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LISAD 
 
1. Kanepi valla reoveekogumisalade skeemid 
2. Kanepi valla ÜVK-ga varustatud elanike arv ÜVK-ga varustatud asumite lõikes. 

Tabelid:  
2.1. Kanepi valla asumite tänane ja perspektiivne ühisveevärgi bilanss 
2.2. Kanepi valla asumite tänane ja perspektiivne ühiskanalisatsiooni bilanss  

3. Kanepi valla ühisveevärgi veekvaliteedi andmed 
4. Investeeringuprojektid 
5. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni alade skeemid (tänane seisund ja 

investeeringud) 
 

Enamkasutatud lühendeid: 
ÜVK – ühisveevärk ja –kanalisatsioon 
ÜVKA – ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 
EL – Euroopa Liit 
ÜF - Ühtekuuluvusfond 
KIK – SA Keskonnainvesteeringute Keskus  
PK (pk) - puurkaevpumpla 
RP- reoveepumpla 
RVP – reoveepuhasti 
VTJ - veetöötlusjaam 
BHT – biokeemiline hapnikutarve 
KHT – keemiline hapnikutarve 
VMK – veemajanduskava 
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1 SISSEJUHATUS 

1.1 ÜLDIST 

Käesolev Kanepi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi 
ÜVKA) on koostatud Ruum ja Keskkond OÜ töögrupi poolt, kellele viidatakse töös 
kui „Konsultandile“. 
 
Töö teostamise aluseks on Kanepi  Vallavalitsuse ja Ruum ja Keskkond OÜ 
vaheline leping nr 7-18.03. Töö eesmärgiks on vastavalt ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni seadusele kaasajastada kehtivad Kanepi, Valgjärve ja Kõlleste 
valdade ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kavad 2014-2026, ühtse 
Kanepi valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kavaks kuni aastani 2030.  
Arendamise kavaga hõlmatav periood on 12 aastat. Sõltumata lähiaastatel 
toimuvast arengust ja tehtavatest kulutustest tuleb arendamise kava täiendada 
vähemalt kord nelja aasta tagant kooskõlas muutustega valla majandustegevuses 
ja sotsiaalsfääris ning kooskõlas muudatustega seadusandluses. 
 
ÜVKA koostamine hõlmab alljärgnevaid tegevusi: 

- olemasoleva olukorra analüüs; 
- lahendamist vajavate ülesannete määratlemine; 
- ÜVK tehniliste lahenduste kavandamine; 
- arendusprogrammide koostamine ja hindamine; 
- ÜVKA arutelu ja heakskiitmine. 

 
ÜVKA koostamise eesmärgiks on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) 
arengu kiirendamine organisatsioonilis-majanduslike meetodite sihipärasema 
suunamise kaudu. 
ÜVKA on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ning 
omavalitsuse veemajandusalase investeeringuplaani koostamisel, samuti 
põhjendusmaterjaliks laenude või abi taotlemisel kui (võimalusel) ka KIK-i 
Keskkonnaprogrammist vahendite taotlemisel. 
Kava olemasolu hõlbustab omavalitsuse ja vee-ettevõtte vaheliste suhete ning 
vastastikuste kohustuste määratlemist, olles ka vajalikuks aluseks teenuste 
hinnakujundusele. 
ÜVKA tuleb koostada kooskõlas: 

- piirkonda hõlmavate veemajanduskavadega; 
- omavalitsuse arengukavaga; 
- maakonnaplaneeringuga, omavalitsuse halduspiirkonna või selle osa 

üldplaneeringutega. 
Detailplaneeringute algatamisel peab arvestama lisaks üldplaneeringule käesoleva 
ÜVKA tingimuste ja nõuetega. 
  
Erinevalt planeeringutest, mis määratlevad rajatiste paigutuse ja annavad üldise 
aluse võimsusnäitajate ning teenuste mahu leidmiseks, annab ÜVKA valdkonna 
olukorra analüüsi ja määratleb arengu prioriteedid ning nende realiseerimise 
võimalused ja teed. 



  
   

Töö: Kanepi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 
Töö nr: 7-18.03 
Staadium: AK 
Kuupäev: 17.01.2019 

 

    

9 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ÜVKA perspektiivskeem kajastab kaht ajalist perioodi: 

- Lühiajaline programm: 2019-2023, mis peab kajastama töömahte lühiajalises 
programmis. Antud perioodi osas ja sees on kohustuslik välja tuua 
investeeringud, mis on vastavalt õigusaktide täitmise kohustusele 
prioriteetseimad, tuginedes samuti tänastele kõige olulisematele 
probleemidele: joogiveekvaliteedi nõuetele vastavuse tagamine; suublasse 
juhitava heitvee nõuetele vastavuse tagamine; tähtsamate peatorustike ja –
kollektorite rekonstrueerimine. 

- Pikaajaline programm: 2024-2030, mis peab kajastama kaugemas 
perspektiivis teostatavaid ning otseselt õigusaktide nõuete täitmisega mitte 
seotud investeeringuid, sealhulgas ühisvee- ja –kanalisatsioonivõrkude 
laiendamine ja täiendavatele liitujatele ÜVK teenusega liitumisvõimaluse 
loomine. Siia kuuluvad veevarustuse peatorustike ja 
kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimine põhiliselt perspektiivse(te) 
reovee kogumisala(de) piires, sealhulgas mahus, mis tänase seisuga ei ole 
(veel) vee-ettevõtjale ja/või KOV-le majanduslikult otstarbekas ja/või muul 
viisil põhjendatud. 

 
Kanepi valla ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arendamise kava hõlmab vallas Kanepi 
alevikku ning Saverna, Krootuse, Valgjärve, Maaritsa, Põlgaste, Hurmi, Soodoma, 
Erastvere, Ihamaru, Magari ja Kaagvere külasid. 
 
Varasemate arendamise kavade põhjal on vallas toimunud veemajanduse 
arendamine ning ehitatud-rekonstrueeritud teatud osa Kanepi valla 
asumite/reoveekogumisalade ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatisi. Käesoleva 
ÜVKA ülesanne on piiritleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud ala ulatus, 
anda hinnang ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevale olukorrale vallas, 
analüüsida piirkonna põhjavee- ja joogiveekvaliteeti, hinnata, milline hakkab olema 
elanikkonna veetarbimine ühisveevärgi ja-kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamise 
järel ning hinnata süsteemi rekonstrueerimise ja rajamise maksumus, näidata 
tulekustutusvee saamise võimalusi, liigvee ärajuhtimise vajadusi ning tuua välja 
keskkonnakaitsega seotud probleemid. 
 
Käesoleva ÜVKA raames on välja toodud tegevused, mis vajalikud ühisveevärgi-ja 
kanalisatsiooni plaanipäraseks arendamiseks, töökindluse ja jätkusuutlikkuse 
tagamiseks ning seadustest ja Euroopa Liidu direktiividest tulenevate nõuete 
täitmiseks. 
 
ÜVKA on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ning 
omavalitsuse veemajandusalase investeeringuplaani koostamiseks. 
Kava olemasolu hõlbustab omavalitsuse ja vee-ettevõtte vaheliste suhete ning 
vastastikuste kohustuste määratlemist, olles ka vajalikuks aluseks teenuste 
hinnakujundusele. 
ÜVKA koostamisel on lähtutud Kanepi Vallavalitsuselt, Võru Vesi AS-lt, Saverna 
Teenus OÜ-lt  ja Anton Invest OÜ-lt saadud informatsioonist, varem koostatud 
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uuringutest, projektidest ja planeeringutest ning Konsultandi isiklikest 
tähelepanekutest. 
 

1.2 ÜVKA KOOSTAJA 

Kanepi valla ÜVKA on valminud OÜ Ruum ja Keskkond poolt. 
Töörühm oli alljärgnev: 
Projektijuht: OÜ Ruum ja Keskkond,  
Rõõmu 14-4 10921 
Tallinn 
Reg. nr. 12599255 
rkeskkond@gmail.com 
Esindaja: Sven Otsmaa 
Telefon 5137 699 
 
Kaardimaterjal/projekteerija: 
OÜ Altren Projekt 
Jaani-Hansu, Suure-Rakke küla 
Rannu vald Tartumaa 61113 
Reg nr 12609551 
vahur.laas@gmail.com 
Esindaja: Vahur Laas 
MTR reg nr EEP002873 
Ühisveevärk ja –kanalisatsioon 
Projekteerimine 
 
Finantsanalüüsi koostaja: 
OÜ Enekun 
Polgu talu 
Lõpemetsa küla 
781419 Raplamaa 
Reg nr 11968986 
ene.laur@neti.ee 
Esindaja: Ene Laur 

1.3 ARENDAMISE KAVA TELLIJA ESINDAJAD 

Kanepi Vallavalitsus 

Turu põik 1. Kanepi alevik  
63101 Kanepi vald, Põlvamaa 
telefon + 372 7976311 
majandus@kanepi.ee 
Kontaktisik: Ülar Kõrge 
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Konsultant tänab kõiki, kes aitasid kaasa andmete kogumisele, viisid läbi visiite 
objektidele ja lisaks varustasid konsultanti väärtusliku informatsiooniga, sealhulgas: 
- Ülar Kõrge, Kanepi Vallavalitsus, majandusnõunik; 
- Piret Rammul, Kanepi Vallavalitsus, arendusnõunik 
- Marko Tolga, Võru Vesi AS, arendusjuht; 
- Urmas Laanemaa, Saverna Teenus OÜ, juhataja; 
- Tiit Rammul, Anton Invest OÜ, juhataja. 

1.4 KANEPI VALLA ASUKOHT 

Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve vallavolikogud otsustasid kolme volikogu ühisistungil 
13.12.2016 kinnitada Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemislepingu 
ja selle lisad ning esitasid Vabariigi Valitsusele taotluse haldusterritoriaalse 
korralduse muutmiseks (Kanepi 13.12.2016 otsus nr 46, Kõlleste 13.12.2016 otsus 
nr 28, Valgjärve 13.12.2016 otsus nr 39).  
Vabariigi Valitsus kinnitas 26.01.2017 määrusega nr 36 haldusterritoriaalse 
korralduse muutmise, mille tulemusena Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve 
valla ühinemise teel moodustati uus haldusüksus nimetusega Kanepi vald. Uus 
omavalitsusüksus, nimetusega Kanepi vald, tekkis 21.10.2017. Ühinenud Kanepi 
vald asub Põlvamaa lääneosas piirnedes põhjast Tartumaal asuva Kambja, läänest 
Valgamaal asuva Otepää, lõunast  Võrumaal asuvate Antsla ja Võru ning idast 
Põlva vallaga. Valla territoorium moodustab ligikaudu 525 km2 ning elanike arv 
vallas on 4928. Vallas on 1 alevik - Kanepi ja 49 küla. Suuremad külad on Põlgaste, 
Saverna, Krootuse, Erastvere, Valgjärve. Kompaktsema asustusega on ka 
Maaritsa, Soodoma, Ihamaru ja Hurmi külad. Ülejäänud elanikkond on hajutatud 
väiksemates külades. 
Vallakeskus Kanepi paikneb Tartust 48 km, Tallinnast 233 km, Võrust 22 km ja 
maakonnakeskusest Põlvast 23 km kaugusel. 
Vallal on kasutada väga hea teedevõrgustik, mis võimaldab head ligipääsu 
ühinenud valla keskusega ja teenusekeskustega. Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 
maantee, Põlva-Saverna maantee, Kanepi-Leevaku maantee ja vana Tartu-Võru 
maantee („postitee“) on siduvaks tõmbeliiniks nii ühinenud valdade vahel kui vallal 
tervikuna nii Tallinna, Tartu, Võru kui Põlvaga. 

2 ALUSDOKUMENDID 

2.1 ÜLDIST. ÕIGUSAKTID. PÕHJAVEE KAITSTUS 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist reguleerib 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus, 
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018055 § 4.  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
rajamine ja arendamine. 
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018055
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ÜVKA on koostatud Tellija lähteülesande alusel, milles nähakse ette konkreetsed 
juhised ja tingimused. 
 
ÜVKA koostamine on seotud ja tugineb järgmistele põhilistele õigusaktidele*: 

1) Veeseadus; 
2) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus; 
3) Planeerimisseadus; 
4) Ehitusseadustik; 
5) Kohaliku Omavalituse korralduse seadus (edaspidi KOKS); 
6) Asjaõigusseadus ja Asjaõigusseaduse rakendamise seadus; 
7) Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus; 
8) Keskkonnatasude seadus; 
9) EV Valitsuse (VV) 29.11.2012 määrus nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- 

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

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

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

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

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

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

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

*Eelnev loetelu ei pea olema lõplik ja annab edasi ainult kõige põhilisema osas ÜVK arendamist 
puudutavatest õigusaktidest/regulatsioonidest. Arvestame kõigi nimetatud õigusaktide puhul viimase 
kehtiva versiooniga. 
 
Veeseadus on kogu veealase tegevuse ja sellega seonduva regulatsiooni, ühtlasi 
kõigi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni  valdkondadega seonduvate tegevuste 
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alusdokument. 
ÜVK ehitiste, rajatiste ja kõigi süsteemide rajamisel ja rekonstrueerimisel sealhulgas  
ehitiste ja rajatiste asukoha valimisel tuleb otseselt jälgida Ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniseadust, Looduskaitseseadust, Planeerimisseadust ja 
Ehitusseadustikku. 
 
Maa- ja omandisuhetest ja/või servituutide seadmise vajadusest  lähtuvalt peab 
ÜVK objektide käitlemisel arvestama Asjaõigusseadust ning Asjaõigusseaduse 
rakendamise seadust. 
 
Ehitiste, rajatiste ja kommunikatsioonide asukohavalikul tuleb tihti arvestada nende 
võimalikku mõju keskkonnale, sealhulgas kaaluda keskkonnamõju hindamise 
läbiviimise vajalikkust, mida hinnatakse tulenevalt „Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest” (edaspidi: KMH seadus) ja Vabariigi 
Valitsuse 29. augusti 2005. a määrusest nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral 
tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud 
loetelu”. KMH seadus on harmoniseeritud EÜ Nõukogu direktiiviga 85/337 EMÜ 
(muudetud EÜ Nõukogu direktiiviga 97/11 ning avalikustamise osa täiendatud EÜ 
Nõukogu direktiiviga 2003/35). 
 
Ühisveevärgi- ja –kanalisatsioonisüsteemide üks põhiprobleeme on tele edastatava 
vee kvaliteet  –  seda reguleeritakse sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 
ning selle aluseks olevale EL joogiveedirektiivile 98/83 EC. 
 
Keskkonnahoiu ja –kaitse seisukohalt samaväärselt oluline on nõuetekohaselt 
kogutud ja puhastatud reovesi ning selle kindlustamine reoveekogumisalal(t) või 
ühiskanalisatsiooniga alalt. Vee-ettevõtja peab tagama puhastatud heitvee 
kvaliteedi vastavuse VV 29. novembri 2012. a. määrus nr 99 „Heitvee veekogusse 
või pinnasesse juhtimise kord”. 
 
Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009. a määrusega nr 57 kehtestatud 
“Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid” kehtestatakse optimaalsed 
tingimused ja kriteeriumid reoveekogumisalade määramiseks arvestades põhjavee 
kaitstust heitveega reostumise eest ja sotsiaalmajanduslikke tingimusi. Määrus 
kehtestab reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele elanike arvuga 
rohkem kui 50, kusjuures määratava reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha. 
Määruse teises paragrahvis on toodud kriteeriumid reoveekogumisala määramiseks 
põhjavee kaitstuse järgi, mille kohaselt reoveekogumisala tuleb moodustada, kui 
kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega piirkondades tekib 1 hektari kohta 
orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 inimekvivalenti (ie). Keskmiselt kaitstud 
põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta 
tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie. Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata 
põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta 
tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. Lisaks tuleb 
reoveekogumisalade määramisel arvestada sotsiaalmajandusliku kriteeriumina 
leibkonna võimalusi ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, mille 
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kohaselt ühe leibkonnaliikme kulutused teenusele ei tohi olla suuremad kui 4% ühe 
leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekut tema elukohajärgses 
maakonnas. 
Kanepi vallas paiknevad ühiskanalisatsiooniga kaetud asumid nagu ka vald kaitstud 
põhjaveega alal (vt järgnev joonis, väljavõte Eesti põhjavee kaitstuse kaardist). 
 
Tulenevalt Eesti ühinemisest Euroopa Liidu Veepoliitika Raamdirektiiviga 
(2000/60/EC) juba aastast 2001. a., on Eesti kohustatud arendama 
ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteeme, tagamaks tele kvaliteetne ja tervisele 
ohutu joogivesi, kvaliteetne ühiskanalisatsiooniteenus ning reoveepuhastis 
nõuetekohaselt puhastatud heitvesi enne juhtimist looduslikesse või tehislikesse 
veekogudesse. 
 
Kohaliku omavalitsuse kohustus koostada ja täiendada ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava, tuleneb ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniseadusest ja aitab kokkuvõttes täita ka Veepoliitika Raamdirektiiviga 
seatud eesmärke ÜVK vallas. 
 

  
Joonis 2-1 Põhjavee kaitstus Kanepi vallas 
Allikas: Keskkonnaministeeriumi veebileht 

2.1.1 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 

Kehtivad veemajanduskavad (perioodiks 2015-2021) on kinnitatud Vabariigi 
Valitsuse protokollilise otsusega 07.01.2016. Kava on kättesaadav aadressilt: 
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http://www.envir.ee/et/veemajanduskavad  
Veemajanduskavad koostatakse iga kuue aasta tagant selleks, et saada põhjalik 
üle-vaade Eesti veekogude seisundist ning planeerida tegevusi jõgede, järvede ja 
rannikuvee ning mere seisundi parandamiseks. 
 
Järgnevalt on toodud teemakohased väljavõtted Veemajanduskavast ning 
lühikirjeldused Kanepi vallas asuvate Ida-Eesti vesikonna põhja- ja 
pinnaveekogumite seisundi kohta. 
 

 
(allikas: http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/vesikondade_kaart.jpg  ) 
Joonis 2-2  Eesti vesikondade skeem 

 

 
(allikas www.environmnet.ee ) 
Joonis 2-3 Eesti vesikondade skeem maakondade ja asumite taustsüsteemis 
 

http://www.envir.ee/et/veemajanduskavad
http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/vesikondade_kaart.jpg
http://www.environmnet.ee/
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Kanepi vald paikneb kogu ulatuses Ida-Eesti vesikonnas. 
 
Ida-Eesti vesikond on piiriülene vesikond, mis moodustub Peipsi järve ja Narva jõe 
valgalast, mis osaliselt paikneb Vene Föderatsiooni territooriumil. Eesti-Vene 
piiriüleste veemajandusküsimustega tegeleb Eesti-Vene piiriveekogude 
ühiskomisjon. 
Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava on koostatud vee kaitse ja kasutamise 
abinõude planeerimiseks Ida-Eesti vesikonnas. Vesikonna veemajanduskava 
koostamisel lähtutakse nii eelpoolkirjeldatud veeseadusest kui ka EL-i veepoliitika 
raamdirektiivist (2000/60/EÜ).  
  
Vastavalt Ida-Eesti veemajanduskavas väljatoodud kriteeriumidele 
punktkoormusallikatele (punktreostusallikatele), loetakse väga olulisteks 
punktreostusallikateks üle 2000 ie-ga reoveepuhasteid. Kanepi vallas üle 2000 ie-
ga reoveepuhasteid ei ole. Olulisteks punktreostusallikateks loetakse kõiki 
reoveepuhasteid, sealhulgas alla 2000 ie-ga, reoveepuhasteid. Antud valdkonda 
liigituvad kõik Kanepi valla reoveepuhastid ja väljalasud. 
Eelneva tõttu tuleb käesolevas ÜVKA-s tähelepanu pöörata olemasolevate 
reoveepuhastite hooldamisele ja vajadusel rekonstrueerimisele, et oleks jätkuvalt 
tagatud määruse nr 99 ja vee erikasutuslubade nõuete täitmine.  
 
Ida-Eesti veemajanduskava sätestab lisaks järgnevaid alltoodud ja joogiveele 
suunatud põhimõtteid (lühidalt refereerituna). 
 
Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi sisaldada 
haigustekitajaid ega ülenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab vastama 
Sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 nõuetele. 
Joogiveehaarete seire on korraldatud vastavates vee erikasutuslubades 
kehtestatud alustel ja Terviseameti poolt kinnitatud veekvaliteedi  kontrollikavade 
alusel ning seda teevad vee-ettevõtjad/veeloa omanikud vastavalt veekvaliteedi 
kontrollikavale ja veeloas nõutud korras. Eraldi seiret joogiveehaarde 
sanitaarkaitsealadel ei tehta. Eraldi seiret ei toimu ka veekaitsevööndites, kuid 
vajadusel kontrollitakse veekaitsevööndi nõuete täitmist järelevalve käigus. 
 
Pinnaveekogumite seisundi hindamine põhineb kahel seisundit iseloomustaval 
komponendil – ökoloogilisel ja keemilisel. Pinnavee koondseisund määratakse 
ökoloogilise ja keemilise seisundi põhjal põhimõttel, et veekogumi koondseisundi 
määratleb kahest nimetatud komponendist halvema seisundiklass. Seisund 
määratakse viieastmeliselt: väga hea, hea, kesine, halb ja väga halb seisund.  
 
Veemajanduskavades esitatud pinnavee seisundi hinnangute aluseks on 
keskkonnaseire andmed 2013.-2014. a seisuga.  
Ida-Eesti vesikonnas oli 2013. a heas või väga heas seisundis 193 veekogumit. 
Mitteheas (kesises, halvas või väga halvas) seisundis oli 103 vooluveekogumit, 12 
maismaa seisuveekogumit (järve) ning mõlemad 2 rannikuveekogumit. Võrreldes 
eelmise veemajanduskavade koostamise perioodiga (2010. a), oli vesikonnas 31 
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veekogumi seisund paranenud ning 57 veekogumi seisund halvenenud. Siinjuures 
on oluline märkida, et suur osa veekogumeid on eelmise veemajanduskavaga 
võrreldes halvemasse seisundiklassi määratud tänu paremale ja objektiivsemale 
teadmisele veekogu mõjutavatest koormustest ning vee seisundist (nii lisandunud 
seireandmed kui täiustatud metoodikad). 2014. a uuendatud seisundi hinnangud 
suurt muutust veekogumite seisundis ei näita - paremas seisundiklassis on 7, 
halvemas seisundiklassis 14 pinnaveekogumit. Heas või väga heas seisundis on 
60% Ida-Eesti vesikonna pinnaveekogumitest. 

2.1.1.1 Pinnaveekogud 

Kanpi valla olulisemad pinnaveekogumid, mis on seotud reoveepuhastite 
väljalaskudega on järgmised: Võhandu jõgi, Orajõgi, Leevi jõgi, Maaritsa oja ja 
Krootuse oja. 
 
Seisundit kirjeldame lühidalt peatükis 3.2. Kahjuks puuduvad veemajanduskavas 
Maaritsa ja Krootuse oja suhtes andmed. 

2.1.2 Kanepi valla üldplaneeringud 

Kuna Kanepi, Valgjärve ja Kõlleste valdade ühinemine Kanepi ühisvallaks jõustus 
ametlikult 21.10.2017, siis käsitleme siinkohal eraldi lühidalt ka üldplaneeringuid. 

