamiliste torustike läbimõõt on 150-200
mm. Samuti vajab rekonstrueerimist Rebase ja Vana-Kuuste külade vaheline
kanalisatsioonitorustik ca 1,09 km.

6.9.6

Probleemid
Rebase küla veevärgi ja -kanalisatsiooni põhiprobleemideks on:


veetorustikud on amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist;



puurkaev katastri nr 6992 vajab rekonstrueerimist;



joogivesi ei vasta nõuetele, vajalik on paigaldada veetöötlusseadmed;



Rebase

ja

Vana-Kuuste

külade

vaheline

kanalisatsioonitorustik

on

amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist;

6.10



kanalisatsioonitorustik on osaliselt amortiseerunud ja vajab rekonstrueerimist.



Ühiskanalisatsioon puudub Rebaseaia (eramud) ühisveevärgi piirkonnas.

Virulase küla
Virulase külas on ühisveevärk ja kanalisatsioon SA Aarike Hooldekeskusel. Ühisveevärgi
torustike ja rajatiste omanikuks on Kambja vald, haldajaks SA Aarike Hooldekeskus.
Ühisveevarustus baseerub ühel Kesk-Devoni veekihti avaval puurkaevul (katastri nr 6904).
Puurkaev kuulub SA-le Aarike Hooldekeskus ning asub Aarike kinnistul (28203:004:0061).
Kinnistu kuulub e-kinnistusraamatu kande alusel Kambja vallale. Loa taotleja kasuks on
Aarike kinnistule 01.04.2017 seatud tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus vee- ja
kanalisatsioonitrasside ning neid teenindavate rajatiste (puurkaev ja reoveepuhasti)
majandamiseks,

ehitamiseks,

remontimiseks,

korrashoiuks,

hoolduseks

ja

likvideerimiseks.
Virulase küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonna kaart on esitatud aruande lisas
11.

6.10.1

Veeallikad

Aarike kinnistul asuv puurkaev katastri numbriga 6904 on rajatud 1969. aastal (Tabel 18).
Puurkaev on 80 meetrit sügav ning avab Kesk-Devoni (D2) põhjaveekihti. Puurkaevule on
moodustatud 50 meetri laiune sanitaarkaitseala. Veekoguse mõõtmiseks kasutatakse
veearvestit. Kambja vallas ei ole kinnitatud põhjaveevarusid.
Aarike (6904) puurkaevust võetavat põhjavett kasutatakse Aarike Hooldekeskuse ja 12
korteriga elamu joogiveega varustamiseks. Põhjavett puhastatakse veetöötlusjaamas,
kasutades rauaärastust ja aereerimist. Puurkaev ja pumpla on rekonstrueeritud aastal
2012, mil paigaldati ka veetöötlusseadmed. Puurkaev ja veetöötlusseadmed asuvad
hoones.
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Tabel 18. Virulase küla veevarustuseks kasutatav puurkaev.
Puurkaevu

Aadress

Põhjaveekiht

katastri nr
6904

Aarike,

Kesk-Devoni

Virulase

(D2)

Kaevu

Puurimise

Sanitaarkaitseala

sügavus m

aasta

ulatus m

80

1969

50

küla

6.10.2

Veetöötlus

Virulase külas puhastatakse põhjavett veetöötlusjaamas, kasutades rauaärastust ja
aereerimist.

Veetöötlemiseks

kasutatakse

kahte

täisautomaatset

liivafiltrit.

Filtermaterjaliks on kruus, kvartsliiv ja katalüütiline täidis Aquamandix. Filtrite abil
eemaldatakse puurkaevu veest raud ja mangaan.

6.10.3

Põhjavee ja joogivee kvaliteet

SA-le Aarike Hooldekeskus antud vee-erikasutusloa (L.VV/331682) järgi on vaja
puurkaevu vees kord aastas määrata järgmised näitajad: ammoonium, Coli-laadsed
bakterid, elektrijuhtivus, Enterokokid, Escherichia coli, fluoriid, hägusus, kloriid,
kolooniate arv 22 °C, lõhn, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, oksüdeeritavus, raud,
sulfaat, vesinikioonide kontsentratsioon, värvus.
Veeproovide analüüsitulemuste põhjal on peamiseks puurkaevu vee probleemiks kohati
kõrge rauasisaldus. Pärast veetöötlust vastab vesi joogivee nõuetele.
Võetud veeproovide tulemused on esitatud aruande lisas 13.

6.10.4

Reoveepuhasti

Virulase

küla

reoveepuhasti

pajureoveepuhastuslodust

(192

koosneb
m2)

ja

kolmekambrilisest
40

m2

suurusest

septikust
80

cm

(18

m3),

sügavusest

veetaimestikuga kaetud järelpuhastuslodust. Vee erikasutusloa taotluse kohaselt on
Aarike puhasti reostuskoormus 70 inimekvivalenti. Aarike puhastiga ei teenindata ühtegi
reoveekogumisala. Taotletav maksimaalne suublasse juhitava heitvee kogus on kuni 7 m3
ööpäevas, 640 m3 kvartalis, 2560 m3 aastas. Reoveepuhastist juhitakse heitvesi Tatra jõkke
(VEE1045500).

6.10.5

Vee- ja kanalisatsioonivõrk

Virulase küla veevõrgu moodustab 230 m pikkune veetrass ja 300 m pikkune
kanalisatsioonitrass.

Torustik

on

malmist

ning

amortiseerunud,

vajades

rekonstrueerimist.
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6.10.6

MAVES

Probleemid

Virulase küla veevärgi ja -kanalisatsiooni põhiprobleemideks on:

6.11



veetorustikud on amortiseerunud ja vajavad rekonstrueerimist;



reoveepuhasti ei taga heitvee kvaliteedi nõuetele vastamist;



kanalisatsioonitorustikud on amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist.