2.1.2.1 Kanepi valla üldplaneering 

http://www.kanepi.ee/public/Kanepi_valla_uldplaneeringu_kehtestamine.pdf  
 
Kanepi valla üldplaneering (edaspidi ÜP) kehtestati Kanepi Vallavolikogu 
15.08.2017. a otsusega, koostaja OÜ Hendrikson & Ko.   
 
ÜP ÜVK osa kirjeldab, et ÜVK arendamise aluseks on ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni arendamise kava (viide on küll eelmisele kavale 2015-2026). 
Muuhulgas toob ÜP välja, et ÜVK süsteemid on välja arendatud Kanepi alevikus, 
Põlgaste, Soodoma, Hurmi, Magari ja Erastvere külades. Väljaarendatud 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni peamised probleemid Kanepi vallas on 
amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorud ning torustike paiknemine eramaadel, 
mis teeb nende hoolduse keeruliseks. 
Elanikkonna vähesuse ja suhteliselt hajali paiknemise tõttu ei ole ÜVK rajamine 
otstarbekas väljapool olemasolevaid piirkondi. Hajaasustuses jääb veevarustus 
toimima tuginedes individuaalsete salv- või puurkaevudele. Reoveekäitluseks on 
hajaasustuses erinevaid võimalusi: immutamine, omapuhasti rajamine või reovee 
kogumismahuti paigutamine. 
 
Põlgastes perspektiivse ühiskanalisatsiooni alasid ei määrata. Perspektiivsete 
elamumaade realiseerumisel tuleb kaaluda alade liitmist olemasolevate 
ühiskanalisatsioonivõrkudega. 

http://www.kanepi.ee/public/Kanepi_valla_uldplaneeringu_kehtestamine.pdf
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2.1.2.2 Valgjärve valla üldplaneering 

http://valgjarve.kovtp.ee/uldplaneering  
 
Valgjärve valla ÜP koostas Valgjärve Vallavalitsus koostöös A&L Management Eesti 
AS-i ja Triinu Vaabiga 2007. a. Üldplaneeringu kaardimaterjali koostas omaaegne 
AS Pöyry Entec, täna OÜ Entec. 
Ühisvee- ja kanalisatsioonitrassid on välja ehitatud Saverna, Maaritsa, Valgjärve, 
Pikajärve ja Aiaste küla keskustes. Nimetatud trassid rekonstrueeritakse. Valgjärve 
vallas on kolm reovee puhastit (Saverna, Valgjärve, Maaritsa). 
Ülejäänud valla külades on veevarustus salv- ja puurkaevudel ning heitveed 
juhitakse kogumiskaevudesse. Nendes külades ei ole ühiskanalisatsiooni 
väljaehitamine suurte kulude tõttu majanduslikult põhjendatud ja vajalik. Suurema 
reostuskoormusega ettevõtete puhul on vajalik väikepuhastite rajamine. 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni väljaarendamine toimub vastavalt ühisveevärgi ja 
–kanalisatsiooni arengukavale, selles esitatuga arvestatakse detailplaneeringute 
koostamisel ja projekteerimistingimuste väljastamisel. 

2.1.2.3 Kõlleste valla üldplaneering 

https://atp.amphora.ee/kollestevv/index.aspx?o=313&o2=-
1&u=null&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=%C3%9Cldplaneering&it
m=158920&clr=history&pageSize=20&page=2  
 
Kõlleste valla ÜP kehtestati Kõlleste Vallavolikogu 10. juuli 2009 määrusega nr 9,  
 
Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Kõlleste valla territooriumil on välja ehitatud aastatel 
1970-1985. Ühisveega on varustatud Krootuse, Ihamaru ja Prangli külakeskused 
ning ühiskanalisatsioon rajatud Krootuse ja Ihamaru külakeskustesse. 2007 aastal 
rajati Krootuse külas uued vee- ja kanalistasioonitrassid ning uus reoveepuhasti. 
2017 rajati Ihamaru külla reovee puhastuseks imbväljak. 
 
Ühiskanalisatsiooni arendamine on otstarbekas Krootuse ja Ihamaru 
olemasolevatel ja kavandatavatel kompaktse asustusega aladel 
keskkonnakaitselistest kaalutlustest tulenevalt. Valdav osa Kõlleste valla 
territooriumist on kaitstud ning suhteliselt kaitstud põhjaveega ala.  
Hajaasustuses ei ole ühiskanalisatsiooni väljaehitamine suurte kulude tõttu 
majanduslikult põhjendatud ja vajalik. Suurema reostuskoormusega ettevõtete 
puhul on vajalik omapuhastite rajamine. 
 
 
 
 

http://valgjarve.kovtp.ee/uldplaneering
https://atp.amphora.ee/kollestevv/index.aspx?o=313&o2=-1&u=null&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=%C3%9Cldplaneering&itm=158920&clr=history&pageSize=20&page=2
https://atp.amphora.ee/kollestevv/index.aspx?o=313&o2=-1&u=null&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=%C3%9Cldplaneering&itm=158920&clr=history&pageSize=20&page=2
https://atp.amphora.ee/kollestevv/index.aspx?o=313&o2=-1&u=null&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=%C3%9Cldplaneering&itm=158920&clr=history&pageSize=20&page=2
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2.1.3 Kanepi valla arengukavad 

2.1.3.1 Kanepi valla arengukava 

http://www.kanepi.ee/index1.php?id=13439&highlight=arengukava 
 
Kanepi valla arengukava aastateks 2007-2020 on muudetud kokku kaheksal korral, 
viimati Kanepi Vallavolikogu 11.10.2016 a. määrus nr 22 "Kanepi valla arengukava 
tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2020 kinnitamine", raames. 
Kanepi vallas on eelnimetatud dokumendi lisa 1 raames ette nähtud järgmised 
eesmärgid, plaanid ja tegevused. 
 

 

 
 
Konsultant on kohustatud investeeringute kava väljatöötamisel arvestama 
eeltoodud eesmärkide ja plaanidega. 
Täpsemalt kirjeldame ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tänast seisundit ning edasisi 
eesmärke, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni olemasoleva olukorra peatükkides. 

2.1.3.2 Valgjärve valla arengukava 

http://valgjarve.kovtp.ee/arengukavad  
 
Valgjärve valla arengukava 2014 – 2023 on kinnitatud Valgjärve Vallavolikogu 
23.09.2014 a määrusega nr. 1-1.1-9.  
Arengukavas on ÜVK-d puudutavad momendid välja toodud järgnevalt. 
 
Arengueeldused: 

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni struktuuri olemasolu 
• Kehtiv ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2026 

http://www.kanepi.ee/index1.php?id=13439&highlight=arengukava
http://valgjarve.kovtp.ee/arengukavad
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• Külade veevärk on osaliselt rekonstrueeritud 
Probleemid: 

• Reoveepuhastid on amortiseerunud 
• Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide amortiseerumine. 

 
EESMÄRK: Valgjärve valla ühisveevärk ja –kanalisatsioon on kaasajastatud.  
 
Tänaseks on pea täielikult korrastatud Maaritsa küla ühisveevärk ja -kanalisatsioon 
põhilisel küla asustusalal, ida pool Tartu-Võru maanteed, sealhulgas 
puurkaevpumpla ja reoveepuhasti. 
 
Täpsemalt kirjeldame ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tänast seisundit ning edasisi 
eesmärke, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni olemasoleva olukorra peatükkides. 
 

2.1.3.3 Kõlleste valla arengukava 

https://atp.amphora.ee/kollestevv/index.aspx?itm=167846  
 
Kõlleste valla arengukava aastateks 2014-2018 on kehtestatud Kõlleste 
Vallavolikogu 31.10.2014 määrusega nr 1-1.2/11. 
 
Konsultandile teadaolevalt on arengukavas kavandatud tööd 2014-2018 IV osa. 
Tegevuskava aastatel 2014 – 2018, tegemata, seega näeme tegevused ette 
muuhulgas käesolevas ÜVKA-s lühiajalises programmis: aastatel 2019-2023.  

2.1.4 Kanepi valla kohalikud õigusaktid 

Kanepi valla ÜVK-d ja ehitamist puudutavad põhilised õigusaktid on: 
1) Ehitusseadustik https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001 ja sellest 

tulenevad alama astme õigusaktid; 
2) Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Kanepi vallas. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/403062017003 Kanepi Vallavolikogu 
23.05.2017 määrus nr 7 ; 

3) Kanepi valla kaevetööde eeskiri http://www.kanepi.ee/index1.php?id=13184 
Kanepi Vallavolikogu 23.09.2004 määrus nr 12 ; 

4) Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine otsus nr 1-
1.3/48 http://www.kanepi.ee/public/Vee-
ettevotja_maaramine_ja_tema_tegevuspiirkonna_kehtestamine.pdf ; 

5) Valgjärve valla ühisveevärgi kasutamise eeskiri  Valgjärve Vallavolikogu 
14.04.2005 määrus nr 11 
https://www.riigiteataja.ee/akt/412022013001?leiaKehtiv ; 

Kanepi Vallavolikogu 20.12.2016 otsusega nr 48 määrati alates 01.01.2017 Kanepi 
vallas Kanepi alevikus, Hurmi, Kaagvere, Magari, Põlgaste ja Soodoma külades 
vee-ettevõtjaks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omanik AS Võru Vesi, registrikood 
10004973, aadress Ringtee 10, Võru linn, Võru maakond, 65620. Kanepi 
Vallavolikogu 20.11.2018 otsusega nr 28 määrati alates 01.01.2019 Kanepi vallas 

https://atp.amphora.ee/kollestevv/index.aspx?itm=167846
https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001
https://www.riigiteataja.ee/akt/403062017003
http://www.kanepi.ee/index1.php?id=13184
http://www.kanepi.ee/public/Vee-ettevotja_maaramine_ja_tema_tegevuspiirkonna_kehtestamine.pdf
http://www.kanepi.ee/public/Vee-ettevotja_maaramine_ja_tema_tegevuspiirkonna_kehtestamine.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/412022013001?leiaKehtiv
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Saverna, Maaritsa, Valgjärve, Krootuse ja Ihamaru külades vee-ettevõtjaks AS Võru 
Vesi. Kanepi Vallavolikogu 23.01.2019 otsusega nr 1 määrati alates 01.03.2019 
Kanepi vallas Erastvere külas vee-ettevõtjaks AS Võru Vesi.  
 
Kanepi valla kodulehel on üleval ka korrektne ja kokkuvõtlik ülevaade 
ehitusseadustikust tulenevate toimingute muudatustest 
http://www.kanepi.ee/index1.php?id=12562 . 

2.1.5 Vee erikasutusload 

Kanepi valla vee-ettevõtluspiirkondades on tänase seisuga vee-ettevõtjaks AS Võru 
Vesi, vee-ettevõtjatena lõpetasid 2018 lõpul tegevuse OÜ Saverna Teenus ja OÜ 
Anton Invest. Kanepi valla veemajanduse opereerimiseks on 2018 aasta lõpu 
seisuga väljastatud (või pikendatud) järgmised vee erikasutusload (edaspidi 
veeluba):   

1) nr L.VV/331162, väljastatud AS-le Võru Vesi, vee erikasutuspiirkonnaks: 
Kanepi alevik, Põlgaste, Soodoma ja Hurmi küla, kehtivusaeg: alates 
01.10.2018 tähtajatult;  

2) nr L.VV/326059, väljastatud osaühingule Saverna Teenus, vee 
erikasutuspiirkonnaks: Saverna, Valgjärve ja Maaritsa külad, kehtivusaeg: 
01.05.2015 - tähtajatu; 

3) nr L.VV/323711, väljastatud Anton Invest OÜ-le, vee erikasutuspiirkonnaks: 
Krootuse, Ihamaru külad, kehtivusaeg: 01.01.2014 - 31.12.2018; 

 
Veelubade nõudeid tegevuspiirkonnale kirjeldame detailsemalt järgnevates 
peatükkides. 

2.1.6 Kanepi valla ÜVK piirkonna varasemad veeprojektid 

Kanepi valla põhilised varasemad investeeringuprojektid ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni valdkonda on SA KIK keskkonnaprogrammi poolt ja samuti 
omafinantseeringutest rahastatud projektid. 
 
SA KIK keskkonnaprogrammi toetatud projektid (loetletud ÜVK projektid vahemikus 
2011-2017): 

 
Projekti nimi Toetuse saaja Maksumus 

Toetuse 
summa 

Otsuse kuupäev 

Saverna küla 
reoveepuhasti 
rekonstrueerimine 

osaühing Saverna 
Teenus 192 024,00 € 134 416,80 € 20.06.2017 

Maaritsa küla vee- ja 
kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine 

osaühing Saverna 
Teenus 443 835,00 € 359 062,51 € 9.06.2015 

Kanepi aleviku vee-ja 
kanalisatsioontorustiku 
ehitus OÜ Kanepi Haldus 306 131,80 € 240 130,03 € 21.12.2015 

http://www.kanepi.ee/index1.php?id=12562
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Põlgaste 
kanalisatsioonitrassi 
ehitus ja olemasoleva 
veeühenduse 
likvideerimine Kanepi Vallavalitsus 7 740,00 € 6 540,00 € 19.06.2013 
Saverna küla 
ühisveevärgi 
rekonstrueerimise I etapp 

Valgjärve 
Vallavalitsus 565 329,88 € 479 100,00 € 28.06.2011 

Põlgaste asula vee- ja 
kanalisatsioonitorustiku 
ehitus Kanepi Vallavalitsus 675 843,80 € 573 443,00 € 13.12.2011 
Kanepi aleviku vee- ja 
kanalisatsioonitorustiku 
ehitus (II etapp) Kanepi Vallavalitsus 542 665,53 € 460 647,50 € 28.06.2011 
Ihamaru küla 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni 
rekonstrueerimise I etapp Kõlleste Vallavalitsus   2010 

Allikas: Kanepi Vallavalitsus 
 
Lisaks on täielikult Kanepi valla omavahenditest teostatud järgmised tööd: 
 
Projekti nimi Teostamise aeg Maksumus, EUR Rahastamisallikas 

Kanepi reoveepuhasti mahutite 
vaheseinte taastamine 2016   valla omavahenditest 

Põlgaste reoveepuhasti täielik 
ümberehitamine 2016 120000 valla omavahenditest 

Allikas: Kanepi Vallavalitsus 
 
 
Kokkuvõtlikult võtab endises Kanepi vallas varemteostatud projektid kokku järgnev 
tabel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 2-1 Kokkuvõte Kanepi vallas toimunud ÜVK-süsteemide investeeringutest 

Allikas: Kanepi Vallavalitsus

  

Investeeringu objekti 
(projekti nimetus) Aasta 

Millisest fondis saadi 
toetust 

Investeeringu maksumus eurodes Märkused 

  Fondid 
Muud 
vahendid 

Valla 
osalus sh laen Kokku   

1 Kanepi VK ehitus I etapp 2006 KIK - veemajandus       198126   laen 2004 

2 
Kanepi VK ehitus II etapp 
projekt 2011 KIK - veemajandus       0     

3 
Kanepi VK ehitus II etapp 
ehitus 2012 KIK - veemajandus 447193,46   89009,74 100000 536206,2 laen 2012 

4 Põlgaste VK projekt 2012         0     

5 Põlgaste VK ehitus 2012-2013 KIK - veemajandus 571390 0 102034,6 0 673424,6 koos järelevalvega 

6 Põlgaste VK II ehitus 2013 KIK - veemajandus 5695 0 1005 0 6700   

7 Kanepi lasteaia puurkaev           0   
peaks olema KIK 
toetus 

8 

Kanepi reoveepuhasti 
mahutite vaheseinte 
taastamine 2016             

valla 
omavahenditest 

9 
Põlgaste reoveepuhasti täielik 
ümberehitamine 2016       120000   120000 

valla 
omavahenditest 

10 

Kanepi aleviku Kooli, Hurmi, 
Paju, Turu, Turu põik ja Niidu 
tänavate vee-, 
kanalisatsiooni- ja 
tuletõrjeveetorustike rek 

2016- 
2017 KIK - veemajandus         300000   
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2.1.7 Veekvaliteedi kontrollikavad 

Vastavalt sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 9 lg 1 kohaselt Joogivee käitleja peab 
koostama ja Terviseametiga kooskõlastama joogivee kontrolli kava. Vastavalt 
sotsiaalministri 02.01.2003 määruse nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või 
kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ § 8 lg 1 
kohaselt joogiveevõtul põhjaveest peab vee erikasutaja koostama joogiveeallika 
kontrolli kava ja esitama selle Terviseametile läbivaatamiseks. 
 
Kanepi vallas on joogivee ja joogiveeallika kontrollikavad väljastatud ja 
kooskõlastatud enamikule ühisveevärgiga varustatud asumitele ja neid haldavale 
vee-ettevõttele. 
 

2.1.7.1 Joogiveeallika kontrollikavad 

Joogiveeallika kontrollikavad on koostatud ja kooskõlastatud järgmistele 
veeallikatele: 
AS Võru Vesi 
Joogiveeallikate kontrollikava 2017-2021: 

• Soodoma küla puurkaev; 
• Põlgaste puurkaev; 
• Kanepi Tehnika tn puurkaev; 
• Kanepi Kooli puurkaev; 
• Hurmi küla puurkaev; 

Proovivõtukohad on puurkaevu proovivõtukraanid enne veepuhastust. 

2.1.7.2 Joogivee kontrollikavad 

AS Võru Vesi 
Joogivee kontrolli kava aastateks 2017–2020: 
Joogivee kontrollikava järgsed proovivõtukohad on järgmised: 

• Soodoma küla elamu (tavakontroll september, süvakontroll 2021) 
• Põlgaste lasteaed (tavakontroll september, süvakontroll 2020) 
• Kanepi lasteaia köök (tavakontroll september, süvakontroll 2020) 
• Hurmi küla elamu (tavakontroll september, süvakontroll 2024, 2025, 2026) 

 
OÜ Saverna Teenus 
Joogivee kontrolli kava aastateks 2018–2021: 
Joogivee kontrollikavade järgsed proovivõtukohad on järgmised: 

• Saverna lasteaed (tavakontroll jaanuar, süvakontroll 2018.a, 2019.a, 2020, 
2027.a); 

• Valgjärve ATSI Veod söökla (tavakontroll jaanuar, süvakontroll 2018.a, 
2019.a, 2020, 2027.a); 

• Maaritsa Peetri talutehnika kraan (tavakontroll jaanuar, süvakontroll 2018.a, 
2019.a, 2020, 2027.a). 
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Kontrollikavade toodud näitajaid kirjeldame lähemalt veekvaliteeti käsitlevates 
peatükkides. 

2.1.8 Ülevaade kinnitatud reoveekogumisaladest 

Vastavalt keskkonnaministri 02.07.2009. a käskkirjale nr 1080 „Reoveekogumisalad 
reostuskoormusega alla 2000 ie“ on Kanepi vallas Kanepi aleviku ning Saverna, 
Põlgaste ja Krootuse külade reoveekogumisalad. 
Ülevaade reoveekogumisaladest ja parameetritest on antud järgnevalt. 

• Kanepi reoveekogumisala, pindala 45 ha, koormus 701 ie 
• Saverna reoveekogumisala, pindala 18 ha, koormus 353 ie;  
• Põlgaste reoveekogumisala, pindala 18 ha, koormus 410 ie; 
• Krootuse reoveekogumisala, pindala 14,8 ha, koormus 289 ie. 

 
Reoveekogumisalade skeemid on antud lisas 1 ning olemasolevate ja 
perspektiivsete torustike ja rajatiste asukohad on esitatud lisas 5, joonistel. 
 
Reoveekogumisalad puuduvad järgmistel ühiskanalisatsiooniga varustatud küladel: 
Valgjärve, Maaritsa, Ihamaru, Soodoma ja Erastvere. Kuna kõik nimetatud külad 
paiknevad kaitstud põhjaveega aladel, saab reoveekogumisala moodustamist 
taotleda juhul, kui 1 hektari kohta moodustub orgaanilist reostuskoormust rohkem 
kui 20 inimekvivalenti (ie). Nimetatud külades jääb aga näitaja antud eeldusest 
oluliselt väiksemaks – seetõttu ei ole nende külade piires RKA moodustamine 
tänase seisuga põhjendatud. 

3 SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS 

3.1 ÜLDÜLEVAADE 

Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve vallavolikogud otsustasid kolme valla volikogu ühi-
sistungil 13.12.2016 kinnitada Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühi-
nemislepingu ja selle lisad ning esitasid Vabariigi Valitsusele taotluse haldusterri-
toriaalse korralduse muutmiseks (Kanepi 13.12.2016 otsus nr 46, Kõlleste 
13.12.2016 otsus nr 28, Valgjärve 13.12.2016 otsus nr 39). 
 
Vabariigi Valitsus kinnitas 26.01.2017 määrusega nr 36 haldusterritoriaalse kor-
ralduse muutmise, mille tulemusena Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla 
ühinemise teel moodustati uus haldusüksus nimetusega Kanepi vald. Uus oma-
valitsusüksus, nimetusega Kanepi vald, tekkis 21.10.2017. 
 
Kunagine Kanepi kihelkond haaras enda alla suure osa endise Kanepi valla, 
Kõlleste valla ja Valgjärve valla territooriumist. Kanepi kihelkond moodustati 1675. 
aastal Põlva, Urvaste ja Otepää kihelkonna äärealade baasil. Geograafilisest 
paiknemisest tingituna olid ühinenud omavalitsuse üksused olnud juba varasemast 
seotud Kanepi vallaga, kus asub suure osa piirkonna elanike jaoks oluline Kanepi 
kirik ja kalmistu. Ühinenud kohalike omavalitsuste üksuste koostöö on olnud aktiivne 
juba mitmete aastate jooksul. Olemasolevate teede võrgustik võimaldab hea 
ligipääsu ühinenud valla keskusega ja teenusekeskustega. Tartu-Luhamaa 
maantee ja vana Tartu-Võru maantee on siduvaks tõmbeliiniks ühinenud valdade 
vahel. 
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Kanepi valla pindala on 524,49 km2. 
 
 

  
 

 
Kanepi vallas on Kanepi Gümnaasium ja Krootuse ning Saverna põhikoolid. 
Samades asulates on lasteaiad ning lisaks on lasteaed Põlgaste külas. 
Kultuurimaastikul tegutseb Kanepi Seltsimaja, Erastvere külakeskus, Saverna 
Külakeskus, Krootuse külakeskus, Põlgaste külakeskus ja Maaritsa Kultuurimaja. 
Raamatukogud on Kanepis, Krootusel, Valgjärvel,  Savernas, Maaritsas, Soodomal, 
Põlgastes ja Karilatsis. Noortekeskused on Kanepis, Savernas ja Krootusel. 
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3.2 TÖÖHÕIVE JA MAJANDUS 

Oluliselt mõjutavad valla rahvaarvu logistiline asukoht ja ühenduse kvaliteet 
töökohtade suhtes, samuti ka töökohad vallas, et tööikka jõudvad noored ei lahkuks 
elama linnadesse ja teistesse valdadesse. Eluliselt vajalik on luua vallas võimalikult 
atraktiivne elu- ja ettevõtluskeskkond, sest selle mõjul ei jää paljud linnadesse 
õppima ja tööle läinud noored sinna elama. Nimetatud tingimuste olemasolu korral 
suureneb ka üldine sisseränne Kanepi valda. Suureks eeliseks on siinkohal juba 
mainitud Tartu linna ja Otepää lähedus ning väga hea transpordiühendus valla 
keskusest ja Maaritsa piirkonnast nii Tartusse kui Võrru.  
Ettevõtluse arenemise eelduseks on kaunis loodus, mets, põllumaa, järved. On 
olemas teedevõrk ja inimressurss. Vähesel määral tegeldakse põllumajanduse ja 
metsandusega, probleemiks on töökohtade vähesus. Välja arendamata on turismi 
infrastruktuurid, maaturismi soosib järjest tõusev huvi puutumata looduse vastu. 

3.3 KANEPI VALLA ASUMID 

Kanepi valla asulad koos endiste valla kuuluvustega on loetletud järgnevalt. 
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3.4 VALLA JUHTIMINE JA EELARVE 

Kanepi valda juhib 4-liikmeline vallavalitsus ja 19-liikmeline vallavolikogu. 
Vastavalt 2018. aasta eelarvele on põhitegevuse tulud 6 368 184 eurot ja 
põhitegevuse kulud  6 123 094 eurot.  
 

3.5 VEE-ETTEVÕTLUS 

AS Võru Vesi teenuspiirkondade veeteenuse ja reovee ärajuhtimise hinnad, mille 
on kinnitanud Konkurentsiamet, on alates 01.06.2018 koos km-ga järgmised:  
 
Veeteenuse hind  1,18 €/m3 
Reovee ärajuhtimine 1,85 €/m3 
 
Otsus on leitav AS Võru Vesi kodulehelt. 
 
Tegevuspiirkondadeks oli tol hetkel määratud Kanepi alevik, Hurmi, Kaagvere, 
Magari, Põlgaste ja Soodoma külad. 
 
OÜ Saverna Teenus ja OÜ Anton Invest olid vee-ettevõtjad kuni 31.12.2018, alates 
sellest kuupäevast on vee-ettevõtjaks määratud AS Võru Vesi. OÜ Saverna Teenus 
osutas kuni 31.12.2018 veevarustus- ja kanalisatsiooniteenust Valgjärve, Saverna 
ja Maaritsa külades ning OÜ Anton Invest Krootuse ja Ihamaru külades. 
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Kanepi Vallavolikogu on määranud 20.11.2018 otsusega 1-3/2018/28 Saverna, 
Maaritsa, Valgjärve, Krootuse ja Ihamaru külades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
(edaspidi ÜVK) tegevuspiirkondades vee-ettevõtjaks AS-i Võru Vesi, kes alustab 
teenuste pakkumist ja taristu opereerimist alates 01.01.2019. 
 
Alates 01.01.2019 kehtivad Saverna, Maaritsa, Valgjärve, Krootuse ja Ihamaru 
külades vastavalt Kanepi Vallavalitsuse 29.11.2018 korraldusele nr 2-3/2018/328 
teenuste hinnad (koos käibemaksuga): 

- veevarustus – 1,18 eur/m3; 
- reovee ärajuhtimine – 1,85 eur/m3. 
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4 KANEPI VALLA KESKKONNASEISUND 

4.1 PINNAVORMID, HÜDROGEOLOOGIA  

4.1.1 Maastik, pinnavormid 

Ühinenud Kanepi vald asub geograafiliselt Põlvamaa lääneosas. 
Loodusgeograafiliselt asub Kanepi vald Otepää maastikurajooni idanõlval, Devoni 
ladestu avamusalal tüüpilisel Lõuna-Eesti kuppelmaastikul. Maastiku pinnamoe 
kujundavad sandurtasandikud lääneosas, künklik reljeef ning moreentasandikud ja 
jääjärvetasandikud, mida läbivad ürgorgude ahelad: Truuta, Kooraste-Jõksi-
Piigandi, Võhandu ja Ahja jõe ürgorud. Reljeef on vahelduv, koosnedes 
mitmesuguse suuruse ja kujuga kuplitest, kühmudest ja küngastest, mille vahel 
looklevad ebakorrapärase kujuga soostunud lohud ja orud. Kõrgeimaks punktiks 
vallas on Hauka külas asuv Laanemägi (211 m). 
  
Vallas on puutumata puhas loodus, head keskkonnatingimused (tööstuslike 
saasteallikate puudumine). Valda läbib Võhandu jõgi ja Erastvere järvest saab 
alguse Ahja jõgi, omaette vaatamisväärsus on Tilleorg. 

4.1.2 Geoloogia, hüdrogeoloogia 

Suur osa Kanepi vallast paikneb Otepää kõrgustikul, mille maastiku eripära tuleneb 
põhiliselt selle kuhjekõrgustiku eri tüüpi pinnavormistike, eelkõige erineva 
koostisega küngastike vastastikusest paiknemisest.  
 
Kõrgustiku idapiiril Ahja jõe ürgoruga paralleelselt levivad ka tüüpilised ja uhutud 
lainjad moreentasandikud. Oluliseks reljeefis on ka ürgorud: Porijõe, Hilba ja Ahja 
jõe ürgorg. 
 
Kanepi vald tervikuna jääb Otepää kõrgustiku ida- ja kaguserva, hästiliigestatud 
reljeefiga alale. Vald asub aluspõhja Devoni ladestu Burtnieki lademe liivakivi 
avamusalal, mida katab paks pinnakate (keskmiselt 35 meetrit, ulatudes 70 
meetrini).  
 
Pinnakate  
Kanepi vallas moodustavad pinnakatte fluvioglatsiaalsed kruusad, liivad ning 
moreen. Harvem esineb viirsavi positiivsetel pinnavormidel, küngastevahelistes 
orgudes esineb orgaanika sisaldusega liivasid, muda ning turvast.  
Aluspõhi  
Vald asub aluspõhja Devoni ladestu Burtnieki lademe liivakivi avamusalal. Devoni 
ladestu lamamiks on tavapärane Eesti stratigraafiline liigestus alates kristalsest 
aluskorrast ja jätkudes settelisest pealiskorrast: Vendi ladestu ja Alam-kambriumi 
ladestiku settekivimitest (liivakivi, aleuriit ja savi) ning Siluri ja Ordoviitsiumi ladestu 
karbonaatsetest settekivimitest (põhiliselt lubjakivist). Kesk-Devoni veekompleks 
(D2) levib kogu Lõuna-Eestis Liivi lahe ja Peipsi järve vahelisel alal. 
 
Hüdrogeoloogia 
Veevarustuse joogiveeallikana kasutatakse Kanepi vallas Devoni ladestu Kesk-
Devoni veeladestiku ja Kvaternaari ladestu põhjavett, ülejäänud 
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põhjaveekompleksid lasuvad sügavamal ning vesi on kõrge mineraalainete 
sisaldusega. Devoni ladestu põhjavesi on reostuse eest reeglina kaitstud, 
Kvaternaari veekompleksi põhjavesi on kohati reostustundlik. 
Kvaternaari veekompleksi (Q) põhjavett kasutatakse salvkaevude ja ka 
puurkaevudega üksikmajapidamiste veevarustuses. Kõrgendikel moodustab 
veekompleksi kivimitest suurema osa moreen, milles on limno- ja fluvioglatsiaalsete 
setete vahekihte. Kvaternaari setete suure paksuse tõttu on veekompleks üldiselt 
hästi kaitstud pindmise reostuse eest. 
Kvaternaari veekompleksi survetase on reljeefist sõltuvalt väga ebaühtlane, 
ulatudes orgudes maapinnani, küngastel võib olla kuni paarikümne meetri 
sügavusel maapinnast. 
Esineb lokaalseid pinnasevee kihte. Veekompleksi lamamiks on Narva lademe 
domeriidid ja savikad dolomiidid (D2nr). Kvaternaari veekompleksi ja aluspõhjalise 
Keskdevoni veekompleks vahel ei ole selgeltväljendunud veepidet. 
Valla hajaasustusega alade majapidamised kasutavad enamasti salvkaevusid, 
mistõttu peamiseks joogivee allikaks on Kvaternaari vesi. Kesk-Devoni vett 
kasutatakse asulates - alevikes ja külades puurkaevude abil, mille sügavused on 
vahemikus 90-170 m (Kanepi Tehnika puurkaev). 
 

4.2 PINNAVEEKOGUD  

Kanepi valla territooriumil on ligemale 30 järve, millest küll kõik ei ole tunnistatud 
avalikult kasutatavateks järvedeks. Suurimad järved on: Valgjärv, Piigandi järv, 
Piigandi Mustjärv, Jõksi järv, Kooraste Suurjärv, Lillu Järv, Prangli Jaskajärv, 
Penijärv, Palojärv, Väike Palojärv e. Kogrejärv, Osetsoo järv, Janukjärv, Untsa järv 
jt.  
Hüdrograafilise võrgu moodustavad lisaks jõed, rohked ojakesed, magistraalkraavid 
tehislike paisjärvekestega, väiksemad jõed (alla 25 km2 valgalaga) ja järved (alla 10 
ha).  
Suurematest vooluveekogudest läbivad valda Võhandu jõgi, Ahja jõgi, Leevi jõgi, 
Sulaoja jõgi, Elva jõgi, Porijõgi, jt.  
Kehvas olukorras on Krüüdneri järv, mida ähvardab täis kasvamine. Vee äravoolu 
asukohta järvest on muudetud kui ehitati vana truubi asemele uus truup, mille 
tulemusena on järve ääres olevad kinnistud suurvee ajal üleujutatud. 
Lisaks nimetatud järvedele asub vallas mitmeid väiksemaid seisuveekogusid.  
Jõksi, Piigandi ja Kooraste järved kuuluvad Natura 2000 võrgustikku ning 
praeguseks hoiualadena kaitse alla võetud. 
Suurimad ojad vallas on Hurmi, Tsirgu ja Valgupere ojad. 
Veemajanduskavas käsitletud Kanepi vallas asuvaid Piigandi järve, Piigandi 
Mustjärve, Jõksi järve, Mutsina järve, Kooraste Suurjärve ja Piigandi Vähkjärve, 
mille seisund on hinnatud heaks. Kooraste Kõverjärve on hinnatud seisundile väga 
hea. Erastvere järv on hinnatud seisundile keskmine ja seisundi põhjuseks on 
toodud punkt- ja hajureostus. 
 
Vallas puuduvad suuremad märgalad. Osõtsuu ümber Osõtsuu järve on arvatud 
Natura alade koosseisu. 
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4.2.1 Kanepi valla ÜVK piirkondadega seonduvate pinnaveekogumite 
seisund 

Kanepi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni mõjude seisukohalt on olulised 
eelkõige reoveepuhastite heitvee suublaks olevad pinnaveekogumid. 
Järgnevalt anname lühiülevaate pinnaveekogumite seisundist vastavalt Ida-Eesti 
vesikonna veemajanduskava aastateks 2015-2021 (edaspidi VMK). Hinnagu 
anname vastavalt VMK 2014. a koondhinnangule. Vooluveekogumid olid jagatud 
seisundite kaupa parema poolt halvema poole järgmiselt: väga hea, hea, kesine, 
halb, väga halb. 
 
Võhandu jõgi 
Võhandu jõgi on valla suurim vooluveekogu ning reoveepuhasti heitveesuublaks 
Kanepi alevikule. 
Jõe seisundit on hinnatud kuues lõigus, millest Kanepi vallaga on seotud: 
Võhandu_1,  Võhandu jõgi kuni Sillaotsa jõeni. Antud vahemikus paikneb Kanepi 
väljalask. Jõelõigu ökoloogiline seisund oli kesine, keemiline seisund oli hindamata, 
koondseisund hinnati kesiseks. Veekogumi seisundile on seatud ajakohastatud 
keskkonnaeesmärk jõuda hea seisundini aastaks 2027 ning erandi seadmise 
põhjendused veekogu lõigule on esitatud vastavalt VRD artiklile 4 järgmiselt: 4/1 - 
tehniline teostatavus - parandused saavutatavad etappidena, mis ületavad tähtaja. 
Esimeseks tähtajaks, aastaks 2021, ei ole eesmärgi saavutamine võimalik.  
Rohkem Võhandu jõe lõike Kanepi valla reoveepuhastite suublana kasutusel ei ole. 
 
Leevi jõgi 
Leevi jõgi on samuti Kanepi vallas keskse tähtsusega vooluveekogu ning on 
heitveesuublaks Saverna ja Valgjärve küladele. Jõe seisundit on hinnatud kahes 
lõigus, millest Kanepi vallaga on seotud: Leevi_1,  Leevi Järvemäe ojani. Antud 
vahemikus paiknevad nii Valgjärve kui Saverna väljalasud. Jõelõigu ökoloogiline 
seisund oli kesine, keemiline seisund oli hindamata, koondseisund hinnati kesiseks. 
Veekogumi seisundile on seatud ajakohastatud keskkonnaeesmärk jõuda hea 
seisundini aastaks 2027 ning erandi seadmise põhjendused veekogu lõigule on 
esitatud vastavalt VRD artiklile 4 järgmiselt: 4/1 - tehniline teostatavus - parandused 
saavutatavad etappidena, mis ületavad tähtaja. Esimeseks tähtajaks, aastaks 2021, 
ei ole eesmärgi saavutamine võimalik.  
Rohkem Leevi jõe lõike Kanepi valla reoveepuhastite suublana kasutusel ei ole. 
 
Orajõgi 
Orajõgi on heitveesuublaks Põlgaste külale. Orajõe seisundit on hinnatud kahes 
lõigus, millest Kanepi vallaga on seotud: Orajõgi_1 Orajõgi Põlva paisjärveni. Antud 
vahemikus paikneb Põlgaste reoveepuhasti heitvee väljalask. Jõelõigu ökoloogiline 
seisund oli kesine, keemiline seisund oli hindamata, koondseisund hinnati kesiseks. 
Veekogumi seisundile on tänase seisuga seatud ajakohastatud keskkonnaeesmärk 
jõuda hea seisundini aastaks 2027 ning erandi seadmise põhjendused veekogu 
lõigule on esitatud vastavalt VRD artiklile 4 järgmiselt: 4/1 - tehniline teostatavus - 
parandused saavutatavad etappidena, mis ületavad tähtaja. Esimeseks tähtajaks, 
aastaks 2021, ei ole eesmärgi saavutamine võimalik.  
Rohkem Orajõe lõike Kanepi valla reoveepuhastite suublana kasutusel ei ole. 
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Ülejäänud suublaveekogusid: Krootuse ja Maaritsa ojasid, Veemajanduskavas 
kirjeldatud ei ole. 

4.3 LOODUSKAITSE 

4.3.1 Kaitstavad alad ja objektid  

4.3.1.1 Natura 2000 kaitsealused alad ja objektid 

Kanepi vallas on järgmised Natura 2000 võrgustikku kuuluvad kaitsealused alad ja 
objektid: 

• Ürgorgudes paiknevad järved: Jõksi, Piigandi ja Kooraste järved. 
• Hauka loodusala – on loodud loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi (liigirikkad 

madalsood) ja II lisa liigi elupaiga (harivesiliku elupaik) kaitseks. Harivesiliku 
püsielupaiga kaitse toimub vastavalt kaitse-eeskirjale. 

• Valgjärve loodusala – on loodud loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi 
(looduslikult rohketoiteline Valgjärve järv koos pargiga) kaitseks. 

• Veski loodusala – kaitseala on loodud 2001. aastal I kategooria kaitsealuse 
liigi (must-toonekurg) püsielupaiga kaitseks. Kaitsealal kasvav mets on 
ürgmetsailmeline. Must-toonekurg on alal pesitsenud 1980. aastast alates. 
Kaitseala pindala 63 ha. Vabariigi Valitsuse 27. Novembri 2001 määrusega 
nr 367 on kinnitatud „Veski looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Veski 
looduskaitseala kaitse-eeskiri”.  

• Ihamaru loodusala – kaitseala on loodud 1981. aastal. III kategooria 
kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid. 

• Hilba jõe hoiuala – kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I 
lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas 
nimetatud liigi – hariliku võldase ( Cottus gobio ) elupaikade kaitse. 

• Osõtsuu loodusala – kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I 
lisas nimetatud elupaigatüüpide – liigirikaste madalsoode (7230) ning 
soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – 
soohiilaka (Liparis loeselii) ja kollase kiviriku (Saxifraga hirculus) kaitse. 

• Palojärve loodusala – kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I 
lisas nimetatud elupaigatüübi – liiva-alade vähetoiteliste järvede (3110) 
kaitse. 

• Ahja jõe hoiuala – kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ 
looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I 
lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas 
nimetatud liikide – hariliku hingi ( Cobitis taenia), hariliku võldase (Cottus 
gobio) ja paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) elupaikade kaitse. 

 
Kanepi vallaga piirneb Otepää looduspark, mis kuulub Natura 2000 võrgustiku 
Otepää loodus- ja linnuala koosseisu. Loodusala on moodustatud loodusdirektiivi I 
lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Linnuala on moodustatud 
linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade 
kaitseks. Otepää linnuala ühtib Otepää loodusalaga. Linnualal kaitstakse ka 
Valgjärve valla sümboli – väikse-konnakotka elupaika. 
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4.3.1.2 Muud loodushoiualad ja kaitstavad objektid 
 
Väljaspool kaitsealasid asuvate Natura 2000 kaitsealadel toimub kaitsetegevuse 
korraldamine vastavalt keskkonnaministri määrusele ”Majandustegevuse ajutiste 
piirangute rakendamine väljaspool kaitsealasid asuvatel Natura 2000 võrgustiku 
aladel”. 
 
Maastikukaitse alad ja kaitsealused pargid 
Maastikukaitseala ehk looduspark on kaitseala, mis on loodud maastiku 
säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks, tutvustamiseks ja kasutamise 
reguleerimiseks. 
Loodusekaitseseaduse §281 järgi on maastikukaitseala eritüübid park, arboreetum 
ja puistu. 
Pargi kaitse eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, 
kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu 
ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise 
kasutamise ja arendamise suunamisega. Kaitsealuste parkide kaitse toimub 
vastavalt kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjale. 
 
Kanepi vallas on maastikukaitsealad ja kaitsealused pargid: 

• Liiva-Varbuse maastikukaitseala 
• Krüüdneri mõisa park – muinsuskaitse all; 
• Valgjärve mõisa metsapark ja Valgjärv – looduskaitse all; 
• Pikajärve mõisa park – muinsuskaitse all. 

 
ÜVK-torustikud ulatuvad osaliselt Liiva-Varbuse maastikukaitsealale ja Valgjärve 
mõisa metsapark territooriumile. 
 
Kui tegevustega hõlmatud ala asub kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava 
looduse üksikobjekti kaitsevööndis, tuleb ehitust reguleeriv dokumentatsioon 
(ehitusteatis, projekteerimistingimused, ehitusluba, detailplaneering) tulenevalt 
looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) §-st 14 lg 1 kooskõlastada kaitseala 
valitsejaga. Kaitseala valitseja on looduskaitseseadus § 21 lg 1 kohaselt 
Keskkonnaamet. LKS § 14 lg 2 sätestab, et kaitstava loodusobjekti valitseja ei 
kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt kaitstava loodusobjekti 
valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse 
eesmärgi saavutamist või kaitstava loodusobjekti seisundit. 
ÜVK tegevustega on hõlmatud või piirnevale lähialale registreeritud mitmed II ja/või 
III kategooria kaitsealuste liikide leiukohad või esinemisalad (nt Valgjärve ja 
Erastvere külades). Kaitsealuste liikide osas on oluline, et kui nende liikide kaitseks 
ei ole LKS § 48 lg 3 järgi moodustatud püsielupaika, rakendub LKS § 48 lg 4 
kohaselt piiritlemata II ja III kategooria kaitsealuse liigi elupaigas isendi kaitse. 
 
Veekogude kalda ehituskeeluvööndisse uute trasside kavandamisel tuleb arvestada 
LKS § 38 sätestatud kitsendustega. LKS § 38 lg 3 sätestab, et ranna või kalda 
ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Veekogude 
ehituskeeluvööndis ei laiene ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringu või 
kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud tehnovõrgule ja –rajatisele (alus: LKS § 
38 lg 5 p 8 ) ning olemasoleva elamu tarbeks rajatavale tehnovõrgule ja –rajatisele 
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alus: LKS § 38 lg 4 p 9). LKS §-is 38 sätestatud kalda ehituskeeluvööndi nõuete 
järgimine ning erandi rakendamise õiguspärasuse väljaselgitamine ja kohaldamine 
on kohaliku omavalitsuse pädevuses. 
 

4.4 MAAVARAD JA NENDE KAEVANDAMINE 

Maavaradest leidub Kanepi vallas ehitusliiva ja – kruusa, suurim on 30 ha suurune 
Sõreste liiva ja kruusa maardla. Lühiülevaade aktiivsetest maardlatest on järgmine: 

1. Sõreste liiva ja kruusa maardla, 30 ha; 
2. Veskimõisa-Posti - ehitusliiv 591 m3, 3,65 ha, aktiivne reservvaru; 
3. Voorepalu - ehitusliiv 250 m3, 4,04 ha, aktiivne reservvaru. 
4. Kolleri-Saverna kruusamaardla; 
5. Laiavangu kruusamaardla; 
6. Krüüdneri liivamaardla;  
7. Abissaare liivamaardla. 
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5 ÜHISVEEVÄRGI HETKESEISUND 

5.1 TÄNASED VEEVARUSTUSPIIRKONNAD 

Kanepi vallas on ühisveevarustusteenusega täna kaetud järgmised asumid: Kanepi 
alevik, Põlgaste, Saverna, Krootuse, Valgjärve, Maaritsa, Soodoma, Ihamaru, 
Hurmi, Magari, Erastvere ja Kaagvere külad. 
 
Kanepi valla asumite tänasest ja perspektiivsest varustatusest ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniga annab ülevaate lisa 2. Järgnevalt kirjeldame lühidalt 
ühisveevarustuspiirkondi, pumplate, pumplaseadmetest ja veetöötlusjaamadest 
anname ülevaate osades 5.4-5.13. 
 
Kanepi alevik 
Kokku on ühisveevärgiga ühendatud ~ 500 inimest, Kanepi alevikus on 
ühisveevärgiteenusega kaetud ~ 86% elanikest (500  inimest 587 elanikust). 
Liitumisvõimalus on antud ligikaudu 540 elanikule ehk 92%-le elanikest. 
Alevikus on kolm (3) ühisveevärgi puurkaevpumplat, millest reservis on üks. 
Töötavad puurkaevud on Kooli puurkaev, Tehnika puurkaev. Reservis on Lasteaia 
PK. 
 
Põlgaste küla 
Põlgaste küla, asub vallakeskusest Kanepist linnulennult ligikaudu 7,5 km ida pool 
(mööda maanteed ca 8 km). Põlgaste küla ühisveevärgiga on ühendatud ligikaudu 
98% külaelanikest: 345 inimest 350 elanikust. Küla veevõrk baseerub ühel 
ühisveevärgi puurkaevul. 
 
Saverna küla 
Saverna küla paikneb Kanepi valla loodeosas, Kanepist ligikaudu 10 km 
põhjasuunas. Küla ühisveevärk baseerub ühel ühisveevärgi puurkaevul, 
ühisveevärgiga on liitunud ligikaudu 94% elanikkonnast, ca 300 inimest küla 318-st 
elanikust. 
 