Ühisveevärk teistes piirkondades

6.11.1

Külitse alevik

Külitse aleviku puhul on tegu endise suvilapiirkonnaga, kus on 2018. a seisuga 784
püsielanikku. Suvisel ajal elanike arv suureneb oluliselt, kuna tegu on suures osas suvila
piirkonnaga. Hinnanguliselt võib suvisel ajal püsielanike arv olla ligikaudu 1200 inimest.
Külitse aleviku piirkonnas puudub praegusel ajal ühtne ühisveevärk- ja kanalisatsioon.
Vaid teatud piirkondades osutavad kohalikud MTÜ-d või osaühingud veeteenust (Tabel
19). Täpseid andmeid ühistu puurkaevude ja veevõrkude, samuti omandisuhete kohta ei
ole. Enamasti on kasutusel erapuurkaevud ühele kuni mõnekümnele kinnistule.
Tabel 19. Külitse aleviku kohalikud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnad.
Piirkond

Veeteenuse

Veevarustus

Puhasti

Kommentaar

Kohalik

Kohalik

Vee-erikasutusluba lõppes

puurkaev

omapuhasti

12.2018. Karu KV OÜ on

pakkuja
Haaviku

tee

ja

Karu KV OÜ

Mutiku tn

esitanud

14.04.2019

Keskkonnaametile
erikasutusloa

vee

saamiseks

taotluse.
Kose tee, Kalvi

Kohalik

Kohalik

tee, Olevi tee

puurkaev

omapuhasti

Kohalik

Kohalik

puurkaev

omapuhasti

Kohalik

Kohalik

puurkaev

omapuhasti

Arroli ja Luige tn

Järveotsa OÜ

Soosilla

Külitse alevikus asuva Haaviku tee reoveepuhasti (registrikood PUH0787660) suublaks on
Ilmatsalu jõgi (VEE1039000).
Reoveekäitlus toimub aleviku teistes piirkondades suure tõenäosusega otse pinnasesse
immutamisega, mis on ohuks nii keskkonnale, põhjaveele kui piirkondade enda
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joogiveekaevude vee kvaliteedile. Samuti kasutatakse reovee väljalasuks Ilmatsalu jõge,
mille veekvaliteet seepärast ka mõjutatud on.
Käesoleva ÜVK üks peamisi eesmärke on planeerida ühisveevärgi ja kanalisatsiooni välja
ehitamine ja reoveekogumisala moodustamine. Perspektiivis on ühendada Külitse
piirkond Tartu veevarustusega ja kanalisatsiooniga.

6.11.2

Lemmatsi küla

Lemmatsi külas on teada kaks tiheasustus piirkonda, kus kohalikel elanikel on
veevarustuseks puurkaev ning reoveepuhastamiseks omapuhasti. Urva Vesi MTÜ osutab
vee- ja kanalisatsiooniteenust Ute ja Urva tänavate piirkonnas. Lillemäe ja Lillevälja tee
piirkonna majapidamistel on omapuhastid ja üks ühine puurkaev (katastri nr 21000). Urva
elamurajooni reoveepuhasti (registrikood HVL0787650) asub Urva tn 1b kinnistul
(94901:005:0399) ning puhasti suublaks on Väänoja (VEE1039200).

6.11.3

Laane küla

Laane külas Loojangu tänava, Mustametsa tee ja Väänoja tee piirkonnas pakub
veeteenust MTÜ Mustametsa. Kohalike majapidamiste veevarustuseks on üks puurkaev
(katastri nr 24041) ja Puraviku tn 2 kinnistul (94901:007:1527) asuv omapuhasti.

6.11.4

Pangodi küla

Pangodi küla piirkonnas võetakse vett puurkaevust katastri nr 6921 (Tõrge! Ei leia
iiteallikat.). Puurkaev varustab veega kümmet eramut ja Kavandu küla territooriumil
asuvat OÜ-d Estonian Malt. Puurkaev on eraomandis, kuid OÜ-l Estonian Malt on
sõlmitud kasutusleping puurkaevu omanikuga. Puurkaevpumpla asub hoones, mis on
rahuldavas seisukorras. Seadmestiku seisukord on hea. Kohalikud elanikud on rajanud
oma rahalistest vahenditest veevõrgu. Ülevaade veetarbimisest, liitunud elanike arvust ja
reoveekäitlusest puudub. OÜ Estonian Malt puhastab ettevõttes tekkiva reovee
biopuhastis (registrikood PUH0789270), mis paikneb OÜ Estonian Malt kinnistul.
Reoveepuhasti suublaks on Luhasoo oja (VEE1044900).
Käpa aiandusühistus Pangodi külas kasutatakse veeallikana salvkaeve. Piirkonnas on ca
48 kinnistut, millest 50-60% kasutatakse aastaringseks elamiseks. Selle piirkonna puhul
on vajalik rajada puurkaev ja ühine veevõrk.

6.11.5

Suvilapiirkonnad ja väiksemad külad

Kambja valla territooriumil paikneb mitmeid suuremaid suvilapiirkondasid järvede ja jõe
äärsetel aladel. Tegemist on tiheasustusaladega, kus praegusel hetkel on püsielanike
osakaal 20-30%. Praegusel hetkel on püsielanike arv piirkondades väike ning
majanduslikult ei tasuks antud piirkondades ühisveevärgi arendamine ära. Kui püsielanike
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arv suureneb ja moodustab 50-60%, tuleks kaaluda järgnevalt loetletud piirkondadesse
veevõrgu ja puurkaevu rajamise otstarbekust. Kinnistusisese reoveekäitlussüsteemi
rajamine on keeruline, kuna tuleb jälgida salvkaevu ja reoveepuhasti vahelist kuja.
Väiksematel kinnistutel jääb ainsaks võimaluseks reovee kogumismahuti paigaldamine.
Majanduslikult on selline lahendus püsielanikele kulukas.

Tallinn,15. august 2019

52

Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2019–2031

7

MAVES

TULETÕRJE VEEVÕTUKOHAD
Elamurajoonidesse

on

vajalik

rajada

nõuetekohased

tuletõrjehüdrandid

või

veevõtukohad.
Kambja vald peab tagama, et tema territooriumil oleksid välja ehitatud üldistes huvides
kasutatavad ja tulekustutusvee võtmiseks ette nähtud kohad, kus on tagatud tuletõrje
veevõtukohale esitatud nõuete täitmine. Tuletõrje veevõtukoht peab üldjuhul tagama
veekoguse võtmise vooluhulgaga 10 l/s 3 tunni jooksul (ehk mahuliselt 108 m³).
Veevõtukohad peavad võimaldama tuletõrjeautoga aastaringset juurdepääsu ning
kasutamist ning tagatud peab olema tuletõrjeauto ringipööramise võimalus. Enne
veevõtukohtade

lõplikku

väljaehitamist

on

vajalik

konsulteerida

Päästeameti

spetsialistidega.
Tuletõrje veevarustuse tagamiseks on otstarbekas planeerida tulenevalt tiheasustusest
tuletõrjehüdrandid või alternatiivina tuletõrje veemahutid.
Tuletõrje hüdrante on Kambja vallas kokku 2016 tk ning asuvad nad valdavalt endise
Ülenurme valla piires tiheasustusaladel. Muud tuletõrje veevõtukohad on toodud tabelis
20. Hüdrantide asukohad on toodud ÜVK piirkondade joonistel aruannete lisades 3-12.
Tabel 20. Tuletõrje veevõtukohad.
Asustusüksus