Krootuse küla 
Krootuse küla paikneb Kanepi valla kirdeosas, vallakeskusest Kanepist ligikaudu 19 
km kaugusel kirdes ja Savernast ca 9 km kaugusel ida suunas.  
Külas on kaks ühisveevärgi puurkaevu – kaupluse ja keskuse puurkaevud, millest 
töös on kaupluse puurkaev ja keskuse kaev on reservis. Ühisveevärgiga on liitunud 
ca 72,7% elanikkonnast, 298 inimest 399-st elanikust. 
 
Valgjärve küla 
Valgjärve küla asub valla loodeosas ligikaudu 15 km kaugusel Kanepi alevikust 
loodes ja 5 km kaugusel Savernast läänes. Ühisveevärgiga on liitunud ca 82% 
elanikkonnast, ca 140 inimest 170-st ühisveevärgi võimalusega elanikust. Külas 
paikneb üks ühisveevärgi puurkaev. 
 
Maaritsa küla 
Maaritsa küla paikneb ca 19 km kaugusel Kanepi alevikust põhja pool. 
Ühisveevärgiga on liitunud ca 69% elanikkonnast, ca 105 inimest 164 küla elanikust. 
Ühisveevärki varustab üks puurkaevpumpla. 
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Soodoma küla 
Soodoma küla paikneb Kanepi alevikust ca 5 km kaugusel kagu suunas ning küla 
ühisveevärk baseerub  ühel puurkaevul ja veevõrgul. Külas on ühisveevärgiga 
liitunud ~ 57% elanikkonnast, ca 90 inimest 157-st. 
 
Hurmi küla 
Hurmi küla paikneb Kanepi alevikust ca 8 km kaugusel idas ning küla ühisveevärk 
baseerub omaette puurkaevul ja veevõrgul. Külas on ühisveevärgiga liitunud ca 
87% elanikkonnast, ca 81 inimest 93-st. 
 
Ihamaru küla 
Ihamaru küla paikneb Kanepi alevikust ligikaudu 23 km kaugusel kirdes (linnulennul 
ca 12 km) ja ca 4 km kaugusel endisest vallakeskusest Krootuselt idas. Küla paikneb 
Põlva-Saverna ja nn Postitee ristil. Küla ühisveevärk baseerub ühel puurkaevul ja 
veevõrgul. Külas on ühisveevärgiga liitunud 61% elanikkonnast, ca 60 inimest 98-
st. Ülejäänud elanikkond tarbib eraomandis olevate kaevude vett või elab keskusest 
eemal hajaasustuspiirkonnas, kuhu ühisveevarustuse laiendamine pole 
otstarbekas. 
 
Magari küla 
Magari küla paikneb Kanepist ca 5 km kaugusel kagus. Küla ühisveevärk baseerub 
puurkaevul ja veevõrgul. Külas on ühisveevärgiga liitunud ca 43% elanikkonnast, ca 
36 inimest 84-st. 
 
Erastvere küla 
Erastvere küla paikneb Kanepist ca 3 km kaugusel kagus. Küla ühisveevärk 
baseerub puurkaevul ja veevõrgul. Külas on ühisveevärgiga liitunud ca 17% 
elanikkonnast, ca 40 inimest 238-st. Erastvere külas on teenuse operaatoriks alates 
01.03.19 Võru Vesi AS. Suurim veetarbija külas on hoolekandeasutus Kanepi Kodu. 
Alates 2019. aastast plaanitakse Erastvere ÜVK-objektide üleandmine AS-le Võru 
Vesi. 
 
Kaagvere küla 
Kaagvere küla paikneb Kanepist ca 9 km kaugusel läänes, Otepää suunas. Küla 
ühisveevärk baseerub ühel puurkaevul ja lühikesel veevõrgul. Külas on 
ühisveevärgiga liitunud kolm eramut ja üks 8 korteriga kortermaja – kokku ca 25 
inimest. Küla elanike arv on 67. 

5.2 VEETARBIJAD, VEEVARUD, VEEVÕTT JA -MÜÜK 

5.2.1 Veetarbijad ja teenusega varustatus 

Nagu eelnevas osas kirjeldatud, on ühisveevärk ja osalt –kanalisatsioon Kanepi 
vallas täna seotud Kanepi aleviku ning Põlgaste, Saverna, Krootuse, Valgjärve, 
Maaritsa, Soodoma, Ihamaru, Hurmi, Magari, Erastvere ja Kaagvere küladega. 
Nimetatud asumites on põhilised juriidilistest isikutest ÜVK teenuse tarbijad 
vallavalitsusega seotud asutused – koolid, lasteaiad ja hooldekodud. 
Eraettevõtetest suuremad tööstustarbijad on näiteks Arke Lihatööstus AS Põlgaste 
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külas, Saaretu OÜ Kanepi alevikus, OÜ IKOMIX Valgjärve külas. AS Paloma Papp 
Ihamaru külas jt. Ülejäänud asumites on tööstuse osakaal väiksem. Ettevõtluse 
arenguks on Kanepi vallas soodsad tingimused tänu heale logistilisele asukohale ja 
eeldatavalt kvalifitseeritud tööjõu olemasolule (Eesti Maaülikooli ja mitme 
Kutsehariduskeskuse lähedus). 
 
Tabel 5-1 Kanepi valla (suuremad) asutused-ettevõtted asumite kaupa (loetelu 
ei ole lõplik)  
 
Jrk 
nr 

 
Asum 

 
Asutuse või ettevõtte 
ärinimi 

 
Märkused 

1 Kanepi alevik Kanepi Gümnaasium  
2  Kanepi lasteaed  
3  Kanepi Vallavalitsus  
4  Saaretu OÜ  Side-,elektri-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside ehitus 
ning veekogude rajamine, 
puhastamine 

5 Põlgaste küla Põlgaste lasteaed  
6  Põlgaste raamatukogu, 

külakeskus,  
 

7  Põlgaste pansionaat  
8  Arke Lihatööstus AS Lihatoodete valmistamine 
9  OÜ Augli Metall Ehituslikud 

metallkonstruktsioonid 
Masinaehituskonstruktsioonid 

10 Saverna küla Saverna Põhikool  
  Saverna Hooldekodu  
  Saverna Külakeskus Saverna Teenusekeskus, 

raamatukogu, kooli söökla ja 
lasteaed 

11 Valgjärve küla OÜ IKOMIX pesula 
  Atsi Veod OÜ Kohvik ,,Atsi Juures'' 
12 Krootuse küla Kõlleste Teenusekeskus  
13  Krootuse Põhikool  
14  Krootuse Hooldekodu  
15  Krootuse Agro AS põllumajandussaaduste 

tootmine ja müük, 
jaekaubandus 

16 Soodoma küla Järelvanker OÜ  sealiha tootmine, 
teraviljakasvatus 

17 Ihamaru küla AS Paloma Papp papitööstus, lainepapi 
tootmine 

25 Erastvere küla Kanepi Kodu Eakate hooldus 
Allikas: Kanepi Vallavalitsus ja Kanepi Vallavalitsuse veebilehekülg 
 
Ülejäänud juriidiliste isikute veetarbimine on väiksem. Tabelis nimetamata asumites 
on põhitarbijaiks elanikud. 
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5.2.2 Põhjaveevarud  

Kanepi vallas puuduvad kinnitatud põhjaveevarud, kuna üheski asumis ega 
tarbimispunktis ei küündi põhjaveevõtt selleks nõutava 500 m3/d tasemele ega isegi 
selle ligidale. 

5.2.3 Ülevaade Kanepi valla veekasutusest 

Detailsem ülevaade veevõtu ja –tarbimise seisust on toodud lisas 2, kus kirjeldame 
veebilanssi alates aastast 2017 ja prognoosime näitajaid kuni ÜVKA perioodi lõpuni: 
aastani 2030. 
 
Tuleb märkida, et veetarbimise prognoos juriidiliste isikute osas ei pruugi olla tõene 
ja lõplik, kuid muudatusteks puudub piisav info ja alusmaterjal. 
 
Peamisteks eeldusteks loeme, et elanike arv enamikes asumites jääb perspektiivis 
laias laastus tänasele tasemele, juhul kui ei ole ette näha võrkude laiendamist. Vee- 
ja kanalisatsioonivõrkude laiendamisel lähtume uute liitujate ligikaudsetest arvudest 
ja vee ühiktarbimistest.  Tarbimise langustendents on loodetavasti viimase 10 aasta 
jooksul  peatunud. Pigem näeme eriti madala ühiktarbimise juhtudel ette mõnigase 
ühiktarbimise kasvu vähemalt kuni 80 l/d el, juhul kui näitaja on täna sellest 
madalam. 
Elanike ühiktarbimine kasvab tänaselt kohati madalalt tasemelt aastaks 2030 
vähemalt 80 l-ni/el ööpäevas, kus see on juba täna saavutatud või on kõrgem, 
jätame ühiktarbimise muutmata.  
Järgmises osas anname ülevaate Kanepi valla ühisveevärgi puurkaevude 
üldtehnilistest näitajatest. 

5.3 KANEPI VALLA ÜHISVEEVÄRGI PUURKAEVUDE TEHNILISED ANDMED 

Järgnevas tabelis anname kokkuvõtliku ülevaate Kanepi valla ühisveevärgi 
puurkaevudest, sealhulgas vee erikasutuslubades sisalduvad reservkaevud. Vee 
erikasutusloa väliseid puurkaeve käsitleme tulenevalt nende olulisusest edasiseks 
kasutuseks. 
 



Tabel 5-2 Kanepi valla puurkaevude (pk) tehnilised andmed 
Jrk 
nr 

Puurkaev Puurkaev
u katastri 

nr 

Ehitusaasta Veekompl
eks 

Sügavus 
[m] 

Deebit 
[m3/h] 

Staatiline veetase 
[maapinnast, m] 

Dünaamiline 
veetase 

[maapinnast, m] 

Keskmine 
veevõtt 2017 

[m3/d] 

1 Kanepi Kooli pk  11301 1965 D2ar 150 18 29 32 27,6 
2 Kanepi Tehnika pk  11288 1982 D2ar 170 11,2 26 29,1 31,2 
3 Kanepi lasteaia pk 11294 1981 D2ar 160 15 23 34 Kaev reservis 
4 Põlgaste küla pk 11283 1985 D2ar 120 13,6 29,5 32,5 75,4* 
5 Saverna pk 11213 1976 D2ar 140 20,5 12,5 18,5 54,5 
6 Krootuse kaupluse pk 11130 1980 D2-1 270 8,0 19 90 40,8 
7 Krootuse keskuse pk 11127 1974 D2-1 280 18,3 60 66,5 Kaev reservis 
8 Valgjärve pk 15545 2000 D2br 200 5,4 61 72 36,4 
9 Maaritsa keskasula 

(töökoja) pk 
11144 1961 D2ar 112 13,0 19,65 26,20 13,6 

10 Soodoma küla pk 11278 1973 D2artr 100 4,0 15 18 13,9 
11 Soodoma küla pk 11282 1984 D2ar 120 4,4 34 38,8  
12 Hurmi küla pk 11124 1972 D2ar 138 3,6 50 53 6,4 
13 Ihamaru pk 11110 1957 D2nr 204 11,9 14 32 12,6 
14 Magari küla pk 11285 1963 D2nr 110 11,2 27 35 Andmed 

puuduvad 
15 Erastvere küla pk 11302 1957 D2ar 140 25,2 9,9 11 Andmed 

puuduvad 
16 Kaagvere farmi pk 11151 1964 D2ar 88 14,4 25 40 Andmed 

puuduvad 
*Märkus: Põlgaste elanike arv on 345 inimest, kuid vee põhitarbija on Arke Lihatööstus AS 
Allikas: internetiportaaal VEKA eelis
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5.4 KANEPI ALEVIKU ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Kanepi aleviku veevajadus ja -tarbimine on tagatud aleviku siseste ühisveevärgi 
puurkaevude baasil. Kokku paikneb alevikus kolm ühsveevärgi puurkaevpumplat 
(tabel 5-2), millest töös on kaks: Kooli ja Tehnika puurkaevud. 
Vee tarbimisandmed on saadud klientidele paigaldatud veemõõtjate näitude põhjal. 
Veemõõtjate osakaal Kanepi aleviku ühisveevarustussüsteemis on 100%. 
Kanepi aleviku ühisveevärgi operaator on AS Võru Vesi. 

5.4.1 Kanepi aleviku puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

5.4.1.1 Kooli puurkaevpumpla 

Kooli puurkaev nr 11301 paikneb Kanepi aleviku keskosas ning avab Kesk-Devoni 
veekompleksi. Puurkaev on rajatud aastal 1965. 
 
Vastavalt AS-le Võru Vesi väljastatud vee erikasutusloale nr L.VV/331162 on lubatud 
veevõtt Kooli puurkaevust: 24 000 m3/a ehk 66 m3/d. Puurkaevpumpla operaator on 
AS Võru Vesi. 
 
Puurkaev on üheastmeline, päisega pumplahoones.  
Puurkaevpumpla rekonstrueeriti nii ehituslikult kui tehnoloogiliselt 2009. aastal. Tööde 
käigus vahetati pumplasisesed torustikud, seadmed, armatuur ning elektri- ja 
automaatikasüsteem. 
Puurkaevu süvaveepumba parameetrid: P = 5,5 kW, H=90 m, Q=9 m3/h. Pumba tööd 
juhib sagedusmuundur. 
Pumplahooneks on silikaattellistest rajatud omaaegne tüüpprojekt hoone. Katuseks on 
väga madala  ühepoolse kaldega viilkatus. Hoone on rekonstrueeritud, väljast 
soojustatud ja kaetud profiilplekiga.  
Puurkaevpumpla on varustatud veetöötlusseadmetega: OÜ Callefiks paigaldatud 
paralleelsed survefiltrid. Raua- ja mangaaniärastus toimub kompressoriga vee 
aereerimisega ning kvartsliiv-survefiltrites filtreerimisega.  
 
Pumplasse on paigaldatud rauaärastussüsteem Duubel ARS800 XP Duplex. 
Filtrisüsteem on mõeldud raua, mangaani ja väävelvesiniku eemaldamiseks toorveest. 
Koos raua eemaldamisega paranevad ka vee värvus ja hägusus. 
Filtri suurim kasutusrõhk on 3-6 bar. Filter on pidevatoimeline, automaatne ja kahe 
filtermooduliga, filtripaagi pesu ajal saab töödeldud vett edasi kasutada. Normaalselt 
filtreerivad moodulid koos ja läbipesu toimub ühel moodulil korraga.  
Rauafiltrisüsteemi läbinud vesi juhitakse tarbijale. Toorvett aereeritakse enne 
filtreerimist, selleks juhitakse toorvette suruõhku. Aeraatoris saavutatakse õhu ja vee 
efektiivne 
segunemine, mistõttu muudetakse lahustunud kahevalentsed rauaioonid 
kolmevalentseteks oksiidideks ja hüdroksiidideks, mis on hästi filtreeritavad. 
Oksüdatsiooni ja järgneva filtratsiooni efektiivsust võimaldab suurendada filtris 
kasutatav spetsiaalne katalüütiline filtermaterjal. 
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Töödeldud vesi liigub filtripaagis suunal ülevalt alla, läbides kihtidena asetunud 
filtrimaterjalid. Viimasena liigub vesi läbi paagi põhjas asuva kruusakihi ning vesi 
kogutakse kokku paagi põhjas asuvate pilutorude abil. Vabanenud õhk eraldub 
filtripaagi peal asuva õhueraldussüsteemi abil. Aeratsiooniks vajalik õhk saadakse 
kompressori abil. 
Analoogselt rauale oksüdeeritakse ja eemaldatakse veest ka väävelvesinik ja 
mangaan. 
Filtrimaterjali pestakse automaatselt perioodiliste ajavahemike järel, et uhtuda sellest 
välja raua, mangaani ja muud lvees lahustumatud kolloidosakesed. Filtrimoodulite 
läbipesu toimub automaatselt kellaajaliselt. Kontroller juhib filtripaakide läbipesu, mida 
on võimalik aktiveerida taimeri abil. Filtrite tagasipesu ehk uhtumine on ette nähtud 
kordamööda ühes filtris filtreeritud veega läbi teise filtri. Analoogselt kogu 
veetöötlusega toimub filtripesu puurkaevu süvaveepumbaga. Filtreeritud (kuigi oluliselt 
suurema filtreerimiskiirusega) veega pesu on tõhusam ja filtreid säästvam kui pesu 
täielikult filtreerimata toorveega. Raua hägu ja filtri pilumütside ummistuste vältimiseks 
toimub tagasipesu tsükli lõpp pärisuunas ehk filtrist ja pilumütsist uhutakse pärisuunas 
välja tekkinud võimalik sete. Läbipesuvesi juhitakse kanalisatsiooni. 
Veepuhastussüsteemi projekteeritud nominaalne tootlikkus on 8 m3/h ja maksimaalne 
tootlikkus on 11 m3/h. Loputustsükli vooluhulk on 10 m3/h, kuid kuna tsükli pikkus on 
ca 8 minutit, siis on tegelik veekulu ca 1,3-1,4 m3. 
 
Filtripesuvesi juhitakse Kanepi aleviku ühiskanalisatsiooni. 
 
Pumpla on rahuldavas seisus, kuid vajab kindlasti õhukuivatit-niiskusregulaatorit, kuna 
hoone on seest niiske ning liigniiskus on halvasti mõjunud sisustusele – 
põrandaplaadid, lagi. Seetõttu vajab hoone ka sisemist sanitaarremonti.  
 
Pumpla sisetemperatuuri tagamiseks on hoonesse paigutatud elektriradiaator. 
 
Pumpla on varustatud kaasaegse veearvesti ja vajaliku proovivõtukraaniga. Kõigi AS 
Võru Vesi poolt hallatavate puurkaevpumplate veearvesti mark on Kamstrup 
FlowIQ31xx DN40. 
 
Puurkaevu sanitaarkaitsealasse, 50 m, jääb kooli parkla ja koolimaja, samas otsest 
ohtu põhjaveekvaliteedile nimetatud rajatised ei kujuta. Sanitaarkaitseala on aiaga 
piiramata. 
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Joonis 5-1 Kanepi Kooli puurkaevpumpla nr 11301 välisvaade 
 

 
Joonis 5-2 Kooli puurkaevpumpla sisevaade, juba siin on märgata niiskuskahjstused 
põrandaplaatidel 
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Joonis 5-3 Kooli puurkaevpumpla puurkaevu päis ja kompressor 

5.4.1.2 Tehnika puurkaevpumpla 

Tehnika puurkaevpumpla nr 11288 paikneb aleviku lõunaosas ning avab Kesk-Devoni 
veekompleksi. Puurkaev on rajatud aastal 1982. 
Vastavalt AS-le Võru Vesi väljastatud vee erikasutusloale nr L.VV/331162 on lubatud 
veevõtt Tehnika puurkaevust: 13 800 m3/a ehk 37,8 m3/d. 
 
Puurkaev on üheastmeline, päisega pumplahoones.  
Puurkaevpumpla rekonstrueeriti nii ehituslikult kui tehnoloogiliselt 2009. aastal. Tööde 
käigus vahetati pumplasisesed torustikud, seadmed, armatuur ning elektri- ja 
automaatikasüsteem. 
Puurkaevu süvaveepumba parameetrid: P = 5,5 kW, H=90 m, Q=9 m3/h. Pumba tööd 
juhib sagedusmuundur. 
Pumplahoone on rekonstrueeritud, väljast soojustatud ja kaetud profiilplekiga. 
Katuseks on korraliku kaldega viilkatus. 
Puurkaevpumpla on varustatud veetöötlusseadmetega: OÜ Callefiks paigaldatud 
paralleelsed survefiltrid. Raua- ja mangaaniärastus toimub aereerimise teel 
kompressoriga ning kvartsliiv-survefiltrites filtreerimisega. Veetöötlusseadmete 
tööpõhimõte on analoogne Kooli pumpla veetöötlusfiltritele. 
 
Filtripesuvesi juhitakse Kanepi aleviku ühiskanalisatsiooni. 
Pumpla on heas seisus (visuaalselt parem kui Kooli pumpla), kuid vajab samuti 
õhukuivatit-niiskusregulaatorit, kuna hoone on seest niiske ning liigniiskus on halvasti 
mõjunud sisustusele – põrandaplaadid. Otsene vajadus remondiks esialgu puudub.  
Pumpla sisetemperatuuri tagamiseks on hoonesse paigutatud elektriradiaator. 
Pumpla on varustatud kaasaegse veearvesti ja vajaliku proovivõtukraaniga. 



  
   

Töö: Kanepi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 
Töö nr: 7-18.03 
Staadium: AK 
Kuupäev: 17.01.2019 

 

  

 
  

45 
 
 
 

Puurkaevu sanitaarkaitseala, 50 m, on tagatud. Sanitaarkaitseala on aiaga piiramata, 
kuid otsest vajadust selleks ka ei ole. 

 
Joonis 5-4 Tehnika puurkaevu välisvaade 

 
 
Joonis 5-5 Tehnika puurkaevu sisevaade. Puurkaevu päis ja paarisfiltri serv. Ka siin on 
näha niiskuskahjustused põrandaplaatidel 

5.4.1.3 Lasteaia puurkaevpumpla 

Lasteaia puurkaevpumpla nr 11294, paikneb Kanepi aleviku põhjaosas. Puurkaev on 
rajatud aastal 1981, kuid hetkel on reservis ja seda ei kasutata. 
AS-le Võru Vesi väljastatud vee erikasutusloale nr L.VV/331162 on kaev märgitud 
reservis olevaks (ilma lubatud võetava vee koguseta) ja uues veeloa taotluses antud 
puurkaevu märgitud ei ole.   
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Puurkaev on üheastmeline, päisega pumplahoones.  
Puurkaevpumpla rekonstrueeriti nii ehituslikult kui tehnoloogiliselt 2011. aastal. Tööde 
käigus rajati puurkaevpumpla hoone. 
Pumplahoone on heas seisukorras - soojustatud ja kaetud profiilplekiga. Hoone 
siseviimistluses on seinte ja põranda katmisel kasutatud keraamilisi plaate.  
Pumpla sisetemperatuuri tagamiseks on hoonesse paigutatud elektriradiaator. 
Pumpla on varustatud kaasaegse veearvesti ja vajaliku proovivõtukraaniga. 
 

  
Joonis 5-6 Lasteaia puurkaevu välis- ja sisevaade (puurkaevu päis) 

5.4.2 Kanepi aleviku veeallika ja joogiveekvaliteet 

Kanepi aleviku joogiveeallikateks on Kooli ja Tehnika puurkaevud.  
 
Joogiveealika kvaliteedi kontrolliks võetakse veeproove vastavalt joogiveeallika 
kontrollikavale 2017-2021, mis on kooskõlastatud Terviseametiga, kord igal aastal, 
septembris. Proovivõtukohad on Kooli pk enne veetöötlust ja Tehnika pk enne 
veetöötlust. Viimased kättesaadavad analüüsid pärinevad aastast 2017. Tulemused 
on avaldatud järgnevates tabelites.  
 
Joogivee kontrolliks võetakse ja analüüsitakse veeproove vastavalt joogivee kontrol-
likavale 2017-2020, mis on kooskõlastatud Terviseametiga, üks kord 10 aasta jooksul 
süvakontrolliks (järgmine proovivõtt aastal 2020) ja üks kord aastas (septembris) 
tavakontrolliks Proovivõtukoht Kanepi alevikus on Kanepi lasteaia köök. Tavakontrolli 
käigus uuritavad näitajad on: ammoonium, värvus, el.juhtivus, pH, lõhn, maitse, 
hägusus, raud, mangaan E.coli ja coli-laadsed bakterid. 
 
Järgnevalt käsitleme lühidalt Kanepi aleviku puurkaevude ja joogiveekvaliteedi 
andmeid.  
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Tabel 5-3  Kanepi aleviku puurkaevude vee kvaliteet (Kanepi aleviku 
joogiveeallikad) 
 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus nr 82 
ja 
98/83/EC / 
määrus nr 1 

Kooli puurkaev, 
kat nr 11301, 
26.09.2017 

Tehnika puurkaev, 
kat nr 11288, 
26.09.2017 

1 Värvus kraadi 5 / 5 / 10 0 0 
2 Hägusus NTU 1,5 / 2,0 / 3,0 <1 2,3 
3 pH  6,5≤pH≤9,5 7,6 7,5 
4 Ammoonium mg/l 0,50 0,05 0,13 
5 Nitrit mg/l 0,50 <0,002 <0,002 
6 Nitraat mg/l 50 <1 <1 
7 Kloriidid mg/l 250 1,9 1,2 
8 Sulfaadid mg/l 250 5,7 3,3 
9 Raud µg/l 200 // 

200/1000/10
000 

200 354 

10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 1,0 1,1 
11 Fluoriidid mg/l 1,5 0,3 0,2 
12 Mangaan µg/l 50 // 

50/100/200 
189 154 

13 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 412 522 

14 Naatrium mg/l 200 7,1 5,9 
15 Boor mg/l 1,0   
16 Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/100ml 0 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 
18 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 0 
19 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml 100 0 0 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed või I veekvaliteedi klassist välja jäävad 
tulemused 
Allikas: AS Võru Vesi 
Järgnevalt joogiveekvaliteedi analüüsitulemused. 
 
Tabel 5-4 Kanepi aleviku joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

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

Kanepi lasteaed 
26.09.2017  

1 Värvus kraadi  0 
2 Hägusus NTU  <1 
3 pH  6,5≤pH≤9,5 7,8 
4 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05 
5 Kloriid mg/l 250  
6 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  
7 Raud µg/l 200 <20 
8 Fluoriid mg/l 1,5  
9 Boor mg/l 1  
10 Naatrium mg/l 200  
11 Elektrijuhtivus μS cm-1 2500 414 
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20˚C 
12 Mangaan µg/l 50 <10 
13 Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 
14 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 
15 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

Allikas: AS Võru Vesi 
 
Vastavalt toodud puurkaevuvee analüüsitulemustele kuulub puurkaevude vesi III 
kvaliteediklassi tulenevalt mangaani kõrgest sisaldusest: >100 µg/l. 
 
Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud joogiveenäitajad Kanepi aleviku 
ühisveevärgivees kehtivatele joogivee määruse järgsetele nõuetele, mis näitab et 
veetöötlusjaamad on dimensioneeritud õigesti ja töötavad korrektselt. 

5.4.3 Kanepi aleviku veevõrk ja selle seisund 

Kanepi aleviku ühisveevärgi torustiku kogupikkus on kaardilt mõõdetuna ligikaudu 
12 675 m. 
Tänaseks on Kanepi aleviku amortiseerunud veetorustik suurelt jaolt rekonstrueeritud 
ning vanad, 1960.-ndatel rajatud malm- ja terastorud asendatud PE torudega.  
Veetorustikke on rajatud aastatel 2003-2004 koos Otepää maantee 
rekonstrueerimisega. Peale uute torustike rajamist 2003. ja 2004. aastal on aleviku 
joogiveevõrk ühendatud ühtseks süsteemiks. 
2011. aastal rekonstrueeriti Kanepi alevikus 4000 m veetoru ning tööd jätkusid aastal 
2015 Projekti: Kanepi aleviku vee-ja kanalisatsioontorustiku ehitus, realiseerimisega, 
mil rekonstrueeriti ca 3370 m veetorustikku. 

5.4.4 Kanepi aleviku tuletõrjeveevarustus 

Tuletõrje veevõtuks on Kanepisse rajatud ca 2075 m tuletõrjeveetorustikku koos 14 
tuletõrjeveevõtukohaga. Töid teostati 2015. a  Kanepi aleviku vee- ja 
kanalisatsioontorustiku ehitus, raames.  
Varasemast ajast on Kanepis veel üks vanem mahuti Tehnika tn 23 piirkonnas 
(seisund teadmata) ning üks hüdrant, mis aga ei ole töökorras. Tuletõrje veevarustuse 
seisundit Kanepi alevikus võib hinnata rahuldavaks, puuduseks võib pidada seda, et 
kahes lahtises tiigis, kust vett võetakse, ei pruugi seda kõigil aastaaegadel jätkuda. 
Lahenduseks oleks täiendava maa-aluse tuletõrjeveemahuti, 50 m3, rajamine aleviku 
keskuse piirkonda. 
Tuletõrje veetorustiku ja tuletõrje veevõtukohad on näidatud skeemil, lisas 5. 

5.5 PÕLGASTE KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Põlgaste küla, asub vallakeskusest Kanepist linnulennult ligikaudu 7 km ida pool 
(mööda maanteed ca 8 km). Põlgaste küla ühisveevärgiga on ühendatud ligikaudu 
98% külaelanikest: 345 inimest 350 elanikust. Küla veevõrk baseerub ühel 
ühisveevärgi puurkaevul. Kõige suurem veetarbija külas on tööstustarbija Arke 
Lihatööstus AS. 
 
Põlgaste küla ühisveevärgi operaator on AS Võru Vesi. 
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5.5.1 Põlgaste küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

5.5.1.1 Põlgaste puurkaevpumpla 

Põlgaste puurkaevpumpla, katastri nr 11283, rajatud aastal 1985, sügavus 120 m (vt 
tabel 5-2) asub küla idaosas ja on rekonstrueeritud aastal 2009. 
Vastavalt AS-le Võru Vesi väljastatud vee erikasutusloale nr L.VV/331162 on lubatud 
veevõtt Tehnika puurkaevust: 40 000 m3/a ehk 110 m3/d. 
 
Puurkaev on üheastmeline, päisega pumplahoones.  
Põlgaste puurkaevpumpla rekonstrueeriti nii ehituslikult kui ka tehnoloogiliselt 2009. 
aastal. Tööde käigus vahetati pumplasisesed torustikud, seadmed, armatuur ning 
elektri- ja automaatikasüsteem. Soojustatud eterniitkatuse ja seintega pumplahoone 
on heas seisukorras. Hoone siseviimistluses on seinte ja põranda katmisel kasutatud 
keraamilisi plaate. Pumplahoones paiknevale puurkaevule on paigaldatud kraan 
veeproovide võtmiseks. Samuti on paigaldatud kraan veeproovide võtmiseks 
töödeldud joogiveest. Puurkaevupumba tööd juhib sagedusmuundur vastavalt rõhu 
muutustele veevõrgus. 
Puurkaevu süvaveepumba parameetrid: P = 5,5 kW, H=90 m, Q=9 m3/h. Pumba tööd 
juhib sagedusmuundur. 
Hoone katuseks on soojustatud ühepoolse kaldega viilkatus. 
  
Puurkaevpumpla on varustatud veetöötlusseadmetega: OÜ Callefiks paigaldatud 
paralleelsed survefiltrid. Raua- ja mangaaniärastus toimub kompressoriga vee 
aereerimisega ning kvartsliiv-survefiltrites filtreerimisega. Filtrisüsteem on mõeldud 
raua, mangaani ja väävelvesiniku eemaldamiseks toorveest. Koos raua 
eemaldamisega paranevad ka vee värvus ja hägusus. Kompleksti kuulub kompressor, 
aeratsioonikamber ja õhu-/gaasieraldi. 
Rauaärastussüsteem toimib samamoodi, kui eelnevalt kirjeldatud Kooli 
puurkaevpumplas.  
Veepuhastussüsteemi projekteeritud nominaalne tootlikkus on 8 m3/h ja maksimaalne 
tootlikkus on 11 m3/h. Loputustsükli vooluhulk on 10 m3/h. Läbipesu kestus ca 14 min, 
seega koguseks ca 2,3 m3 kahe filtri kohta. Läbipesu toimub kolme päeva tagant kell 
2 paiku öösel. 
Vajalik õhutemperatuur on tagatud soojapuhuriga, elektriradiaator puudub. 
Pumplatorustik on valmistatud põhiliselt PVC-U pumplasiseseks veetorustikuks 
mõeldud torudest, lõiguti on seadmete ümber vasktorud ja puurkaevust väljub PE toru. 
 
Pumpla territooriumil paikneb vana metallist veetorm, mis on kasutusest väljas. Kuna 
Põlgaste külas on täna vaid üks nõuetekohane tuletõrjeveevõtukoht – kuula keskel 
suhteliselt uus mahuti kuivhüdrandiga, siis on soovitav teostada veetornile 
veepidavuskatse, vajadusel torn renoveerida ja seejärel saab seda kasutada 
täiendava tuletõrjeveevõtukohana ka küla ida-kaguosas. 
 
Pumplahoones ja hoone ääres olevas muldkehas on säilitatud vana ja käigust välja ca 
5 m3 hüdrofoor. 
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Puurkaevu sanitaarkaitseala, 50 m on tagatud ja aiaga piiratud. Kohati on aed aga 
katkendlik, lagunenud ja lääpa vajunud ning vajaks väljavahetamist. 
 

 
 
Joonis 5-7 Põlgaste puurkaevpumpla kaugvaates, näha on ka kohati lääpavajunud aed 
ja osa vanast veetornist 

 

 
Joonis 5-8 Põlgaste pumpla välisvaade, näha on ka vana hüdrofoori kattev muldkeha 
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Joonis 5-9 Põlgaste pumpla sisevaade, paralleelsed survefiltrid ja osa puurkaevu 
päisest (all vasakus nurgas) 

 
Joonis 5-10 Põlgaste pumpla territooriumil paiknev vana metallveetorn 

 
Põlgaste küla keskuses paikneb reservpuurkaevupumpla, mis on rekonstrueerimata ja 
katastrisse kandmata. Näeme pikaajalises programmis ette antud pumpla 
rekonstrueerimise koos vajalike uuringute ja eeltöödega puurkaevu registrisse 
kandmiseks. 
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5.5.2 Põlgaste küla puurkaevu- ja joogiveekvaliteet 

Põlgaste küla joogiveeallikaks on puurkaevpumpla nr 11283.  
 
Joogiveealika kvaliteedi kontrolliks võetakse veeproove vastavalt joogiveeallika 
kontrollikavale 2017-2021, mis on kooskõlastatud Terviseametiga, kord igal aastal, 
septembris. Proovivõtukohad on Põlgaste pk enne veetöötlust. Viimased 
kättesaadavad analüüsid pärinevad aastast 2017. Tulemused on avaldatud 
järgnevates tabelites.  
 
Joogivee kontrolliks võetakse ja analüüsitakse veeproove vastavalt joogivee 
kontrollikavale 2017-2020, mis on kooskõlastatud Terviseametiga, üks kord 10 aasta 
jooksul süvakontrolliks (järgmine proovivõtt aastal 2020) ja üks kord aastas 
(septembris) tava-kontrolliks. Proovivõtukoht on Põlgaste lasteaia köök. Tavakontrolli 
käigus uuritavad näitajad on: ammoonium, värvus, el.juhtivus, pH, lõhn, maitse, 
hägusus, raud, mangaan E.coli ja coli-laadsed bakterid. 
Järgnevalt käsitleme lühidalt Põlgaste puurkaevu ja joogiveekvaliteedi andmeid. 
 

Tabel 5-5 Põlgaste küla joogiveeallika veekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus nr 82 
ja 
98/83/EC / 
määrus nr 1 

Põlgaste 
puurkaev nr  
11283 
26.09.2017 

1 Värvus kraadi 5 / 5 / 10 0 
2 Hägusus NTU 1,5 / 2,0 / 3,0 <1 
3 pH  6,5≤pH≤9,5 7,6 
4 Ammoonium mg/l 0,50 0,08 
5 Nitrit mg/l 0,50 <0,002 
6 Nitraat mg/l 50 <1 
7 Kloriidid mg/l 250 1,0 
8 Sulfaadid mg/l 250 3,2 
9 Raud µg/l 200 // 

200/1000/10
000 

<20 

10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 0,9 
11 Fluoriidid mg/l 1,5 0,3 
12 Mangaan µg/l 50 // 

50/100/200 
83 

13 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 398 

14 Naatrium mg/l 200 3,5 
15 Boor mg/l 1,0  
16 Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/100ml 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 
18 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 
19 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml 100 0 

Allikas: AS Võru Vesi 
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Tabel 5-6 Põlgaste küla joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus nr 82 
ja 
98/83/EC / 
määrus nr 1 

Põlgaste 
lasteaed 
26.09.2017 

1 Värvus kraadi   
2 Hägusus NTU  <1 
3 pH  6,5≤pH≤9,5 7,9 
4 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05 
5 Nitrit mg/l 0,50  
6 Nitraat mg/l 50  
7 Kloriidid mg/l 250  
8 Sulfaadid mg/l 250  
9 Raud µg/l 200 <20 
10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  
11 Fluoriidid mg/l 1,5  
12 Mangaan µg/l 50 <10 
13 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 
2500 408 

14 Naatrium mg/l 200  
15 Boor mg/l 1,0  
16 Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/100ml 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 
18 Enterokokid PMÜ/100ml 0  
19 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml 100  

Allikas: AS Võru Vesi 
 
Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud puurkaevu vee ja joogiveenäitajad 
Põlgaste ühisveevärgivees kehtivatele joogiveenõuetele. 

5.5.3 Põlgaste veevõrk ja selle seisund 

Põlgaste küla ühisveevärgi torustiku kogupikkus on tänase seisuga kaardilt mõõdetuna 
ligikaudu 6245 m. 
 
Ligikaudu 3500 m veetoru rekonstrueeriti KIK-i toel 2012-2013. aastal. Suurema osa 
ülejäänud torustikust, rekonstrueerimise näeme ette käesoleva töö lühiajalises 
programmis. 
 
Külasse on palju rajatud ka tööstuslikku veetorustikku, mille renoveerimine ei kuulu 
vee-ettevõtja vastutusalasse. Ühisveevärgi torustiku seisund on tänasel päeval 
rahuldavast heani, täiendavate rekonstrueerimiste tulemusena lühiajalises 
programmis saab küla sisuliselt uue veetorustiku. 
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5.5.4 Põlgaste küla tuletõrjeveevarustus 

Põlgaste külas asuvad tööstusrajoonis, küla idaosas kaks veetorni, millest on võimalik 
võtta tuletõrje kustutusvett. Veevõtukohad katavad ära tuletõrjevee vajaduse 
tööstusrajoonis. 
Põlgaste küla lõunaossa, Saia teele rajati 2012. aastal nõuetekohane tuletõrje 
veevõtumahuti, mille maht on 2x35 m3. Mahuti kuivhüdrandist võetud vett saab 
paakauto viia küla teistesse osadesse. Arendusena on Konsultandi nägemuses täiesti 
realne võtta tuletõrje veeallikana kasutusele ka Põlgaste puurkaevu territooriumil olev 
vana veetorn, mis tagaks tuletõrje veeallika olemasolu nii küla keskuses kui idaosas. 
Veetorn vajab veepidavuskatset ja vajadusel renoveerimist. 

5.6 SAVERNA KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Saverna küla paikneb Kanepi valla loodeosas, Kanepist ligikaudu 10 km põhjasuunas. 
Küla paikneb geograafiliselt-logistiliselt väga soodsas asukohas nii Kanepi, Tartu, Võru 
kui Tallinna suhtes (Tartust 38 km, Võrust 31 km). Küla ühisveevärk baseerub ühel 
ühisveevärgi puurkaevul, ühisveevärgiga on liitunud ligikaudu 94% elanikkonnast, ca 
300 inimest küla 318-st elanikust. Küla teenindab üks, puurkaevpumpla nr 11213.  
Vee tarbimisandmed on saadud klientidele paigaldatud veemõõtjate näitude põhjal. 
Teadaolevalt on kõik lepingulised kliendid varustatud veearvestitega. 
 
Saverna küla ühisveevärgi operaator on alates 01.01.2019 AS Võru Vesi. Kuni 
31.12.2018 osutas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenust OÜ Saverna Teenus. 

5.6.1 Saverna küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Saverna küla ühisveevärgi veeallikana kasutatakse ühte puurkaevu nr 11213 
(puurimisaasta 1976, sügavus 140 m, vesi võetakse D2 põhjaveekihist). 
 
Vastavalt osaühingule Saverna Teenus väljastatud vee erikasutusloale nr 
L.VV/326059, on lubatud veevõtt Saverna puurkaevust: 79 m3/d. 
 
Puurkaevu nr 11213 tehnilised andmed on esitatud tabelis 5-2.   
 
Puurkaevpumpla on täielikult rekonstrueeritud aastal 2012 (üleantud 2013), puurkaevu 
päise ümber on ehitatud uus soojustatud puitkonstruktsiooni ja puitvoodriga kaetud 
hoone (vt joonis) (vt ka osa 3.7.3). 
 
Hoone katuslagi on ühepoolse kaldega, hoone ümber on valatud betoonist pandus ja 
toimib vihmaveekogumis- ja ärajuhtimissüsteem. Vundamendiks on valatud 
plaatvundament, mis on ühtlasi pumpla põrandaks. 
 
Töötavas puurkaevus on uus süvaveepump, mark: ZDS, mudel: QS4X.10-12. 
Parameetritega: 
Q = 6 m3/h 
H = 60 m 
P = 2,2 kW. 
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Puurkaevpumpla on varustatud veetöötlusseadmetega, mille projektnäitajad on 
järgmised: 
 

• Keskmine ööpäevane tarbimine Qkesk d = 53,01 m3/d 
• Maksimaalne ööpäevane tarbimine Qmax d = 60,96 m3/d 
• Maksimaalne tunnine veetarbimine Qmax h = 14,27 m3/h 
• Vajalik vee väljundrõhk (tõstekõrgus) H = 38 mvs 

 
Veetöötlusjaam koosneb järgmistest sõlmedest (joonis 6-1): 
 

• Injektoriga aeratsioonisüsteem 
• Kloraator, pidevrežiimil vee täiendavaks oksüdeerimiseks 

naatriumhüpokloritiga. 
• Eelaeratsioonimahuti täiendava hapnikukoguse ja piisava aeratsiooniaja 

saavutamiseks. 
• survetõstepump, II aste 
• survefiltrid raua- ja mangaanieralduseks (2 tk) 
• Kogumismahuti  
• Hüdrofoor 
• Rõhuandur. 

 
Kui algselt töötas veetöötlusjaam (VTJ) üksnes injektoriga õhustamisel, siis 
tegelikkuses ei olnud menetlus piisav mangaanieralduseks ja algselt 
puhatveereservuaarina projekteeritud kogumismahutit kasutatakse 
eelaeratsioonimahutina. Lisaks oksüdeerib vett pidevrežiimil töötav kloori dosaator. 
Peale eelaeratsiooni pumbatakse õhustatud vesi II-astme pumpadega läbi kahe 
paralleelse kvartsliivfiltri tarbimisvõrku. 
Pumpla on kaheastmeline. 
 
Mahuti on PE-materjalist ja selle maht on 5000 l. 
 
II-astme pumpade mark on Nocchi ja mudel MCX. 
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Allikas: Miridon OÜ 

 
Joonis 5-11 Saverna veetöötluse tehnoloogiline põhimõtteskeem (kogumismahuti 
lugeda eelaeratsioonimahutiks) (Miridon OÜ, 2012) 

 
II astme pumpade parameetrid: 
Q = 4,8 m3/h (3 tk) 
H = 38 m 
P = 1,8 kW. 
 
Survefiltri materjalina kasutatakse kruusa, kvartsliiva ja katalüütilist materjali 
Aquamandix. 
 
Rõhu reguleerimiseks on pumplas lisaks kasutusel 300 l membraanhüdrofoor. 
 
Pumplasisene veetorustik on joogiveetorustiku sertifikaati omav PVC-U 
liimühendusega paigaldatav plasttorustik. 
 
VTJ on varustatud ka desinfitseerimisseadmega NaOCl baasil, mis paikneb peale 
esimest aeratsiooni injektoriga. Kui kloraator oli algselt projekteeritud peamiselt vee 
desinfitseerimiseks, juhuks kui veekvaliteet ei vasta normidele mikrobioloogiliste 
näitajate osas, siis hetkel kasutatakse Saverna VTJ-s naatriumhüpokloriti doseerimist 
ka täiendava oksüdandina. 
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Filtermaterjali uhtumiseks kasutatakse filtreeritud vett ja II-astme pumpasid. Uhtumist 
teostatakse regulaarselt, etteantud intervalli järel kell 3.00 öösel, mil tarbimine on kõige 
väiksem. Uhtevesi juhitakse ühiskanalisatsiooni (vt lisa, ÜVK joonised). Uhtevee 
ärajuhtimiseks ehitati spetsiaalselt 140 m torustikulõik. Survefitri läbinud vesi on 
piisavalt surve all, et liikuda eesvoolu ilma täiendava pumplata. 
 

 
Joonis 5-12 Saverna puurkaevpumpla välisilme. Näha on korralikult hooldatud ümbrus 
ja sanitaarkaitseala 

 
Pumplahoonesse on ette nähtud loomulik ventilatsioon, õhukuivatit ei ole. 
 
Hoone kütmine toimub kahe elektriradiaatori abil. Elektriradiaatorid on varustatud 
termoanduriga. 
 
Pumpla on kahest küljest piiratud ca 30 m kauguselt piirdeaiaga. Puurkaevu 
sanitaarkaitseala ulatus on registriandmetel 50 m. 
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Joonis 5-13 Saverna VTJ survefiltrid (näha on osa 300 l hüdrofoorist ja üks 
elektriradiaatoritest) 

5.6.2 Saverna küla veeallika ja joogiveekvaliteet 

Saverna küla joogiveeallikaks on puurkaevpumpla nr 11213. Nii joogiveeallika kui 
joogivee kvaliteedi kontrolliks võetakse veeproove vastavalt Joogivee kontrolli kava 
aastateks 2018-2021 igal aastal. Proovivõtu koht ja aeg: 

• tavakontrollil: Saverna Lasteaed, jaanuar igal aastal 
• süvakontrollil: Saverna Lasteaed – 2018.a, 2019.a, 2020, 2027.a. 

 
Järgnevates tabelites käsitleme Saverna joogiveeallika ja joogiveekvaliteedi andmeid. 
 