Aadress

Veevõtu koha tüüp

Soinaste küla

Tartu mnt 56

Tiik

Soinaste küla

Metsaoja

Veehoidla

Soinaste küla

Aardlapalu luht

Tiik

Tõrvandi alevik

Papli tn 1

Tiik

Tõrvandi alevik

Tiigi 1

Tiik

Tõrvandi alevik

Papli 16

Tiik

Ülenurme alevik

Tartu mnt 2

Veehoidla

Ülenurme alevik

Mõisapargi

Tiik

Ülenurme alevik

Konsu sild

Tiik

Ülenurme alevik

Mõisniku tn 93

Jõgi

Külitse alevik

Raja tn 11

Järv
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Külitse alevik

Nõmme/ Järvekalda

Järv

Räni alevik

Pärna 2

Tiik

Kambja

Kambja järv

Järv

Vana-Kuuste

Kuuste meierei

Tiik

Rebase küla

Sakkose

Tuletõrjevee mahuti (220m3)

Kammeri küla

Kooli

Tiik

Virulase küla

Oja/Liiva

Jõgi

Pangodi küla

Elva

metskond

86/

Järv

Pangodi järv
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ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI ARENDAMISE
STRATEEGIA
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise strateegia põhineb osaliselt endise Kambja
ja Ülenurme valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavadel, kuna arengukavad
sisaldasid enne kahe valla liitumist kehtivaid andmeid ja strateegiaid.
Ühisveevärgi

ja

–kanalisatsioonisüsteemi

arendamise

üldiseks

eesmärgiks

on

tiheasustuspiirkondade ÜVK süsteemide vastavusse viimine Euroopa Liidu ja Eesti
seadusandlusega nõutud tasemele, mis tagaks tarbijate puhta joogiveega varustamise,
reovee

kogumise

ja

nõutud

tasemel

puhastamise.

Ühisveevärgi

ja

–

kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisel peab olema tagatud nende jätkusuutlik
majandamine ja opereerimine, et mitte halvendada tarbijatele osutatava teenuse
kvaliteeti ning mitte suurendada riske keskkonnale
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemipärase väljaarendamise täpsemad eesmärgid
on:


tagada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenus võimalikult paljudele elanikele;



kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva
reostusohu ees;



luua eeldus piirkonna edaspidiseks arenguks ja elanike heaoluks.

Arendamise kava koostamise lähtealusteks on:


ÜVK olemasoleva olukorra andmestik;



omavalitsuse arengukava;



haldusreformi eelsed omavalitsuste ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise
kavad;



kehtivad üld- ja detailplaneeringud;



vesikonna veemajanduskava.

ÜVK arendamise kava koostatakse 12 aastaks arvestusega, et kava kuulub regulaarsele
täiendamisele sõltuvalt muudatustest ja täiendustest planeeringutes ning samuti
võimalikest muudatustest õigus- ja normatiivaktides.
Arendamise kavas on toodud välja ÜVK piirkondade probleemid, mille tehnilised
lahendused täpsustakse projekteerimise käigus, arvestades asjaolusid, et lõpliku
lahenduse valiku arvestatakse efektiivset veemajandustaristu toimekindlust ning
regionaalse

vee-ettevõtluse

optimaalseid

lahendusi,

mis

tehniliste

lahenduste

ekspluatatsiooni kulude kalkulatsioonis võib tuua odavamaks lahenduseks projektid, mis
üksiku asula lõikes võib alternatiividest kallimaks osutuda.
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KAVANDATAVAD TEGEVUSED JA INVESTEERINGUTE MAHUD
Tööde maksumuste hindamisel on kasutatud Kambja valla kehtiva ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arengukava arvutusi. ÜVK järgi on maksumuse hindamisel lähtud
püsihindadena 2014. a hinnataset Eestis (ilma käibemaksuta). Hinnad on saadud
erinevate Eestis tegutsevate firmade hinnapakkumistest, hangete tulemustest ning
analoogsete objektide torustike rajamise ühikmaksumustest. Väljatoodud hindasid on
võrreldud Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) veemajanduse programmi tööde
ühikhindade vahemikuga (kontrollitud 2019 a).
Käesoleva ÜVK veetorustike hinnad on toodud koos torude maksumuse, sulgarmatuuri
ja tuletõrjehüdrantidega. Kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike hinnad – koos torude
ning vaatluskaevudega.
Investeeringuprojektide finantseerimisallikateks on suuremas osas omavalitsuse ja
juriidiliste

isikute

rahalised

vahendid,

lisaks

toetatakse

investeeringuid

struktuurfondidega.
Käesoleva arendamise kava investeeringuprojektide kirjeldamisel on välja toodud ainult
need projektid, mille väljaarendajaks ning rahastajaks on piirkonna vee-ettevõtte või
vallavalitsus kas otseselt või läbi erinevate keskkonnaprogrammide ja projektide. Kõiki
ülejäänud

investeeringuid,

mis

rahastatakse

kinnisvaraarendajate

poolt

või

liitumistasudest, ei kajastata käesolevas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise
kavas.
All olevates peatükkides on kirjeldatud kavandatavate tööde ja investeeringute mahud.
Käesoleva

ühisveevärgi

ja

–kanalisatsiooni

arengukava

planeeritud

tööde

koondmaksumus on 12 842 043 EUR.
Vastavad kalkulatsioonid on esitatud aruande lisas 1 olevas tabelis.