Tabel 5-7 Saverna küla puurkaevu ja joogivee analüüsitulemused 
 

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

 
Määrus nr 1 

Saverna 
puurkaev nr 
11213  
14.02.2018 

Saverna 
lasteaed 
14.02.2018 

1 Värvus kraadi   0 0 
2 Hägusus NTU  I:1,5 II:2,0 

III:3,0 
1,5 <1 

3 pH  6,5≤pH≤9,5 I:6,5-9,5 
II:6,5-9,5 
III:6,5-9,5 

7,4 7,8 

4 Ammoonium mg/l 0,50 I:0,5 II:1,5 
III:2 

0,19 <0,05 

5 Nitrit mg/l 0,50 I:0,5 II:0,5 
III:1,0 

<0,002 <0,002 

6 Nitraat mg/l 50 I:50 II:50 
III:50 

<1 <1 
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7 Kloriidid mg/l 250 I:250 II:250 
III:350 

2,9 2,8 

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

7,1 7,1 

9 Raud µg/l 200 I:200 
II:1000 

III:10000 

197 <20 

10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 I:5 II:5 III:5 1,8 1,11 
11 Fluoriidid mg/l 1,5 I:1,5 II:1,7 

III:4,0 
0,3 0,2 

12 Mangaan µg/l 50 I:50 II:100 
III:200 

261 11 

13 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 I:2500 
II:2500 
III:2500 

493 485 

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

5,7  

15 Boor mg/l 1,0 I:1 II:1 III:2  <0.1 
16 Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/100
ml 

0 0 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/100
ml 

0 0 0 0 

18 Enterokokid PMÜ/100
ml 

0 0 0 0** 

19 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml 100 I:100 II:100 
III: ≤300 

255 /0***  

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed (III kvaliteediklassi ületavad) tulemused 
**veeproov on võetud 31.08.2017 
Allikas: OÜ Saverna Teenus 

 
Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud joogiveenäitajad Savernaa 
ühisveevärgivees kehtivatele nõuetele. Puurkaevu vees on ülenormatiivne - ületab III-
klassi näitajaid mangaani sisaldus. Veidi murettekitav on II-kvaliteediklassi jääv 
analüüsitulemus kolooniate arvu kohta Saverna puurkaevu vees, sest Konsultandil 
puuduvad kordusproovide andmed ning joogivees pole näitajat analüüsitud. Probleemi 
tõsidust peavad näitama edasised analüüsitulemused. 

5.6.3 Saverna veevõrk ja selle seisund 

Saverna küla ühisveevärgi torustiku kogupikkus on kaardilt mõõtes ligikaudu 6705 m. 
 
Saverna ühisveevärk, sealhulgas veevõrk on rajatud suuremalt jaolt vahemikus 1960-
1990, kuid viimastel aastatel on teostatud ka ulatuslikke rekonstrueerimis- ja 
laiendustöid. 
 
Küla kompaktse hoonestusega ala on tänaseks täielikult kaetud ühisveetorustikuga 
ning kõigile tarbijaile on ühendus tagatud (vt ka Lisa 5, Joonised). 
 
Võrreldes varasema ajaga on likvideeritud rõhuregulaatorina veetorn ja üks kasutusest 
väljasolnud puurkaev, Kooli tee 6. 
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Aastatel 2012-2013 KIK keskkonnaprogrammi raames elluviidud Saverna 
Ühisveevärgi Projekti käigus rajati ja rekonstrueeriti kokku 3410 m veetorustikke. 
 
Torustike jaotus läbimõõdu ja vanuse järgi on ligikaudu järgmine (Saverna 
Ühisveevärgi Projekti teostusdokumendist ja kaardilt mõõdetuna): 
 

Toru diameeter 
(mm) De või 

DN Pikkus, m Materjal  

Rajamise aeg 
(või ligikaudne 

vanus) 
De32 740 PE 2012-2013 
De40 610 PE 2012-2013 
De50 103 PE 2012-2013 
De63 1250 PE 2012-2013 
De90 740 PE 2012-2013 
De63 556 PE 1990.-ndad 

Läbimõõt 
teadmata 2706 Malm/teras 1970-1990 

Kokku 6 705   
Allikas: Konsultandi lugemid joonistelt 
 
Kokku on Saverna veetorustiku pikkus vastavalt Saverna Ühisveevärgi Projekti 
teostusmõõdistustele ja varasemale kaardimaterjalile tuginedes seega veidi üle 6,7 
km. Kuna üleminek ühisveevärgi torustikust eratorustikuks on kohati ebaselge, võib 
mõnisada meetrit torustikust olla mitte ühisveevärgi, vaid eraomandis. 6,7 km-st on 
tänaseks üle poole rekonstrueeritud. Hetkel puudub info halvas, märkimisväärselt 
halvas või avariilises seisundis veetorustiku lõikude kohta. 

5.6.4 Saverna küla tuletõrjeveevarustus 

Saverna küla tuletõrjevee varustus põhineb tuletõrje veevõtukohal ja –mahutitel. 
Veevõtukohaks on küla lõunaosas paiknev tiik.  Veevõtumahutid paiknevad 
kooli ja garaaži juures. 
 
Tuletõrjeveevõtukohtade asukohad on näidatud Lisas 5, Joonised. 

5.7 KROOTUSE KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Krootuse küla paikneb Kanepi valla kirdeosas, vallakeskusest Kanepist ligikaudu 19 
km kaugusel kirdes ja Savernast ca 9 km kaugusel ida suunas.  
Külas on kaks ühisveevärgi puurkaevu – kaupluse ja keskuse puurkaevud, millest töös 
on kaupluse puurkaev nr 11130 ja keskuse kaev nr 11127 on reservis. Ühisveevärgiga 
on liitunud ca 72,7% elanikkonnast, 298 inimest 399-st elanikust. 
 
Krootuse küla ühisveevärgi operaator on alates 01.01.2019 AS Võru Vesi. Kuni 
31.12.2018 osutas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenust OÜ Anton Invest. 
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5.7.1 Krootuse küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Krootuse küla ühisveevärgi puurkaevuks on kaupluse puurkaevpumpla nr 11130 
(puurimisaasta 1980, sügavus 270 m, vesi võetakse D2-1 põhjaveekihist), mis paikneb 
küla kirdeosas. 
 
Vastavalt osaühingule Anton Invest väljastatud vee erikasutusloale nr L.VV/323711, 
on lubatud veevõtt Krootuse kaupluse puurkaevust: 58,6 m3/d.  
 
Puurkaevu nr 11130 tehnilised andmed on esitatud tabelis 5-2. 
 
Küla keskosas asuv keskuse puurkaev, mille rõhuregulaatorina on töötanud ka 
veetorn, on suletud ja reservis. Keskuse puurkaevu sulgeda ega tamponeerida ei 
kavatseta, kuna üks täiendav töökorras puurkaev peab kasvõi hädaolukorra juhtumiks 
külas olema. 
 
Krootuse kaupluse puurkaevpumpla on täielikult rekonstrueeritud aastal 2010, mil 
puurkaevu päise ümber olnud plokkidest hoone soojustati ning vooderdati pealt 
profiilplekiga (vt joonis), s.t puurkaevu suue asub pumplahoones. 
 
Hoonele on peale ehitatud kahepoolne viilkatus ning see on kaetud katuseplekiga. 
Vihmavee äravoolusüsteem puudub, samuti pole hoone ümber eraldi pandust rajatud. 
Hoone on ümbritsetud haljasalaga ning sademete- ja lumesulamisvesi imbub 
pinnasesse. 
 
Töötavas puurkaevus on uus süvaveepump, mark: CPK 8A-37 nr 90, pump on 
paigaldatud 60  m sügavusele veepiirist. 
 
Puurkaevpumpla on varustatud veetöötlusseadmetega: EURA – IRA75 DUPLEX, mis 
koosneb kompressorist ja filterkomplektist. Filtreid on kaks ja need töötavad 
paralleelselt. Filtermaterjalina on kasutusel kruus ja kvartsliiv. 
 
Süvaveepumba tööd, pöördeid ja rõhku reguleeritakse sagedusmuunduriga. 
 
Pumplasisene veetorustik on põhiliselt tsingitud torust, mis kohati asendatud 
joogiveetorustiku sertifikaati omava PVC-U liimühendusega paigaldatava 
plasttorustikuga. 
 
Pumpla on varustatud veearvestitega nii puurkaevust pumbatavas kui võrkuantavas 
osas. Nii puurkaevust pumbatava kui filtreeritud vee proovide võtmiseks on olemas 
proovivõtukraanid. 
 
Filtermaterjali uhtumiseks kasutatakse puurkaevu vett ja uhtumine toimub 
süvaveepumba baasil. Uhtumist teostatakse regulaarselt, üks kord ööpäevas kell 3.00 
öösel, mil tarbimine on kõige väiksem.  
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Õhutemperatuuri hoitakse pumplaruumis nõutud tasemel soojapuhuriga, mis on 
käivitatav termoanduriga. 
 
Pumplaruumis ja pumplaruumi kõrval muldkehas on säilinud vana hüdrofoor (ilmselt 
10 m3). Hüdrofoor on hoones läbilõigatud ja ava kinni ehitatud, hoone kõrval on säilinud 
osa vanast hüdrofoori katnud muldkehast (vt foto). 
 

 
Joonis 5-14 Krootuse kaupluse puurkaevpumpla välisilme. Näha on korralikult 
hooldatud ümbrus ja sanitaarkaitseala (vasakul pool hoonet on osaliselt säilinud vana 
hüdrofoori muldkeha) 

 
Pumplahoonesse on ette nähtud loomulik ventilatsioon, õhukuivatit ei ole. 
 
Elekter on pumplasse viidud õhukaabliga. 
 
Pumpla on kahest küljest piiratud ca 30 m kauguselt piirdeaiaga. Puurkaevu 
sanitaarkaitseala ulatus on registriandmetel 50 m. Puurkaevpumpla ümbrus on hästi 
korrastatud. 
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Joonis 5-15 Krootuse pumpla sisevaade (näha on paralleelfiltrid, kompressor 
tagaseinas ja jäänused vanast hüdrofoorist, kinni on ehitatud pumpla aken) 

 

5.7.1.1 Keskuse puurkaevpumpla  

Keskuse reservpuurkaevpumpla asub Krootuse küla keskuse lõunaosas töökoja-
kuivati lähistel (vt lisa 5, joonised). Pumpla rõhku oli varem võimalik reguleerida 
veetorniga. Veetorn on ka täna töökorras, kuid kogu süsteem on tänaseks tööst väljas 
ja jäetud reservi. 

5.7.2 Krootuse küla veeallika ja joogiveekvaliteet 

Krootuse küla joogiveeallikaks on tänasel päeval Kaupluse puurkaevpumpla nr 11130. 
Joogiveeallika  ja joogivee kvaliteedi kontrolliks võetakse veeproove vastavalt joogivee 
kontrolli kavale aastateks 2018-2022, iga-aasta tagant maikuus. 
Joogivee analüüsiks võetakse veeproove Krootuse Põhikooli söökla kraanist, 
tavaanlüüsi teostatakse üks kord igal aastal, järgmine proovivõtuaeg süvaanalüüsiks 
on 2021. 
Järgnevas tabelis käsitleme Krootuse küla joogiveekvaliteedi andmeid. 
 
Tabel 5-8 Krootuse puurkaevu- ja joogivee analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus nr 82 
ja 
98/83/EC // 
Määrus nr 1 

Krootuse 
Põhikooli 
kraan, 
17.05.2017 

Krootuse 
Põhikooli 
kraan, 
16.05.2018 

Krootuse 
Kaupluse 
pk, 
16.05.2018 

1 Värvus kraadi 5 / 5 / 10 0 0 0 
2 Hägusus NTU 1,5 / 2,0 / 3,0 <1 <1 <1 
3 Lõhn 

(lahjendusaste) 
palli  1 1 1 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 7,6 7,4 7,4 
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5 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05 <0,05 0,1 
6 Nitrit mg/l 0,50   <0,002 
7 Nitraat mg/l 50   <1 
8 Kloriidid mg/l 250   2,5 
9 Sulfaadid mg/l 250   3,0 
10 Raud µg/l 200 33 40 141 
11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0   0,9 
12 Fluoriidid mg/l 1,5   0,5 
13 Mangaan µg/l 50 <10 <10 <10 
14 Elektrijuhtivus μS cm-

1 
20˚C 

2500 301 364 359 

15 Naatrium mg/l 200   11 
16 Boor mg/l 1,0    
17 Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/1
00ml 

0 0 0 0 

18 Echerichia Coli PMÜ/1
00ml 

0 0 0 0 

19 Enterokokid PMÜ/1
00ml 

0   0 

20 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1
ml 

100   0 

Allikas: OÜ Anton Invest 
 

Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud näitajad nii puurkaevu- kui joogivees, 
kehtivatele joogiveenõuetele. 

5.7.3 Krootuse veevõrk ja selle seisund 

Krootuse küla ühisveevärgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 4900 m. 
Krootuse ühisveevärk, sealhulgas veevõrk on esialgselt rajatud suuremalt jaolt 
vahemikus 1970-1985 seoses ühismajandite keskustesse korterelamute rajamisega, 
kuid viimastel aastatel on teostatud ka ulatuslikke rekonstrueerimis- ja laiendustöid. 
 
Küla kompaktse hoonestusega ala on tänaseks täielikult kaetud ühisveetorustikuga 
ning kõigile tarbijaile on ühendus tagatud (vt ka lisa ÜVK joonised). 
 
Võrreldes varasema ajaga ei tööta keskuse puurkaev ja rõhuregulaatorina kasutusel 
olnud veetorn.  
 
Aastal 2007 KIK keskkonnaprogrammi raames elluviidud ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise Projekti käigus rajati ja rekonstrueeriti 
kokku 2323 m veetorustikke läbimõõdus De32-De75. 
 
Torustike jaotus läbimõõdu ja vanuse järgi on ligikaudu järgmine (Krootuse 
Ühisveevärgi Projekti teostusdokumendist ja tööprojekti kaardilt mõõdetuna): 
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Tabel 5-9 Ühisveevärgitorustiku pikkua ja jaotus Krootuse külas 

Toru 
diameeter 

(mm) De või 
DN Pikkus, m Materjal  

Rajamise aeg 
(või 

ligikaudne 
ajavahemik) 

De32-De75 2450 PE 2007 
Läbimõõt 
teadmata 2450 Malm/teras ~1970-1990 

Kokku 4900   
Allikas: OÜ Anton Invest ja Konsultandi kaardilt loetud arvandmed 
 
Kokku on Krootuse ühisveetorustiku pikkus ligikaudu 4900 m, millest ligikaudu pool on 
rekonstrueeritud vastavalt KIK-projektile ja Konsultandile väljastatud teostusjoonistele. 
Hetkel puudub info halvas, märkimisväärselt halvas või avariilises seisundis 
veetorustiku lõikude kohta. 

5.7.4 Krootuse küla tuletõrjeveevarustus 

Krootuse küla tuletõrje veevõtukoht paikneb Krootuse küla keskuse suure tiigi 
idaservas põhja pool väljavoolukraavi Karilatsi-Heisri kõrvalmaantee ääres. 
Tuletõrje veevõtukoha seisukord on rahuldav. 

5.8 VALGJÄRVE KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Valgjärve küla asub valla loodeosas ligikaudu 15 km kaugusel Kanepi alevikust loodes 
ja 5 km kaugusel Savernast läänes. Ühisveevärgiga on liitunud ca 82% elanikkonnast, 
ca 140 inimest 170-st ühisveevärgi võimalusega elanikust. Külas paikneb üks 
ühisveevärgi puurkaev. 
 
Valgjärve küla ühisveevärgi operaator on alates 01.01.2019 AS Võru Vesi. Kuni 
31.12.2018 osutas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenust OÜ Saverna Teenus. 

5.8.1 Valgjärve küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Valgjärve puurkaevpumpla nr 15545 on rajatud aastal 2000, sügavus 200 m. 
 
Vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/326059, väljastatud OÜ-le Saverna Teenus, 
kehtivusaeg: 01.05.2015 - tähtajatu, on lubatud veevõtt Valgjärve puurkaevust: 69 
m3/d.  
 
Puurkaevu tehnilised andmed on antud tabelis 5-2. 
 
Valgjärve küla puurkaevpumpla on rekonstrueeritud aastal 2012. Puurkaevu päise 
ümber rajati aastal 2000 ka hoone, mis on ka täna heas seisundis. 
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Hoone on rajatud metallkonstruktsioonidele, vooderdus on profiilplekist. Pumplahoone 
katuslagi on kahepoolse kaldega, hoonel on plaatvundament, kuid pandus puudub. 
Hoonet ümbritseb haljasala. Spetsiaalne sademevee ärajuhtimissüsteem puudub. 
 
Töötavas puurkaevus on vana puuraevu rajamisaegne süvaveepump. 
Puurkaevpumpla varustati aastal 2012 veetöötlus- ja rõhutõsteseadmetega (õigemini 
täiendati olemasolevaid 2000. a seadmeid), mille projektnäitajad on järgmised: 
 

• Nominaalne tunnine veetarbimine Q = 6,0 m3/h 
• Maksimaalne tunnine veetarbimine Qmax h = 8,0 m3/h 
• Vajalik vee väljundrõhk asulasse (tõstekõrgus) H = 30 mvs 

 
Pumbajaam on III-astmeline ning veetöötlus- ja pumbajaam koosnevad lühidalt 
järgmistest sõlmedest: 
 

• Injektoriga aeratsioonisüsteem 
• Kloraator täiendavaks oksüdatsiooniks. 
• Eelaeratsioonimahuti täiendava hapnikukoguse ja piisava aeratsiooniaja 

saavutamiseks (algusaegne, aastast 2000, maht 1,5 m3). 
• survetõstepump, II aste 
• survefiltrid raua- ja mangaanieralduseks (2 tk, filtermaterjaliks kruus-kvartsliiv-

katalüütiline materjal Aquamandix) 
• Kogumismahuti (algusaegne, 1,5 m3) 
• III astme pump 
• Hüdrofoor  
• Rõhuandur. 

 
Kui algselt töötas veetöötlusjaam (VTJ) üksnes naatriumhüpokloritiga oksüdeerimisel, 
siis nüüdseks on kasutusel lisaks injektor ja eelaeratsioonimahuti. Kloraatorit 
kasutatakse samuti vee oksüdeerimiseks enne võrku juhtimist pidevrežiimil. 
 
II-astme pumba mark on Nocchi ja mudel SSCX22/21OT ning parameetrid: 
 
Q = 9 m3/h 
H = 12 mvs 
N = 0,8 kW 
 
Pump annab aeratsioonimahuti läbinud veele vajaliku rõhu ja pumbab vee läbi 
survefiltrite kogumis- ehk puhtaveemahutisse. Sealt edasi juhitakse vesi tarbimisvõrku 
III astme pumba poolt antava rõhuga. 
 
III astme pumba mark on Grundfos, mudel: CM5-11 ning parameetrid: 
 
Q = 8 m3/h 
H = 35 mvs 
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Kuigi III astme pumpa juhitakse sagedusmuunduriga, on süsteemis veerõhu 
tasakaalustamiseks ka 200 l membraanhüdrofoor. 
Filtrite uhteveena kasutatakse kogumismahutist võetud puhast vett, filtreeritakse 
kordamööda mõlemat filtrit. Uhtumise kogukestus on ligikaudu 8 minutit ning kogus 
2*950 l. Uhtevesi juhitakse selleks ehitatud isevoolsesse kanalisatsioonitorustikku (92 
m), mis suubub küla ühiskanalisatsiooni eesvoolu. 
 
Pumplahoones on loomulik ventilatsioon, üks ava asub välisukses, teine akna kohal. 
 
Kütteseadmena on kasutusel üks elektriradiaator. 
 
Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on keskkonnaregistriandmetel 30 m. Maa-ala on 
aiaga piiramata, kuid on korralikult hooldatud. 
 

 
Joonis 5-16 Valgjärve puurkaevpumpla välisilme 
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Joonis 5-17 Valgjärve pumpla sisevaade (vasakul III astme pump, keskel 
puhtaveemahuti ja esiplaanil 200 l hüdrofoor) 

 
Valgjärve küla lõuaosas paiknev puurkaev, katastri nr 11208 on pikemat aega 
kasutusest väljas ja on ette nähtud tamponeerida. 

5.8.2 Valgjärve küla veeallika ja joogiveekvaliteet 

Valgjärve küla joogiveeallikaks on ühisveevärgi puurkaevpumpla nr 15545. Nii 
joogiveeallika kui joogivee kvaliteedi kontrolliks võetakse veeproove vastavalt 
Joogivee kontrolli kava aastateks 2018-2021 igal aastal. Proovivõtu koht ja aeg: 

• tavakontrollil: Valgjärve ATSI Veod söökla, jaanuar 

• süvakontrollil: Valgjärve ATSI Veod söökla – 2018. a, 2019. a, 2020, 2027. a 
 
Järgnevates tabelites käsitleme Saverna joogiveeallika ja joogiveekvaliteedi andmeid.. 
 
Tabel 5-10 Valgjärve ühisveevärgi puurkaevu- ja võrguvee analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 82 
a 1 ja 
98/83/EC 

Valgjärve pk 
nr 15545, 
14.02.2018 

Valgjärve 
ATSI Veod 
söökla, 
14.02.2018 

1 Värvus kraadi 5 / 5 / 10 0 0 
2 Hägusus NTU 1,5 / 2,0 / 3,0 1,7 <1 
3 pH  6,5≤pH≤9,5 7,4 7,4 
4 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05 <0,05 
5 Nitrit mg/l 0,50 <0,002 <0,002 
6 Nitraat mg/l 50 <1,0 <1,0 
7 Kloriidid mg/l 250 1,0 1,2 
8 Sulfaadid mg/l 250 <1,0 <1,0 
9 Raud µg/l 200 / 1000 / 

10000 
183 <20 

10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 1,2 1,1 
11 Fluoriidid mg/l 1,5 0,1 0,1 
12 Mangaan µg/l 50 // I:50 

II:100 III:200 
256 <10 

13 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 509 515 

14 Naatrium mg/l 200 4,9  
15 Boor mg/l 1,0  <0,1 
16 Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/100ml 0 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 
18 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 0** 
19 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml 100 // I:100 

II:100 III: 
≤300 

>300  

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed (III kvaliteediklassi ületavad) tulemused 
**veeproov on võetud 31.08.2017 
Allikas: OÜ Saverna Teenus 
 
Vastavalt analüüsitulemustele kuuluvad Valgjärve ühisveevärgi puurkaevu veekvaliteedi 
näitajad III kvaliteediklassi. 
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Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud joogiveenäitajad Valgjärve 
ühisveevärgivees kehtivatele joogiveenõuetele. Analoogselt Saverna küla 
ühisveevärgi puurkaevu veele, ületab Valgjärve puurkaevu vees tugevalt normatiive 
mangaani sisaldus. Veidi murettekitav on isegi III-kvaliteediklassi ületav 
analüüsitulemus kolooniate arvu kohta Valgjärve puurkaevu vees, sest Konsultandil 
puuduvad kordusproovide andmed ning joogivees pole näitajat analüüsitud. Probleemi 
tõsidust peavad näitama edasised analüüsitulemused. 

5.8.3 Valgjärve veevõrk ja selle seisund 

Valgjärve ühisveevärgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 4615 m. 
 
Valgjärve veevõrk on algselt rajatud suuremalt jaolt vahemikus 1960-ndatest -1980.-
ndateni, kui veel enne 2000.-ndaid aastaid jättis veevõrgu kvaliteet soovida, siis aastal 
2003 teostati ka ulatuslikke rekonstrueerimistöid. Rekonstrueeriti suur osa küla 
kompaktse hoonestusega ala veetorustikust keskusest kuni järve piirkonna 
eramurajoonini.  
 
Küla kompaktse hoonestusega ala on tänaseks kaetud ühisveetorustikuga ning kõigile 
tarbijaile on ühendus tagatud (vt ka lisa 5 ÜVK joonised). 
 
Uusi või rekonstrueeritud torustikke on kogupikkuses ligikaudu 1800 m. 
 
Torustike jaotus läbimõõdu ja vanuse järgi on ligikaudu järgmine (kaardilt mõõdetuna): 
 

Toru 
diameeter 

(mm) De või 
DN Pikkus, m Materjal  

Rajamise aeg 
(või 

ligikaudne 
vanus) 

De32 503 
Polüetüleen 

(PE) 2002-2003 
De40 287 PE 2002-2003 
De50 71 PE 2002-2003 
De63 196 PE 2002-2003 

De110 778 PE 2002-2003 
Läbimõõt 
ebaselge 457 plast 

1980.-ndad-
1990.-ndad 

Läbimõõt 
ebaselge 2328 Malm/teras 1960-1980 

Kokku 4615   
Allikas: Konsultandi kaardimeister 
 
Kokku on Valgjärve veetorustiku pikkus ligikaudu 4,6 km. Tänaseks on sellest veidi 
alla  poole rekonstrueeritud. Hetkel puudub info halvas või avariilises seisundis 
veetorustiku lõikude kohta, kuid müümata vee osakaal on täna suhteliselt suur: ca 45% 
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väljapumbatud veest (osa sellest kulub ka omatarbeks, filtri uhteveeks). Käesolevas 
töös näeme ette veetorustiku rekonstrueerimise jätku. 

5.8.4 Valgjärve küla tuletõrjeveevarustus 

Valgjärve küla tuletõrjevee varustus põhineb tuletõrje veevõtukohal, mis on 
rajatud Valgjärve järve äärde Saverna-Pilkuse maantee lähedal. 
Tuletõrje veevõtukoht on näidatud lisas 5 ÜVKA joonised. 
 

5.9 MAARITSA KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Maaritsa küla paikneb ca 19 km kaugusel Kanepi alevikust põhja pool. 
Küla paikneb analoogselt Savernaga geograafiliselt-logistiliselt väga soodsas 
asukohas nii Kanepi, Tartu, Võru kui Tallinna suhtes. Ühisveevärgiga on liitunud ca 
69% elanikkonnast, ca 113 inimest 164 küla elanikust. Ühisveevärki varustab üks 
puurkaevpumpla. 
 
Maaritsa küla ühisveevärgi operaator on alates 01.01.2019 AS Võru Vesi. Kuni 
31.12.2018 osutas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenust OÜ Saverna Teenus. 

5.9.1 Maaritsa küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

5.9.1.1 Maaritsa keskasula puurkaevpumpla 

Maaritsa küla ühisveevärgi puurkaevuks on keskasula ehk töökoja puurkaevpumpla nr 
11144 pumpla on rajatud 1961. aastal, puurkaevu sügavus 112 m, tegemist on D2ar 
veekompleksi puurkaevuga. 
 
Lubatud veevõtt Maaritsa puurkaevust on vastavalt OÜ-le Saverna Teenus 01.05.2015 
tähtajatult väljastatud vee erikasutusloale nr L.VV/326059: 17,5 m3/d. 
 
Puurkaevu nr 11144 tehnilised andmed on esitatud tabelis 5-2. 
 
Maaritsa küla paikneb kahel pool Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteed, põhiline osa 
küla elanikest elab ja põhitegevus toimub kirde (ida) pool maanteed, kus paikneb ka 
keskasula puurkaev. Kui varasemal ajal koosnes küla sisuliselt kahest ühisveevärgi 
piirkonnast – keskasula puurkaevu toiteala (põhiline) ja kultuurimaja puurkaevuga 
varustatav ühisveevärgi piirkond (maanteest läänes/edelas), siis 2015-2016. a 
realiseeritud ja KIK-i pool põhirahastatud Projekti: Maaritsa küla vee- ja 
kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine, käigus, ühendati küla kaks varem 
eraldipaiknevat veevärki ühtseks süsteemiks). Maanteest lääne (edela) pool asub 
kohalik kultuurimaja ja paiknevad eramajad. Maanteest ida (kirde) poole on rajatud 
lisaks eramajadele ka korterelamuid. 
 
Projekti: Maaritsa küla vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine, raames 
rekonstrueeriti täielikult keskasula puurkaevpumpla, reoveepuhasti ning sisuliselt kogu 
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seni rekonstrueerimata ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrk. Lisaks ühendati küla 
kirde- ja edelaosalised võrgud omavahel ja mõnevõrra lainedati torustikke.   
 
Maaritsa keskasula puurkaevpumpla nr 11144 rekonstrueeriti täielikult aastatel 2015-
2016. Rekonstrueeritud pumpla käikuandmise aeg: 2016.04 
Renoveerimise käigus renoveerit pumpla hoone, paigaldati puurkaevupump ZDS 
QS4X.8-17, 6 m3/h, H=69 m, drenaažpump, KSB Ama-Porter 500 SE, Komperssor 
GIS TOP300/100CAR/T, õhukuivati Nordcel NGDN24AQ, aeratsioonipaak 300 l, 2 
filterpaaki ARS 500 Duplex, membraanhüdrofoor 200 l, 2 veearvestit Senner DN40. 
 
Uus pumplahoone on ehitatud kergplokkidest, korralikult soojustatud ja kaetud profiil-
plekiga (sandwich paneel). Hoone paikneb puurkaevu päise ümber, hoone katuses on 
süvaveepumba vahetuseks või hoolduseks rajatud katuseluuk. 
Veevarustuspumpla rekonstrueerimistööde projekteerija oli OÜ Keskkond & Partnerid, 
ehitaja Wesico OÜ ning veetöötlusseadmete tarnija ja installeerija: OÜ Callefiks. 
Veetöötlus koosneb: eelaeratsioonist (aeratsioonipaagis), paralleelselt paiknevatest 
filtritest (Duplex), kompressorist aereerimiseks, filtripesu süsteemist. Eraldi on pumpla 
varustatud kloreerimisseadmetega, tagatud on desinfitseerimise valmidus naatrium-
hüpokloritiga: NaOCl. 
 
Veetöötlussüsteem tagab nii raua, mangaani kui väävelvesiniku ärastuse looduslikust 
põhjaveest. Puurkaevu vesi juhitakse süvaveepumba rõhuga aeratsioonipaaki ning 
seejärel paralleelselt kahte filtripaaki. 
Pumpla töötab üheastmelisena, mille käigus vesi juhitakse puurkaevu süvaveepumba 
rõhuga läbi filtrite otse tarbijale.  
Filtri tööpõhimõte seisneb raua- ja mangaaniühendite ning väävelsvesiniku 
oksüdeerimisel ja sadestamisel ning sellel järgneval filtratsioonil. 
Aeratsioonipaagis toimub õhu ja vee aktiivne segunemine, mistõttu muudetakse 
lahustunud kahevalentsed raudioonid kolmevalentseteks oksiidideks ja 
hüdroksiidideks, mis on kergesti filtreeruvad. 
Filtrimaterjal on paakides paigaldatud kihtidena, kõige all asub kruusakiht, keskmine 
kiht on fraktsiooniga 1-2 mm, mida katab kvartsliiv filter. 
Filtriliiva katab katalüütiline materjal Aqua-Mandix, mis tõhustab nii mangaani kui 
rauaeraldust, eriti mangaani (rauaärastuseks on enamasti piisav ka tavapärane 
kvartsliivfilter). 
 
Filtrite tagasipesu ehk uhtumine on ette nähtud kordamööda ühes filtris filtreeritud 
veega läbi teise filtri. Analoogselt kogu veetöötlusega toimub filtripesu puurkaevu 
süvaveepumbaga. Filtreeritud (kuigi oluliselt suurema filtreerimiskiirusega) veega pesu 
on tõhusam ja filtreid säästvam kui pesu täielikult filtreerimata toorveega. 
 
Maaritsa veetöötlusjaama filtrite pesu on programmeeritud käivituma 72 h järel öösel 
kella 2-3 vahel. Pesusüsteemi on võimalik käivitada ka veekoguse järgi – peale 50 m3 
töötlemist. Viimane süsteem pole aga hea, kuna pesutsükkel võib sattuda päevaajale, 
sealhulgas tipptunnile, mil veeandmise jagamine võrku ja pesuveeks on oluliselt 
probleemsem öisest ajast. 
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Läbipesuvesi juhitakse kanalisatsiooni pumpla ja survetorustiku kaudu, kuna pumpla 
kõrguslik asend ei võimalda isevoolset ärajuhtimist. 
 
Maaritsa filterseadme parameetrid on järgmised: 

- Qmax: 4 m3/h 
- Filtreerimiskiirus: 10 m/h 
- Pesuvee vooluhulk: 2x1 m3 
- Läbipesu kestvus: 2x8 min 
- Läbipesu Q: 7 m3/h, 
- Läbipesu kiirus: 35 m/h. 

 
Filtripaak on galvaniseeritud terasest. 
 
Pumplast küla veevõrku suunatava vee rõhk on ligikaudu 3,4 bar’i. 
 
Pumba tööd reguleeritakse sagedusmuunduriga, kasutada on võimalik 200 l 
membraanhüdrofoori. 
Pumplatorustik on veevarustuse tarbeks mõeldud PVC-U. 
 
Lisaks õhukuivatile on pumplahoones tagatud loomulik ventilatsioon, vajaliku 
õhutemperatuuri tagab elektriradiaator. 
 
Puurkaevu sanitaarkaitseala, 50 m, on tagatud – maa-ala on kaetud murukattega ja 
hooldatud, kuigi puudub piirdeaed. 
 

  
Joonis 5-18 Maaritsa keskasula pk välisvaade (ees nähtav uhtevee äravoolupumpla 
kaevu kaas) 
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Joonis 5-19 Maaritsa pk sisevaade: puurkaevu päisehitis, kompressor, tagaplaanil 
aeratsioonipaak, üks filtritest ja membraanhüdrofoor 

 

5.9.1.2 Kultuurimaja puurkaevpumpla 

Maaritsa küla Kultuurimaja puurkaevpumpla paikneb Maaritsa küla lääneosas. Küla 
varustas varasemalt (kuni 2016. aastani, mil realiseeriti Projekt: Maaritsa küla vee- ja 
kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine) veega kultuurimaja ja ümberkaudseid 
eramuid. 
 
Puurkaev paikneb maa-aluses 3 m läbimõõduga betoonrõngastest šahtis, kus paikneb 
veel 1 m3 hüdrofoor ja vajalik sulgarmatuur. Puurkaev (katastri numbriga 11214) on 
puuritud 1981. aastal. Puurkaevu sügavus on 140 m. Veetootmisel on kasutusel 
üheastmeline süsteem – puurkaevust pumbatakse vesi otse veevõrku. 
Puurkaevpumpla varustas kuni 2016. aastani veega küla läänepoolset osa - 
kultuurimaja ja ümberkaudseid majapidamisi (ca 10 maja). 
 
Pumplasisene torustik ja armatuur on amortiseerunud. Hüdrofoor on korrodeerunud. 
Puurkaevpumpla hooldustööd on raskendatud seoses puurkaevu ja seadmete 
paiknemisega betoonrõngastest šahtis. Hetkel puurkaevu ei kasutata, kuid ei plaanita 
ka tamponeerida. Puurkaev on reservis. 
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Joonis 5-20 Maaritsa küla Kultuurimaja puurkaevpumpla välisvaade 

5.9.2 Maaritsa küla veeallika ja joogiveekvaliteet 

Maaritsa küla joogiveeallika ja joogivee kvaliteedi kontrolliks võetakse veeproove 
vastavalt joogivee kontrolli kava aastateks 2018–2021, igal aastal jaanuaris. 
Proovivõtu koht ja aeg: 

- tavakontrollil: Peetri talutehnika kraan, jaanuar 
- süvakontrollil: Peetri talutehnika kraan – 2018. a, 2019. a, 2020, 2027. a 

 
Järgnevates tabelites käsitleme lühidalt Maaritsa keskuse puurkaevu ja 
joogiveekvaliteedi andmeid. 
 
Tabel 5-11 Maaritsa ühisveevärgi puurkaevu- ja võrguvee analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 82 
a 1 ja 
98/83/EC 

Maaritsa pk 
nr 11144, 
14.02.2018 

Maaritsa 
Peetri 
Talutehnika, 
14.02.2018 

1 Värvus kraadi 5 / 5 / 10 0 0 
2 Hägusus NTU 1,5 / 2,0 / 3,0 1,5 <1 
3 pH  6,5≤pH≤9,5 7,4 7,4 
4 Ammoonium mg/l 0,50 0,19 <0,05 
5 Nitrit mg/l 0,50 <0,002 <0,002 
6 Nitraat mg/l 50 <1,0 2,2 
7 Kloriidid mg/l 250 2,9 4,5 
8 Sulfaadid mg/l 250 7,1 8,1 
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9 Raud µg/l 200 / 1000 / 
10000 

197 <20 

10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 1,8 1,6 
11 Fluoriidid mg/l 1,5 0,3 0,3 
12 Mangaan µg/l 50 // I:50 

II:100 III:200 
261 <10 

13 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 493 490 

14 Naatrium mg/l 200 5,7  
15 Boor mg/l 1,0  <0,1 
16 Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/100ml 0 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 
18 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 0** 
19 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml 100 // I:100 

II:100 III: 
≤300 

255  

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed (III kvaliteediklassi ületavad) tulemused 
**veeproov on võetud 31.08.2017 
Allikas: OÜ Saverna Teenus 
 
Vastavalt analüüsitulemustele kuuluvad Maaritsa keskuse ühisveevärgi puurkaevu 
veekvaliteedi näitajad III kvaliteediklassi. 
 
Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud joogiveenäitajad Maaritsa 
ühisveevärgivees kehtivatele joogiveenõuetele. Analoogselt Saverna ja Valgjärve 
külade ühisveevärgi puurkaevu veele, ületab Maaritsa puurkaevu vees tugevalt 
normatiive mangaani sisaldus. Veidi murettekitav on III-kvaliteediklassi ületav 
analüüsitulemus kolooniate arvu kohta puurkaevu vees, sest Konsultandil puuduvad 
kordusproovide andmed ning joogivees pole näitajat analüüsitud. Probleemi tõsidust 
peavad näitama edasised analüüsitulemused. 

5.9.3 Maaritsa veevõrk ja selle seisund 

Maaritsa küla ühisveevärgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 2580 m. 
 
Veetorustik on rekonstrueeritud kahes etapis: küla idaosas, kus toimub põhiline elu- ja 
ettevõtlustegevus, aastal 2004 ning küla lääneosas Projekti: Maaritsa küla vee- ja 
kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine raames, kultuurimaja ja eramupiirkonnas, 
aastatel 2015-2016, mil rajati ka ühendus küla lääne- ja idapoolse (edela-kirdepoolse) 
osa vahel. Tänase seisuga koosneb sisuliselt kogu küla veevõrk PE PN10 torudest 
diameetriga De32-De63. 

5.9.4 Maaritsa küla tuletõrjeveevarustus 

Maaritsa küla tuletõrjeveevarustus põhineb tuletõrje veevõtukohal, mis on rajatud küla 
idaossa tiigi äärde puurkaevpumpla lähistel. 
Tuletõrjeveevõtukoht on näidatud lisas 5, joonised. 
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5.10 SOODOMA KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Soodoma küla paikneb Kanepi alevikust ca 5 km kaugusel kagu suunas ning küla 
ühisveevärk baseerub  ühel puurkaevul ja veevõrgul. Külas on ühisveevärgiga liitunud 
~ 57% elanikkonnast, ca 90 inimest 158-st. 
 
Soodoma küla ühisveevärgi operaator on AS Võru Vesi. 

5.10.1 Soodoma küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Soodoma küla ühisveevärki teenindav puurkaev nr 11278 on rajatud 1973. aastal, 
puurkaevu sügavus 100 m ning tegemist on D2tr veekompleksi puurkaevuga. Puurkaev 
kuulub eraomandisse ning hetkel AS Võru Vesi rendib seda. 
 
Varasemal ajal, üle 25 aasta tagasi oli Soodoma küla ühisveevärgis kasutusel 
ühisveevärgi puurkaevpumpla nr 11282, mis on rajatud 1984. aastal ja mis tänase 
seisuga kuulub AS-le Võru Vesi. Puurkaev on 120 m sügav. Tänase seisuga on 
puurkaev nr 11282 juba pikemat aega reservis ning kaalutakse tamponeerimist, kuna 
kaev suleti 1990.-ndate algul liivaandvuse tõttu. Samas rajati puurkaev kunagise tankla 
mahuti lähistele, mistõttu sisaldas puurkaevu vesi 1980.-ndatel naftaprodukte. Kõigi 
näitajate järgi on tegemist perspektiivitu puurkaevuga. 
 
Vastavalt AS-le Võru Vesi väljastatud vee erikasutusloale nr L.VV/331162 on lubatud 
veevõtt Soodoma töös olevast puurkaevust nr 11278: 10 000 m3/a ehk 27 m3/d. 
 
Puurkaevu nr 11278 ja 11282 tehnilised andmed on esitatud tabelis 5-2. 
 
Soodoma puurkaevpumpla nr 11278 paikneb põlluservas. 
Puurkaevu suue asub pumplas, pumpa on rekonstrueerimata, kuid rahuldavas seisus, 
v.a suur niiskus ruumis. 
 
Pumpla on klassikaline nõukogudeaegse projekti järgi ehitatud silikaattellistest hoone. 
Katuse on väikese ühepoolse kaldega. Katuses paikneb ka luuk puurkaevu 
süvaveepumba paigaldamiseks. Puurkaevu päis ja kogu seadmestik paikneb ligikaudu 
1m allpool maapinda paiknevas põrandasüvendis. 
 
Süvaveepumba parameetrid: võimsus: 3,0 kW, H=61 m; Q=3 m3/h. 
 
Pumplas 300 l membraanhüdrofoor PE-torustik ja sagedusmuundur. Olemasolev, 
osaliselt hoonest väljas muldkehas paiknev 10 m3 vana hüdrofoor on kasutusest väljas. 
 
Süvaveepumba tööd reguleeritakse sagedusmuunduriga, vajadusel 300 l hüdrofooride 
ja rõhuanduriga.  
 
Pumplas paikneb veearvesti: Kamstrup FlowIQ31xx DN40. 
  
Vajalik temperatuur tagatakse pumplaruumis elekriradiaatoriga. 
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Puurkaevu sanitaarkaitseala, 50 m, on üldjoontes tagatud, kuid tähistamata ja aiaga 
piiramata. 

 
Joonis 5-21 Soodoma puurkaevpumpla 11278 välisvaade 

 
 

 
Joonis 5-22 Soodoma pk sisevaade (300 l hüdrofoor, pk päis ja osa vanast 10 m3 
hüdrofoorist) 

 
Kuna nii Kanepi vallal kui AS-l Võru Vesi on plaanis rajada Soodoma külla uus 
ühisveevärgi puurkaev ning kinnistu on selleks otstarbeks juba välja valitud, siis 
käsitleme investeeringuprojektides uue puurkaevpumpla ehitamist ning 
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erapuurkaevule nr 11278 töid ette ei näe. Puurkaevu nr 11282 näeme ette 
tamponeerida. 

5.10.2 Soodoma küla veeallika ja joogiveekvaliteet 

Soodoma küla joogiveeallika kvaliteedi kontrolliks võetakse veeproove vastavalt 
joogiveeallika kontrolli kavale aastateks 2017-2021, 1 kord kolme aasta jooksul, 
septembris. Soodoma küla joogiveeallika proovivõtukohaks on Soodoma puurkaevu 
nr 11278 kraan. 
Joogiveekvaliteedi kontrolliks võetakse veeproove vastavalt joogivee kontrolli kavale 
aastateks 2017-2020, Soodoma elamu köögi kraanist, tavakontrolliks üks kord aastas 
septembris ning süvaanalüüse üks kord 10 aasta jooksul, järgmine proovivõtukord on 
aastal 2021. 
Järgnevates tabelites käsitleme lühidalt Soodoma puurkaevu ja joogiveekvaliteedi 
andmeid. 
 
Tabel 5-12 Soodoma ühisveevärgi puurkaevuvee ja joogivee analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 82 ja 
98/83/EC ja 
määrus nr 1 

Soodoma pk 
nr 11278, 
26.09.2017 

Soodoma 
joogivesi, 
Soodoma 
elamu Sireli 
3-6 
26.09.2017 

1 Värvus kraadi 5 / 5 / 10 0 0 
2 Hägusus NTU 1,5 / 2,0 / 3,0 <1 <1 
3 Lõhn 

(lahjendusaste) 
palli  1 1 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 7,7 7,5 
5 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05 <0,05 
6 Nitrit mg/l 0,50 <0,002  
7 Nitraat mg/l 50 11  
8 Kloriidid mg/l 250 9,3  
9 Sulfaadid mg/l 250 7,5  
10 Raud µg/l 200  <20 373*/ <20** 
11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 1,2  
12 Fluoriidid mg/l 1,5 0,2  
13 Mangaan µg/l 50 <10 <10 
14 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 
2500 309 305 

15 Naatrium mg/l 200 3,2  
16 Boor mg/l 1,0   
17 Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/100ml 0 0 0 

18 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 
19 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0  
20 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml 100 // 

100/100/300 
<4  

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused 
**vee kordusproov on võetud 11.10.2017 
Allikas: AS Võru Vesi 
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Vastavalt analüüsitulemustele kuuluvad Soodoma keskuse ühisveevärgi puurkaevu 
veekvaliteedi näitajad I kvaliteediklassi. 
 
Nagu tabelist nähtub, vastavad kõik analüüsitud joogiveenäitajad Soodoma küla 
ühisveevärgivees kehtivatele joogiveenõuetele. Üksik erand oli üldraua ülenormatiivne 
sisaldus elamu kraanivees 26.09.2017, kuid kordusproovis: 11.10.2017, oli tulemus 
normidele vastav. 

5.10.3 Soodoma veevõrk ja selle seisund 

Soodoma küla ühisveevärgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 4593 m, kaardilt 
mõõdetuna, ilmselt koos eraomandis olevate torudega 6735 m. 
 
Veetorustik koosneb peamiselt malm- ja terastorudest. Torustik on rajatud 1970.-
ndatel aastatel ning on täielikult amortiseerunud, aastal 2017 moodustas müümata vee 
kogus ligikaudu 64%. Suurem osa vanast veevarustustorustikust tuleb välja vahetada. 
 
Küla veevõrk on AS Võru Vesi omandis, kes on külas ka vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste operaator. 

5.10.4 Soodoma küla tuletõrjeveevarustus 

Soodoma külas puuduvad olemasolevad tuletõrje veevõtukohad, tuletõrjeveemahuti 
näeme küla keskele, maantee nr 18170, Loko-Peetrimõisa naabrusesse, Ojaveere 
kinnistu ja maanteekinnistu piirile - ette lühiajalises investeeringuprogrammis. 

5.11 HURMI KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Hurmi küla paikneb Kanepi alevikust ca 8 km kaugusel idas ning küla ühisveevärk 
baseerub omaette puurkaevul ja veevõrgul. Külas on ühisveevärgiga liitunud ca 87% 
elanikkonnast, ca 81 inimest 93-st.  
Ühisveevärki teenindab täna üks puurkaev nr 11124. 