9.1

Külitse piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni välja
arendamine
Käesoleva ÜVK üks peamisi eesmärke on planeerida ühisveevärgi ja kanalisatsiooni välja
ehitamine ja reoveekogumisala moodustamine Külitse aleviku piirkonda.
Külitse aleviku piirkonnas puudub enamus aladel süsteemne ühisveevärk- ja
kanalisatsioon. Käesoleval ajal on Külitse alevikus teada 4 piirkonda, kus on rajatud
ühisveevärk ja –kanalisatsioon. Veeteenust osutavad kohalikud mittetulundusühikud või
väikeettevõtted. Täpseid andmeid ühistu puurkaevude ja veevõrkude, samuti
omandisuhete kohta ei ole. Enamasti on kasutusel erapuurkaevud ühele kuni
mõnekümnele kinnistule. Puudub ülevaade veekasutusest, reoveepuhastite toimimisest,
joogiveekvaliteedist. Samuti puuduvad veetootjatel vee-erikasutusload.
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Teiste piirkondade veevarustuse ja kanalisatsiooni lahenduse kohta info puudub.
Tavapäraselt reovesi immutatakse pinnasesse või kogutakse kogumismahutitesse.
Arvestades aiandus- ja suvilaühistute paiknemist nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, on
reovee immutamine pinnasesse seotud keskkonnariskidega. Piirkonnas on enamasti
kasutusel Kesk-Devoni (D2) veekihi puurkaevud. Reovee ebaõige käitlemise tõttu ei ole
välistatud ka otsene või kaudne mõju põhjavee kvaliteedile. Ühtlasi voolab Külitse
alevikust läbi Ilmatsalu jõgi. Suure tõenäosusega avaldab majapidamiste reovee
käitlemine negatiivset mõju ka Ilmatsalu jõe veekvaliteedile.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamisega paraneb nii lokaalse põhjavee kvaliteet kui ka
Ilmatsalu jõe veekvaliteet.

Perspektiivne Külitse reoveekogumisala

9.1.1

Perspektiivse Külitse reoveekogumisala moodustab Külitse aleviku tiheasustus piirkond.
Kunagiste suvilakooperatiivide vanimad suvilad on rajatud 1970-80-ndatel aastatel. Aja
jooksul on osa suvilaid kohandatud aastaringseks elamiseks ning see trend jätkub.
Käesoleval ajal on Külitse alevikus ligikaudu 748 püsielanikku, suvitusperioodil aga
oluliselt rohkem. Suvisel ajal võib rahvastiku arv olla hinnanguliselt (tuleneb kinnistute
arvust) 1200 inimest. Täpne arv pole teada ning nõudlusanalüüsis on tarbijate arvu
määratlemisel lähtutud kinnistute arvust ning Tartu maakonna keskmisest leibkonna
suurusest (ühes leibkonnas 2,07 inimest)7.
Külitse alevikus tööstus puudub, mistõttu tekkiv reostuskoormus pärineb enamjaolt vaid
eramajadelt (Tabel 21).
Tabel 21. Külitse perspektiivse reoveekogumisala orienteeruv reostuskoormus.
Näitaja

Inimeste arv

Koefitsient

Reostuskoormus
ie

Eramute elanikud aastaringi

748

1

748

Suvitajad

452

0,5

452

Reostuskoormus kokku (ie)

1200

Külitse aleviku perspektiivne veetarbimine on hinnanguliselt 39 700 m3/a. Talvisel ajal, mil
püsielanikke on ca 784 tarbitakse vett poolaastal (Eesti keskmine tarbimine ca 40 m3/a)
ligikaudu 15 700 m3. Suvisel ajal, mil veetarbijaid on hinnanguliselt 1200, tarbitakse vett
poolaastal ligikaudu 24 000 m3.

7

Hinnangud tuginevad Eesti Sotsiaaluuringule 2017.
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Külitse alevikus on põhjavesi sõltuvalt piirkonnast nõrgalt kuni keskmiselt (Ropka ürgoru
aladel) kaitstud.
Perspektiivsed Külitse reoveekogumisala piirid on toodud aruande lisas 1.

9.1.2

Külitse aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise
alternatiivide võrdlus
Külitse aleviku piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks on kolm peamist
alternatiivi:
1. Alternatiiv I
Ühenda Külitse alevik Haage külaga, kus on olemas Tartu linnast tulev veetorustik.
Külitse alevikusisene perspektiivne veetorustik kui ka kanalisatsioonitorustik on ligikaudu
19,5 km pikk (kokku 39 km torustikku). See hõlmab piirkonda, mis jääb aleviku piiresse
tihedamalt asustatud aladele (joonis aruande lisas 12).
Külitse aleviku perspektiivse veetorustiku ühendamiseks Haage veetorustikuga on vaja
rajada veel 3,8 km vee- ja kanalisatsioonitorustikku.
Külitse aleviku ja Haage küla ühisveevärgiga ja –kanalisatsiooniga ühendamisel tuleb
arvestada, et joogivesi tuleb pumbata Külitse alevikku maapinna kõrguste erinevuse
tõttu. Veetorustik on vaja varustada orienteeruvalt ühe veepumplaga (täpsem arv selgub
projekteerimise käigus).
2. Alternatiiv II
Ühendada Külitse alevik mööda Riia maanteed Räni alevikuga, kus on olemas Tartu linna
veetorustik. Alternatiivi kasuks räägib asjaolu, et torustiku rajamisega Riia maantee äärde
on tulevikus võimalik ühendada ka Lemmatsi küla tiheasustusalad ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniga.
Külitse aleviku sisene perspektiivne veetorustik on ligikaudu 19,5 km pikk. Külitse aleviku
perspektiivse veetorustiku ühendamiseks Räni veetorustikuga on vaja rajada veel 3,6 km
vee- ja kanalisatsioonitorustikku.
Külitse aleviku ja Räni aleviku ühisveevärgiga ja –kanalisatsiooniga ühendamisel tuleb
arvestada, et Külitse alevikus tekkiv reovesi tuleb pumbata Räni alevikku, kuna maapinna
kõrguste erinevus on ca paarkümmend meetrit. Kanalisatsioon on vaja varustada
orienteeruvalt 3 reoveepumplaga (täpsem arv selgub projekteerimise käigus).
3. Alternatiiv III
Rajada Külitse alevikku 2 Kesk-Devoni (D2) veekihi puurkaevu. Puurkaevud tuleb
varustada

veepuhastusseadmetega

(peamiselt

rauaärastus)

ning

rajada

tuleb

pumplahooned.
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Alternatiiv III puhul tuleb arvestada, et elanike arv ning seetõttu ka reovee vooluhulk on
kõikuv, tulenevalt suvitusperioodist, mil inimesi suvilates rohkem on. Reoveepuhasti peab
seetõttu olema annuspuhasti tüüpi, mis on paindlik reostuskoormuse ja vooluhulga
kõikumise suhtes.
Annuspuhasti erineb tavapärasest aktiivmudapuhastist selle poolest, et reovesi
puhastatakse annusekaupa, st et uus annus vett pääseb reaktorisse alles pärast eelmise
puhastamist ja välja laskmist. Puhastusetapid on täitmine, segamine, õhustamine,
settimine ja tühjendamine. Erinevalt nn klassikalistest aktiivmudapuhastitest, kus eri
puhastusprotsessiosad kulgevad eri mahutites, puhastatakse vesi ühes mahutis ning
eraldi järelsetit vaja ei ole. Ka annuspuhastis muutub osa reoainete lagundamisel
tekkivast aktiivmudast ülearuseks ehk liigmudaks, mis eemaldatakse settimisele
järgnevas tühjendamisetapis.
Ennem puhasti rajamist tuleb läbi viia uuringud, et teha kindlaks Ilmatsalu jõe, kui
ainukese võimaliku suubla, seisund ja heitvee vastuvõtu võime.
Ilmatsalu jõe seisund on viimase seisundihinnangu järgi kesine.

9.1.3

Külitse piirkonna arendamise alternatiivide võrdlus
Linna veevõrguga ühendamiseks (alternatiiv II ja III) asub Külitse suhteliselt kaugel Tartu
linnast ning lisaks on maapinna kõrguste vahe kohati ligikaudu 20 m. Tagada tuleb piisav
veesurve Külitse alevikku ning reovee kanaliseerimiseks on vaja rajada hulgaliselt
pumplaid, mis tagaksid tõrgeteta reovee juhtimise Tartusse.
Alternatiiv I puhul tuleb arvestada, et Külitse piirkonnas tegutsema hakkav vee-ettevõtja
peab jõudma vajalike kokkuleppele Haage küla veetorustiku omanikuga vajaliku liitumise
moodustamiseks.
Alternatiiv II puhul tuleb arvestada, et Külitse piirkonnas tegutsema hakkav vee-ettevõtja
peab jõudma vajalike kokkuleppele Räni aleviku veetorustiku omanikuga vajaliku
liitumise moodustamiseks.
Alternatiiv III puhu lahendatakse veevõtt ja kanalisatsioon lokaalselt. Kokku on vaja rajada
2 Kesk-Devoni veekihi puurkaevu, mis tagavad piisava veekoguse tarbijatele.
Tarbijaskonna kasvades saab vajadusel rajada puurkaeve juurde, kuna Kesk-Devoni
veekiht on piisava veeanniga.
Reoveekäitlus tuleb rajada lokaalse reoveepuhasti baasil. Reovee linna juhtimine pole
eraldiseisvalt (kui linnast joogivett ei tooda) otstarbekas.
Tulenevalt võrdluste analüüsist on Külitse piirkonda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
rajamiseks soodsaim valida alternatiiv III.
Praegu pole veel selge, kas Külitse piirkonna ühisveevärki ja kanalisatsiooni hakkab
arendama ning haldama AS Tartu Veevärk või AS Emajõe Veevärk. Piirkondlikule vee-
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ettevõtjale rakendatakse reoveekäitluse ja joogiveevarustuse alamprogrammist toetuse
taotlemisel 10 % võrra madalamat omafinantseeringut, juhul kui majandus- ja
finantsanalüüs seda toetab. Madalam omafinantseering kehtib vaid siis, kui toetusega
saadud varasid opereerib sama või samaväärne vee-ettevõtja vähemalt järgnevad 15
aastat. Alamprogrammist on võimalik toetust saada vaid AS-il Emajõe Veevärk.

9.2

Tartu lähiümbruse asulate arendamine
Käesolev ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava seab perspektiiviks ühendada Tartu
linna vee- ja kanalisatsioonivõrguga Tartu linna lähiümbruse asulate veel ühendamata
piirkonnad. Ühtlasi nähakse ette Tartu linna lähiümbruse tiheasustusalade arendamine
ning vee- ja kanalisatsioonivõrku liitmine, mistõttu on käesolevas ÜVK-s toodud välja ka
peamised magistraaltorud erinevate piirkondade ühendamiseks. Torude arvutuslikud
diameetrid on toodud välja eeldusega, et kõik tiheasustusega alad ka välja arendatakse.
Täpsemad torude asukohad, kalded, diameetrid jm selgub hilisema projekteerimise
käigus.
Arvestades põhjavee varude olemasoluga Tartu linnas on otstarbekas veevarustust
laiendada Tartu linna põhjavee baasil Tartu lähiümbruse piirkondades sinna, kus seda
veel tehtud pole.
Tartu

põhjaveemaardla

Kvaternaari-,

Kesk-Devoni-,

Kesk-Alam-Devoni-Siluri-

ja

Ordoviitsiumi-Kambriumi veekihtide põhjavee tarbevaru on kinnitatud 2044. aastani
(Tabel 22).
Tabel 22. Kinnitatud Tartu põhjaveemaardla põhjaveevaru.
Veekiht

või

veekompleks,
geoloogiline

Põhjaveevaru

Veehaare

m /d
3

indeks

Põhjaveevaru
kategooria ja
otstarve

Põhjaveevaru
kasutusaeg

Kvaternaari
põhjaveekompleks

Meltsiveski

7500

T1 joogivesi

31.12.2044

2510

T1 joogivesi

31.12.2044

Kobrulehe

2200

T1 joogivesi

31.12.2044

Ropka

4000

T1 joogivesi

31.12.2044

Anne (sh Ihaste, 6280
Grüne Fee Eesti

T1 joogivesi

31.12.2044

(Q)
Kesk-Devoni
põhjaveekompleks
(D2)

Anne

(sh

AS

Grüne Fee Eesti)

Kesk-Alam
Devoni-Siluri
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või

veekompleks,

Põhjaveevaru

Veehaare

geoloogiline

m /d
3

AS, Anne Soojus

(D2-1-S)

AS)

põhjaveekompleks

kasutusaeg

1700

T1 joogivesi

31.12.2044

Tartu

10 520

T1 joogivesi

31.12.2044

Kobrulehe

5500

T1 joogivesi

31.12.2044

4150

T1 joogivesi

31.12.2044

Anne

2700

T1 joogivesi

31.12.2044

Kobrulehe

2400

T2 joogivesi

31.12.2045

Le Coq)

Kambriumi

Põhjaveevaru

Vorbuse

Tartu (sh AS A.
Ordoviitsiumi-

kategooria ja
otstarve

indeks
põhjaveekompleks

Põhjaveevaru

(O-C)

49 460

Kokku

Räni alevik

9.2.1
1.

Viirupuu tee ja Räniküla tn piirkond

Räni aleviku Viirpuu tee ja Räniküla tn piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga
liitumiseks

on

vajalik

rajada

kokku

ca

366

m

veetorustikku

ja

366

m

kanalisatsioonitorustikku (De 400PE, De200PVC) ning ühendada see Viirpuu tee ääres
võrku (Lisa 7).
2. Räni aleviku Libahundi, Vanapagana ja Kaval-Antsu tee piirkond
Räni aleviku Libahundi, Vanapagana ja Kaval-Antsu tee piirkonna ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooniga liitumiseks on vajalik rajada kokku ca 1192 m veetorustikku (De110) ja
1192 m kanalisatsioonitorustikku (De160) ning ühendada see Lemmatsi-Leilovi tee ja
Tiigrisilma tänava piirkonnas võrku (Lisa 7).
3. Kivimetsa tee ja Ränirahnu tee piirkonnad
Räni alevikus ühtlase veejaotuse tagamiseks ja tiheasustusalade väljaarendamisel on
perspektiivis rajada Kivimetsa teele ja Ränirahnu teele vee ja –kanalisatsioonitorustik.
Lisaks on perspektiivis ühendada Ränirahnu tee omakorda Saareääre teega.
Ränirahnu teega paralleelselt kulgeva veetorustiku kogupikkuseks on 1334 m (De110) ja
kanalisatsioonitorustiku pikkuseks 1512 m (De200).
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Kivimetsa teega paralleelselt kulgeva veetorustiku kogupikkuseks on 1492 m (De110) ja
kanalisatsioonitorustiku pikkuseks 1512 m (De160).
Ränirahnu ja Saareääre tee ühendamiseks on vajalik rajada 1400 m veetorustikku (De110)
ja kanalisatsioonitorustikku pikkuseks 1402 m (De160) (Lisa 7).

9.3

Lemmatsi küla
Lemmatsi

külas

on

perspektiivis

tagada

ühisveevärk

ja

–kanalisatsioon

tiheasustuspiirkondadesse Linnaveere tee äärde, Räni-Raudtee tee äärde ja Kannistiku
tee äärde.
Linnaveere tee äärde on perspektiivis rajada 976 m veetorustikku (De110) ja 976 m
kanalisatsioonitorustikku (De160) (Lisa 7).
Räni-Raudtee tee äärde on perspektiivis rajada 1054 m veetorustikku (De110) ja 1054 m
kanalisatsioonitorustikku (De160) (Lisa 7).
Kannistiku tee äärde on perspektiivis rajada 1675 m veetorustikku (De110) ja 1675 m
kanalisatsioonitorustikku (De200) (Lisa 12).

9.3.1

Soinaste küla
1. Tartu-Ülenurme teeäärne piirkond
Soinaste küla Tartu-Ülenurme teeäärne piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga
liitumiseks on vajalik rajada kokku ca 1007 m veetorustikku (De110) ja 1007 m
kanalisatsioonitorustikku (De160) ning ühendada see Enelase tänava ja Tartu maantee
ristumispiirkonnas võrku (Lisa 8).
2. Tõrvandi tee – Linnavere tee piirkond
Eesmärk on tagada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni olemasolu Tõrvandi tee, Linnavere
tee ja Tamme tänava piirkonnas ning ühtlasi tagada piisav veevarustuse olemasolu
Soinaste külas ja Tõrvandi alevikus. Vajalik on rajada kokku 2350 m veetorustikku (De110)
ja 2350 m kanalisatsioonitorustikku (De160) ning ühendada see Rehepapi tee ja
Linnavere tee ristmiku piirkonnas ning Ringtee ja Tamme tn piirkonnas võrku. Arvestada
tuleb ka pumplate paigaldamisega, mille täpne arv ja asukoht selgub edasisel
projekteerimisel. Hinnanguliselt on vajalik rajada 2 reoveepumplat (Lisa 8).
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Tõrvandi ja Ülenurme alevikud, Reola küla
1. Nirgi tee piirkond
Piisava veesurve tagamiseks on perspektiivis Reola külast mööda Nirgi teed rajada vee ja
–kanalisatsioonitorustik suunaga Ülenurme alevikku, kus see ühendatakse olemasoleva
torustikuga Tehnopargi teel. Lõigul tuleb rajada 2352 m veetorustikku (De315) ja 2837 m
kanalisatsioonitorustikku (De315) (Lisa 6).
2. Lennu tee ja Aia tänava piirkond
Tõrvandi alevikus on perspektiivis ühendada Lennu tee ja Aia tänav, et tagada tulevikus
uusarenduste ühisveevärk ja –kanalisatsioon. Lõigul tuleb rajada 572 m veetorustikku
(De225) ja 572 m kanalisatsioonitorustikku (De225) (Lisa 6).

9.5

Laane küla
Laane külas nähakse ette ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni välja arendamine Väike-Näki
tee tiheasustuspiirkonnas. Perspektiivis on piirkond ühendada mööda Näki teed Tõrvandi
alevikuga Ringtee tänava piirkonnas. Lõigul tuleb rajada 2352 m veetorustikku (De315)
ja 2837 m kanalisatsioonitorustikku (De315) (Lisa 6).

9.6

Kambja alevik
Kambja alevikus on vajalik vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine, rekonstrueerimine
ning puurkaevpumplate rekonstrueerimine ja reoveepuhasti laiendamine. Projektide
tulemusena paraneb piirkonna kanalisatsioonisüsteemi töökindlus ja ökonoomsus.
Ühtlasi saab uute rajatavate veetorustikega liita elanikkonna, kes siiani pole ühisveevärgija kanalisatsiooniga ühendatud. Vanade torude asendamisel uutega paraneb ka
piirkonna keskkonnaseisund ning väheneb pinna- ja põhjavee reostumise oht.
Võru mnt puurkaevpumpla (katastri nr 6901) on reservis ning käesoleval ajal seda ei
kasutata. Pumpla vajab rekonstrueerimist. Puurkaev asub puurkaevpumpla hoones.
Silikaattellistest ehitatud hoone tuleb rekonstrueerida. Olemasolev seadmestik vajab
väljavahetamist. Pumplasisesed torustikud, regulaatorid, armatuur ning elektri- ja
automaatikaseadmed tuleb asendada uutega. Sanitaarkaitsealaks on määratud 50 m,
vajalik on taotleda sanitaarkaitseala vähendamist 30 m, sel juhul saab puurkaevu
kasutada ühisveevärgi puurkaevuna.
Kesk tänava puurkaevpumpla (katastri nr 6898) vajab rekonstrueerimist. Silikaattellistest
ehitatud hoone tuleb rekonstrueerida. Olemasolev seadmestik vajab väljavahetamist.
Pumplasisesed torustikud, regulaatorid, armatuur ning elektri- ja automaatikaseadmed
tuleb asendada uutega. Sanitaarkaitsealaks on määratud 50 m, vajalik on taotleda
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sanitaarkaitseala vähendamist 30 m, sel juhul saab puurkaevu kasutada ühisveevärgi
puurkaevuna.
Veetorustikku (De110PE) rekonstrueeritakse kokku 1885 m ja kanalisatsioonitorustikku
(De160PVC) kokku 1130 m.
Uusi veetorusid (De63PE) rajatakse 935 m ulatuses ning uusi kanalisatsioonitorusid
(De160PVC) 1265 m.
Kokku

rajatakse

470

m

survekanalisatsioonitorustikku.

isevoolset
Lisaks

kanalisatsioonitorustikku

rajatakse

Oru

tänavale

ja

ja
Võru

160

m

mnt-le

reoveepumpla.
Olemasolev Kambja reoveepuhastit on otstarbekas laiendada, rajades reoveesette
tahendamise väljaku. Lisaks on planeeritud biotiikide puhastamine.

9.7

Vana-Kuuste küla
Vana-Kuuste

külas

on vajalik

puurkaevu

ja

pumplahoone

rekonstrueerimine,

pumplahoone rekonstrueerimine ja puurkaevule veetöötlusseadme paigaldamine.
Vana-Kuuste küla puurkaev (katastri nr 6990), puurkaevu hoone ning selles olev
seadmestik vajab rekonstrueerimist. Pumplasisesed torustikud, regulaatorid, armatuur
ning elektri- ja automaatikaseadmed tuleb asendada uutega. Puurkaevule tuleb
paigaldada veetöötlusseadmestik. Sanitaarkaitsealaks on määratud 50 m, vajalik on
taotleda sanitaarkaitseala vähendamist 10 m, sel juhul saab puurkaevu kasutada
ühisveevärgi puurkaevuna.
Veetorustikku (De63PE) tuleb rekonstrueerida kokku 1480 m ulatuses ja kanalisatsiooni
torustikku (De160PVC) 1270 m ulatuses.
Vana-Kuuste

veetorustike

rekonstrueerimistöödel

tuleb

arvestada

Vana-Kuuste

mõisapargi (keskkonnaregistri kood KLO1200239) põlispuudega. Väärtuslike pargipuude
võra ulatuses teostatavate mehhaniseeritud kaevetöödega võivad kaasneda puude juurte
olulised kahjustused, mis halvendavad kaitsealuste puude seisundit. Kaitsealune VanaKuuste park on valdavalt heas seisundis ja elujõuline, mistõttu ei ole lubatud selle
seisundi halvendamine või kahjustamine. Vana-Kuuste pargi hea seisundi säilitamiseks
tuleb kaevetööd teha selliselt, mis ei kahjusta pargi puid. Arvestada tuleb, et lahtise
kaevega pole lubatud pargi servas kaevetöid teha ja tuleb leida muud alternatiivid. Kui
kaevetöid tehakse vaid Kooli tee keskel, ei kujuta lahtine kaeve pargipuudele tõenäoliselt
suurt ohtu.
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Virulase küla
Virulase külas on vajalik vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ning
reoveepuhasti rekonstrueerimine.
Veetorustikku (De32PE) tuleb rekonstrueerida kokku 135 m ulatuses ja kanalisatsiooni
torustikku (De160PVC) 165 m ulatuses.
SA Aarike Hooldekeskusele rajatakse septikust ja pinnasfiltersüsteemist koosnev
reoveekäitlussüsteem.

9.9

Rebase küla
Rebase küla puurkaevpumpla (katastri nr 6992) asub maa-aluses šahtis. Puurkaevpumpla
seisukord on väga halb. Seadmestik on amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist.
Puurkaevpumpla

jaoks

on

vajalik

ehitada

hoone,

kuhu

paigaldatakse

ka

veetöötlusseadmed.
Veetorustikku (De40PE) tuleb rekonstrueerida kokku 70 m ulatuses ja kanalisatsiooni
torustikku (De160PVC) 1405 m ulatuses.

9.10

Käpa aiandusühistu
Käpa aiandusühistu veevarustus lahendatakse uue rajatava puurkaevu baasil. Puurkaev
varustatakse

pumplasüsteemiga

ning

veetöötlusseadmetega.

Puurkaevu

ümber

ehitatakse pumplahoone.
Käpa aiandusühistusse rajatakse 1085 m ulatuses veetorustikku (De63PE) ja 1060 m
ulatuses kanalisatsioonitorustikku (De160PVC).
Reoveepuhastamiseks

rajatakse

septikust

ja

pinnasefiltersüsteemist

koosnev

reoveekäitlussüsteem.
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Tabel 23. Investeeringute ajaline jaotus
Piirkond

Töö nimetus

Investeeringute ajakava/maksumus EUR
2019-2024

Külitse alevik

Külitse

aleviku

ühisveevärgi

ja

–kanalisatsiooni

8 432 605

Puurkaevpumplate ja pumplahoonete rekonstrueerimine,

1 210 527

2024-2028

2028-2031

Finantseerimise
allikas
KIK, vee-ettevõtja

väljaarendamine
Kambja alevik

261 223

Vee-ettevõtja

veevõrgu rekonstrueerimine ja rajamine, reoveepuhasti
rekonstrueerimine
Rebase küla

Puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja pumplahoone

69 345

Vee-ettevõtja

rajamine, veetöötlusseadmete paigaldamine
Räni alevik

Veevõrgu rekonstrueerimine ja rajamine

627 095

KIK, vee-ettevõtja

Soinaste küla

Veevõrgu rekonstrueerimine ja rajamine

405 318

KIK, vee-ettevõtja

Vana-Kuuste

Puurkaevpumplate ja pumplahoonete rekonstrueerimine,

193 500

veevõrgu

rekonstrueerimine

ja

rajamine,

637 605

Vee-ettevõtja

419 923

Vee-ettevõtja

136 333

Vee-ettevõtja

biotiigi

puhastamine
Rebase küla

Veevõrgu rekonstrueerimine

Virulase küla

Veevõrgu

rekonstrueerimine,

reoveepuhasti

likvideerimine ja uue rajamine
Kambja alevik
Käpa aü

Veevõrgu rekonstrueerimine ja rajamine
Puurkaevpumplate-,

pumplahoonete-,

veevõrgu-

ja

261 223

Vee-ettevõtja

546 940

Vee-ettevõtja

reoveepuhasti rajamine
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10 KAMBJA VALLA VEE-ETTEVÕTTE ANDMED
All olevas tabelis on toodud Kambja valla vee-ettevõtte OÜ Cambi viimaste aastate tulud
ja kulud vee-teenuse osutamise eest.
Tabel 24. OÜ Cambi tulude ja kulude arvestus veeteenuse osutamise eest.
Tulud/kulud

Piirkond

2017 - Summa ilma

2018 - Summa ilma

käibemaksuta EUR

käibemaksuta EUR

Kambja

16 287

17 574

Vana-Kuuste

4933

4991

Rebase

846

993

Kammeri

1839

2005

Kambja

20 342

20 295

Vana-Kuuste

6740

7288

Rebase

845

1069

Kammeri

685

739

52517

54954

Kambja

41 728

39 097

Vana-Kuuste

11 030

15 590

Rebase

1382

2565

Kammeri

2132

2936

56 272

60 188

Veeteenus

Kanalisatsiooniteenus

Tulud veeteenuselt kokku

Tegevuskulud

Kulud veeteenuselt kokku
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Tariifide prognoos
Vee- ja kanalisatsioonitariifid peavad vastama Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadusele,
mille kohaselt kõik teenuse osutamisega seotud kulud peavad olema arvesse võetud
tariifide kujundamisel.
ÜVVKS §14 lg 2: Veeteenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:
1. põhjendatud tegevuskulude katmine;
2. investeeringud

olemasolevate

ühisveevärgi

ja

-kanalisatsioonisüsteemide

jätkusuutlikkuse tagamiseks;
3. keskkonnanõuete täitmine;
4. kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
5. põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt;
6. ühisveevärgi

ja

-kanalisatsiooni,

sealhulgas

sademeveekanalisatsiooni

arendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel konkreetses
arenduspiirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem
kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22.
märtsi.
Lisaks on tariifide kujunemisel piiriks taluvuspiir, mida mõõdetakse elanike poolt
tehtavate vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulutuste osakaaluga leibkonnaliikme
netosissetulekust. Rahvusvaheliselt aktsepteeritud taluvuspiiride järgi ei tohiks elanike
kulutused

vee-

ja

kanalisatsiooni

teenustele

ületada

4%

leibkonnaliikme

netosissetulekust. Käesolevas finantsanalüüsis on järgitud, et tariifide tõus omahinna
poolt dikteeritud tasemeni oleks piisavalt lauge, vältimaks tarbimis-šokki, nõudluse
langust ning ebastabiilsust.
Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste hinnaprognoos on esitatud all olevas tabelis 25.
Prognoosi järgi jääb nii OÜ Cambi kui ka AS Tartu Veevärk hinnakirja järgi vee- ja
kanalisatsiooniteenus tarbijatele ÜVK kehtivuse ajal nõutud piiridesse.
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Tabel 25. Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste hinnaprognoos. Allikad: Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos 2019,
Statistikaamet.
Nimetus

Ühik

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Tarbijahinnaindeksi muutus

%

2,1

2,2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Keskmise palga reaalkasv

%

4,2

3

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

Aastakeskmine netopalk

EUR

1091

1226

1287

1351

1418

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

1425

Keskmine veetarbimine

m3/ku

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

us
Veevarustuse
Cambi

OÜ

EUR/
m3

0,89

0,95

1

1,04

1,1

1,15

1,21

1,26

1,33

1,39

1,46

1,53

1,61

Kanalisatsiooni teenus OÜ
Cambi

EUR/
m3

1,09

1,16

1,22

1,28

1,34

1,41

1,48

1,55

1,62

1,7

1,79

1,87

1,97

Keskmiselt

teenus

makstud

vee

eest OÜ Cambi hinnakirja

EUR/k

6,59

7,03

7,39

7,73

8,13

8,52

8,96

9,36

9,82

10,29

10,82

11,32

11,92

0,60

0,57

0,57

0,57

0,57

0,60

0,63

0,66

0,69

0,72

0,76

0,79

0,84

0,616

0,65

0,69

0,72

0,76

0,8

0,83

0,87

0,92

0,96

1,01

1,06

1,11

uus

järgi
Elanikkonna

kulutus

%

teenustele %-na keskmisest
netosissetulekust.

OÜ

Cambi hinnakirja järgi
Veevarustuse
Tartu Veevärk

teenus

AS

EUR/
m

3

Tallinn,15. august 2019

69

Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2019–2031

MAVES

Nimetus

Ühik

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Kanalisatsiooni teenus AS

EUR/

1,08

1,15

1,21

1,27

1,33

1,39

1,46

1,53

1,61

1,69

1,77

1,86

1,95

Tartu Veevärk

m

5,65

5,99

6,33

6,63

6,96

7,29

7,63

7,99

8,42

8,82

9,26

9,72

10,19

0,52

0,49

0,49

0,49

0,49

0,51

0,54

0,56

0,59

0,62

0,65

0,68

0,72

Keskmiselt
eest

AS

3

makstud
Tartu

vee

Veevärk

EUR/k
uus

hinnakirja järgi
Elanikkonna

kulutus

%

teenustele %-na keskmisest
netosissetulekust. AS Tartu
Veevärk hinnakirja järgi
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