5.11.1 Hurmi küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Hurmi küla ühisveevärgi puurkaev nr 11124 on rajatud 1972. aastal, puurkaevu 
sügavus 138 m, tegemist on D2ar veekompleksi puurkaevuga. 
 
Vastavalt AS-le Võru Vesi väljastatud vee erikasutusloale nr L.VV/331162 on lubatud 
veevõtt Tehnika puurkaevust: 8000 m3/a ehk 22 m3/d. 
 
Puurkaevu nr 11124 tehnilised andmed on esitatud tabelis 5-2. 
 
Hurmi puurkaevpumpla paikneb keset põldu, hoone seisund on rahuldav. Hoone 
kujutab endast rekonstrueeritud vana paneelhoonet, mis on soojustatud väljast 
penoplastiga ja kaetud profiilplekiga. Puurkaevu suue asub pumplas. 
Hoonet köetakse elektriradiaator-puhuriga. 
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Süvaveepumba parameetrid on: P=4,0 kW; H=70 m; Q=4 m3/h.  
 
Puurkaevpumplasse on paigaldatud 2009. aastal aeratsioonil põhinev paralleel 
rauaeraldusfiler Duubel ARS 500 XP Duplex. 
Rauaärastussüsteem toimib samamoodi, kui eelnevalt kirjeldatud Kooli 
puurkaevpumplas. Veepuhastussüsteemi projekteeritud nominaalne tootlikkus on 4 
m3/h ja maksimaalne tootlikkus on 5 m3/h. Loputustsükli vooluhulk on 3 m3/h. 
Filtripesuvesi immutatakse pinnasesse. 
 
Pumplahoone sees annab tunda, et puudub niiskusregulaator (õhukuivati), mistõttu on 
ruumi seintel ja laes nähtavad niiskuskahjustused (hallitus). Loomulik ventilatsioon lae 
kaudu on tõenäoliselt ebapiisav. Kohati oli väljast märgatav ka penoplasti 
väljapudenemine profiilpleki kasutatava voodri ja paneelseina vahelt. 
 
Puurkaevu sanitaarkaitseala, 50 m (põllul), on tagatud, kahjuks koosneb aed ainult 
aiapostidest. Suletav ja lukustatav on aiavärav. 
 

 

 
Joonis 5-23 Hurmi puurkaevpumpla välisvaade (piirdeaed koosneb postidest) 
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Joonis 5-24 Hurmi puurkaevpumpla sisevaade (200 l hüdrofoor ja paarisfilter) 
 

 
Joonis 5-25 Hurmi puurkaevpumpla sisevaade (niiskusest tingitud hallituse jäljed ja 
(ilmselt) ebapiisav ventilatsioon lae kaudu) 
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Joonis 5-26 Hurmi puurkaevpumpla välisvaade (soojustuseks kasutatav penoplast 
vajub voodri vahelt kohati välja) 

5.11.2 Hurmi küla veeallika ja joogiveekvaliteet 

Hurmi küla joogiveeallika kvaliteedi kontrolliks võetakse veeproove vastavalt 
joogiveeallikate kontrolli kavale 2017-2021 üks kord igal aastal, septembrikuus. Hurmi 
küla joogiveeallika proovivõtukohaks on puurkaevu nr 11124 kraan enne veetöötlust. 
 
Joogiveekvaliteedi kontrolliks võetakse veeproove vastavalt Joogivee kontrolli kavale 
aastateks 2017–2020, Hurmi elamu veekraanist üks kord aastas septembris ning 
süvaanalüüse üks kord 10 aasta jooksul, seejuures erinevaid komponente eri aastatel.   
 
Järgnevates tabelites käsitleme lühidalt Hurmi puurkaevu ja joogiveekvaliteedi 
andmeid. 
 
Tabel 5-13 Hurmi ühisveevärgi puurkaevuvee ja joogivee analüüsitulemused 

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

Hurmi pk nr 
11124, 
26.09.2017 

Hurmi 
joogivesi, 
Hurmi 
korterelamu 
kraan, 
26.09.2017 

1 Värvus kraadi 5 / 5 / 10 0 0 
2 Hägusus NTU 1,5 / 2,0 / 3,0 <1 <1 
3 pH  6,5≤pH≤9,5 7,6 7,3 
4 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05 <0,05 
5 Nitrit mg/l 0,50 0,003  
6 Nitraat mg/l 50 <1  
7 Kloriidid mg/l 250 1,7  
8 Sulfaadid mg/l 250 2,1  
9 Raud µg/l 200 / 1000 / 10000 176 <20 
10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 1,2  
11 Fluoriidid mg/l 1,5 0,2  
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12 Mangaan µg/l 50 // I:50 II:100 
III:200 

317 <10 

13 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 409 410 

14 Naatrium mg/l 200 3,3  
15 Boor mg/l 1,0   
16 Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/100ml 0 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 
18 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0  
19 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml 100 // I:100 II:100 

III: ≤300 
8  

Allikas: AS Võru Vesi 
 

Vastavalt analüüsitulemustele ületavad Hurmi ühisveevärgi puurkaevu veekvaliteedi 
näitajad III kvaliteediklassi mangaani näitaja osas. 
 
Nagu tabelist nähtub, vastavad aga kõik analüüsitud joogiveenäitajad Hurmi küla 
ühisveevärgivees kehtivatele joogiveenõuetele. 

5.11.3 Hurmi veevõrk ja selle seisund 

Hurmi küla ühisveevärgi torustiku kogupikkus kaardilt mõõdetuna on ligikaudu 4435 
m. Osa sellest on tõenäoliselt eraomandis olev torustik. 
 
Suurem osa torustikest on rajatud peamiselt 1970.-ndatel aastatel. Vanemad 
veetorustikud on valmistatud terasest ja malmist, uuemad polüetüleenist. 
Amortiseerunud veetorustike kogupikkus on hinnanguliselt ligikaudu 2,4 km. 
Rekonstrueerimist vajab kogu küla veevõrk. 
 
Küla veevõrk on AS Võru Vesi omandis, kes on ka vee- ja kanalisatsiooniteenuste 
operaator. 

5.11.4 Hurmi küla tuletõrjeveevarustus 

Hurmi külas puuduvad olemasolevad tuletõrje veevõtukohad. Lühiajalises programmis 
näeme ette tuletõrje veemahuti rajamise puurkaevpumpla sanitaarkaitseala piirimaile. 

5.12 IHAMARU KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Ihamaru küla paikneb Kanepi alevikust ligikaudu 23 km kaugusel kirdes (linnulennul 
ca 12 km) ja ca 4 km kaugusel endisest Kõlleste vallakeskusest, Krootuselt idas. Küla 
paikneb Põlva-Saverna ja nn Postitee ristil. Küla ühisveevärk baseerub ühel 
puurkaevul ja veevõrgul. Külas on ühisveevärgiga liitunud 61% elanikkonnast, ca 60 
inimest 98-st. Ülejäänud elanikkond tarbib eraomandis olevate kaevude vett või elab 
keskusest eemal hajaasustuspiirkonnas, kuhu ühisveevarustuse laiendamine pole 
otstarbekas. 
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5.12.1 Ihamaru küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Ihamaru küla ühisveevärgi operaator on alates 01.01.2019 AS Võru Vesi. Kuni 
31.12.2018 osutas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenust OÜ Anton Invest. 
 
Ihamaru küla ühisveevärgi puurkaev nr 11110 on rajatud 1957. aastal, puurkaevu 
sügavus 204 m, tegemist on D2nr veekompleksi puurkaevuga. 
 
Lubatud veevõtt Hurmi puurkaevust vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/323711  
(väljastatud OÜ-le Anton Invest, kehtivusaeg: 31.12.2018), 14,2 m3/d. 
 
Puurkaevu nr 11110 tehnilised andmed on esitatud tabelis 5-2. 
 
Ihamaru küla puurkaevpumpla on rekonstrueeritud aastal 2010. Puurkaevu päise 
ümber olev kiviplokkhoone soojustati ja kaeti profiilplekiga. Puurkaevu suue asub 
pumplahoones 
 
Hoonele on peale ehitatud kahepoolne viilkatus ning see on kaetud katuseplekiga. 
Vihmavee jaoks eraldi äravoolusüsteem puudub, samuti pole hoone ümber eraldi 
pandust rajatud. Hoone on ümbritsetud haljasalaga ning sademete- ja 
lumesulamisvesi imbub katuselt pinnasesse. 
 
Töötavas puurkaevus on uus süvaveepump, mark: NF 95-D9/17, paigaldussügavus 
30 m veepiirist. 
 
Puurkaevpumpla on varustatud veetöötlusseadmetega: EURA – IR16T DUPLEX, mis 
koosneb kompressorist, eelaeratsioonimahutist ja filterkomplektist. Filtreid on kaks ja 
need töötavad paralleelselt. Filtermaterjalina on kasutusel kruus, kvartsliiv ja 
spetsiaalne materjal mangaani eraldamiseks Aquamandix. Eelaeratsioonimahutiga 
koos on pumplas kolm filterpaaki.  
Mangaanieraldus on antud puurkaevu veele hädavajalik, sest vees on vastavalt 2018. 
a veeproovile Mn sisaldus vastavalt 196 µg/l, mis on üle kolme korra lubatust kõrgem. 
Süvaveepumba tööd, pöördeid ja rõhku reguleeritakse sagedusmuunduriga. 
Hüdrauliliste löökide pehmendamiseks on kasutusel ka väike hüdrofoor (50 l). 
 
Pumplasisene veetorustik on põhiliselt tsingitud torust, mis kohati asendatud 
joogiveetorustiku sertifikaati omava PVC-U liimühendusega paigaldatava 
plasttorustikuga. 
 
Pumpla on varustatud veearvestitega nii puurkaevust pumbatavas kui võrkuantavas 
osas. Nii puurkaevust pumbatava kui filtreeritud vee proovide võtmiseks on olemas 
proovivõtukraanid. 
 
Filtermaterjali uhtumiseks kasutatakse puurkaevu vett ja uhtumine toimub 
süvaveepumba baasil. Uhtumist teostatakse regulaarselt, üks kord ööpäevas kell 3.00 
öösel, mil tarbimine on kõige väiksem.  
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Õhutemperatuuri hoitakse pumplaruumis nõutud tasemel soojapuhuriga, mis on 
käivitatav termoanduriga. Lisaks on hoones igaks juhuks käsitsilülitatav elektri-
õliradiaator. 
Pumplahoonesse on ette nähtud loomulik ventilatsioon, õhukuivatit ei ole. 
 
Elekter on pumplasse viidud õhukaabliga. 
 
Pumpla ei ole ümbritsetud piirdeaiaga, kuid sanitaarkaitseala ja ümbrus on hästi 
korrastatud.  
 
Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on registriandmetel 50 m. 
Kuna puurkaevu vesi on pindmise reostuse eest hästi kaitstud ja põhjaveetarbimine 
jääb ka perspektiivis igal juhul alla 50 m3/d, soovitame vastavalt Veeseadus § 28 lg (4) 
punkt 3), taotleda sanitaarkaitseala vähendamist 10 meetrini puurkaevust.  Selleks 
tuleb eelnevalt tellida hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult veehaarde 
ja põhjavee seisundi eksperdihinnang  ning selle saamisel taotleda sanitaarkaitseala 
vähendamiseks ka Terviseameti kirjalikku nõusolekut. 
 
Puurkaevu tööd ja veevõrgu rõhku on varasematel aegadel reguleeritud veetorniga. 
See on tänaseks lammutatud. 
 
 

 
Joonis 5-27 Ihamaru puurkaevpumpla välisilme (paremal on näha vana veetorni 
jäänused, 2014. a foto) 
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Joonis 5-28 Ihamaru pumpla sisevaade (paremal eelaeratsioonimahuti, keskel ja 
vasakul paralleelselt töötavad filtrid, paremal ääres hüdrofoor, 50 l) 

5.12.2 Ihamaru küla veeallika ja joogiveekvaliteet 

Ihamaru küla joogiveeallikaks on tänasel päeval Ihamaru puurkaevpumpla nr 11110. 
Joogiveeallika ja joogivee kvaliteedi kontrolliks võetakse veeproove vastavalt joogivee 
kontrolli kavale aastateks 2018-2022, iga-aasta tagant maikuus. 
Joogivee analüüsiks võetakse veeproove AS Paloma Papp kraanist, tavaanlüüsi 
teostatakse üks kord igal aastal, süvaanalüüsi järgmine proovivõtuaeg on 2020 ja 
2027. 
Järgnevas tabelis käsitleme Ihamaru küla joogiveeallika ja joogiveekvaliteedi andmeid.   
 
Tabel 5-14 Ihamaru ühisveevärgi puurkaevuvee ja joogivee analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus nr 
82 ja 
98/83/EC 
ja määrus 
nr 1 

Ihmaru pk 
nr 11110, 
16.05.2018 

Ihamaru 
joogivesi, 
AS Paloma 
Papp 
kraan, 
17.05.2017 

Ihamaru 
joogivesi, 
AS Paloma 
Papp 
kraan, 
16.05.2018 

1 Värvus kraadi 5 / 5 / 10 0 0 0 
2 Hägusus NTU 1,5 / 2,0 / 

3,0 
<1 <1 <1 

3 pH  6,5≤pH≤9
,5 

7,4 7,5 7,4 

4 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05 <0,05 <0,05 
5 Nitrit mg/l 0,50 0,004   
6 Nitraat mg/l 50 1,3   
7 Kloriidid mg/l 250 2,2   
8 Sulfaadid mg/l 250 2,5   
9 Raud µg/l 200 / 1000 

/ 10000 
66 <20 <20 

10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 1,2   
11 Fluoriidid mg/l 1,5 0,2   
12 Mangaan µg/l 50 // I:50 

II:100 
III:200 

196* <10 <10 
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13 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 431 353 432 

14 Naatrium mg/l 200 4,2   
15 Boor mg/l 1,0    
16 Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/100
ml 

0 0 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/100
ml 

0 0 0 0 

18 Enterokokid PMÜ/100
ml 

0 0   

19 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml 100 // 
I:100 
II:100 III: 
≤300 

0   

*Märkus: Ülenormatiivsed (sealhulgas üle I kvaliteediklassi) näitajad tähistatud sõrendatult 
Allikas: OÜ Anton Invest 
 

Vastavalt analüüsitulemustele kuulub Ihamaru ühisveevärgi puurkaevu veekvaliteet II 
kvaliteediklassi mangaani näitaja järgi. 
 
Kõik analüüsitud joogiveenäitajad Ihamaru küla ühisveevärgivees vastavad aga 
kehtivatele joogiveenõuetele. 

5.12.3 Ihamaru veevõrk ja selle seisund 

Algselt ehitati ühisveevärk ja -kanalisatsioon küla territooriumil tervikuna välja alates 
aastatest 1970-1985 seoses ühismajandite keskustesse korterelamute rajamisega. 
 
Tänane Ihamaru veetorustik on rajatud korterelamu ja tööstuste teenindamiseks 
1997. aastal. Hiljem on veevärgiga liitunud ka 9 ühepereelamut. Kokku on veevärgiga 
ühendatud 21 majapidamist (neist 12 korterid, 9 eramajad), kaks tööstust ning Ihamaru 
kauplus. 
 
Kui varasematel aastakümnenditel jättis ühisveevõrk ja selle seisund tugevasti 
soovida, siis peale 2010. a KIK-i Projekti Ihamaru küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
rekonstrueerimise I etapp, olukord paranes tunduvalt. Projekti raames renoveeriti 
Ihamaru küla joogiveetorustik, kokku 2532,67 m ulatuses. Rekonstrueeriti enamus 
küla kompaktse hoonestusega ala veetorustikust ja tagati teenuse kättesaadavus 
mitmetele  eramajadele.  
 
Küla kompaktse hoonestusega ala on tänaseks kaetud ühisveetorustikuga ning kõigile 
tarbijaile on ühendus tagatud (vt ka lisa 5 joonised). 
 
Ihamaru küla veetorustike kogupikkus ühtib üldjoontes 2010. a Projektiga teostatud 
tööde mahuga. Tänase Ihamaru ühisveevõrgu kogupikkus on 2532,7 m. 
  
Torustike jaotus läbimõõdu ja vanuse järgi on ligikaudu järgmine (kaardilt mõõdetuna, 
vt ka lisa 5, joonised): 
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Toru diameeter 
(mm) De või 

DN Pikkus, m Materjal  

Rajamise aeg 
(või ligikaudne 

vanus) 

De63 1648,14 
Polüetüleen 

(PEM) 2010 
De40 660,35 PEM 2010 
De32 224,18 PEM 2010 

Kokku 2532,67   
Allikas: Konsultandi kaardimeister 
 
Kokku on Ihamaru veetorustiku pikkus seega ligikaudu 2,5 km. Kogu torustik on uus 
või rekonstrueeritud ning heas seisukorras. 

5.12.4 Ihamaru küla tuletõrjeveevarustus 

Ihamaru tööstuspiirkonnas on AS Cista ja AS Paloma Papp varustatud autonoomsete 
tuletõrjesüsteemidega, kustutusvett on võimalik ammutada kohapealsetest 
veehoidlatest. 
Tuletõrje veevõtuks pole spetsiaalseid kohti rajatud. Tuletõrje vett on vajadusel 
võimalik ammutada lähedalasuvast Väikesest-Palojärvest. Mitme talu juurde on 
rajatud tiigid, millest on vajadusel võimalik saada kustutusvett. Suuremad 
tehisveekogud on rajatud Ala-Juusa ja Tamme talu juurde. 

5.13 MAGARI KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Magari küla paikneb Kanepist ca 5 km kaugusel kagus. Küla ühisveevärk baseerub 
puurkaevul ja veevõrgul. Külas on ühisveevärgiga liitunud ca 43% elanikkonnast, ca 
36 inimest 84-st. 

5.13.1 Magari küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Magari küla ühisveevärgi puurkaev nr 11285 (nimetatakse ka farmi puurkaevuks) on 
rajatud 1963. aastal, puurkaevu sügavus on 110 m, tegemist on D2nr veekompleksi 
puurkaevuga. 
 
Kuna veevõtt Magari puurkaevust jääb regulaarselt alla 5 m3/d, siis erikasutusloaga 
veevõttu eraldi normeeritud pole. 
 
Puurkaevu nr 11285 tehnilised andmed on esitatud tabelis 5-2. 
 
Magari küla puurkaevpumpla on rajatud muldesse. 
 
Puurkaevpumpla on rekonstrueerimata ja on praeguseks ajaks amortiseerunud. 
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Joonis 5-29 Magari puurkaevpumpla välisilme 

 

  
Joonis 5-30 Magari pumpla sisevaade 

5.13.2 Magari küla veeallika ja joogiveekvaliteet 

Magari külale puudub tänaseks joogivee kontrollikava. Terviseamet teostas 2016. a 
sihtuuringu „Erakaevude joogivee kvaliteet“, mille eesmärgiks oli saada ülevaade 
joogivee kvaliteedist veevärkides, mis ei kuulu Terviseameti järelevalve all (millele ei 
laiene määruse nr 82 nõuded). 
Veeproovid olid võetud 13.09.2016 Magari küla korterelamu kraanist. 
 
Tabel 5-15 Magari ühisveevärgi puurkaevuvee puurimisjärgsed 
analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik Määrus nr 82 ja 
98/83/EC ja määrus nr 1 

Magari küla korter, 
13.09.2016 

1 Värvus kraadi 5 / 5 / 10 0 
2 Hägusus NTU 1,5 / 2,0 / 3,0 34 
3 pH  6,5≤pH≤9,5 7,6 
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4 Ammoonium mg/l 0,50 0,13 
5 Nitrit mg/l 0,50 <0,002 
6 Nitraat mg/l 50 <1 
7 Kloriidid mg/l 250  
8 Sulfaadid mg/l 250  
9 Raud µg/l 200 / 1000 / 10000 2720* 

10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  
11 Fluoriidid mg/l 1,5  
12 Mangaan µg/l 50 // I:50 II:100 III:200 262* 

13 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500  

14 Naatrium mg/l 200  
15 Boor mg/l 1,0  
16 Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/100ml 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 
18 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

*Märkus: Ülenormatiivsed joogivee näitajad tähistatud sõrendatult 
Allikas: AS Võru Vesi 
 

Vastavalt esitatud analüüsitulemustele ületab Magari ühisveevärgi vees 
joogiveenorme üldraua ja mangaani näitajad. Vesi vajab kõigi eelduste kohaselt 
rauaeraldust, mille invsteeringuprogrammis ka ette nägime. 
 
Suhteliselt kõrge hägususe näitaja on ilmselt seotud ülenormatiive raua ja 
mangaaniga. 

5.13.3 Magari veevõrk ja selle seisund 

Magari küla veevõrgu kogupikkus on kaardilt mõõdetuna 1485 m. Küla lõunapoolne 
veevõrk on rajatud 2009-2010. a, ülejäänud 1970.-ndatel. Viimane osa veevõrgust on 
amortiseerunud ja vajab rekonstrueerimist täies ulatuses. 

5.13.4 Magari küla tuletõrjeveevarustus 

Magari külas puuduvad olemasolevad tuletõrje veevõtukohad. Näeme ette tuletõrjevee 
mahuti rajamise puurkavpumpla piirkonda. Asukohta võib korrigeerida, kuna 
Konsultandil puuduvad piisavad andmed maaomandi kasutusvõimaluste kohta külas. 
 
5.14 ERASTVERE KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 
 
Erastvere küla paikneb Kanepi alevikust ca 3 km kaugusel kagus. Küla ühisveevärk 
baseerub puurkaevul ja veevõrgul. Külas on ühisveevärgiga liitunud ca 80% 
elanikkonnast, ca 190 inimest 238-st. Erastvere külas ei ole teenuse operaatoriks täna 
Võru Vesi AS. Erastvere ühisveevärk ja -kanalisatsioon üleandmiseks Võru Vesi AS-
le teeb Kanepi Vallavalitsus ettepaneku teostada see 1. märts 2019 seisuga. Riigi 
Kinnisvara AS teeb varade üleandmisakti Kanepi Vallavalitsusega (2019. a algul 
allkirjastamisel) ja seejärel saab Kanepi Vallavalitsuse poolt anda opereerimisõigus 
Võru Vesi AS-le. Vallale teadaolevalt muutub 1. märtsist ka Erastvere hooldekodu 
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omand ja hooned lähevad Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS-le, kui riik ei kasuta 
eelisostuõigust. 

5.14.1 Erastvere küla puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Erastvere küla ühisveevärgi puurkaev nr 11302 on rajatud 1957. aastal, puurkaevu 
sügavus on 140 m, tegemist on D2ar veekompleksi puurkaevuga. 
 
Erastvere puurkaevu veevõtt toimub Erastvere Hooldekodu haldajale, AS-le 
Hoolekandeteenused, väljastatud vee erikasutusloa nr L.VV/325507 alusel. Vee 
erikasutusluba (veeluba) on Keskkonnaameti poolt  väljastatud 30.10.2014 
tähtajatuna. Lubatud veevõtt Erastvere Hooldekodu puurkaevust on: ~71 m3/d (26 000 
m3/a). 
 
Puurkaevu nr 11302 tehnilised andmed on esitatud tabelis 5-2. 
 
Puurkaevpumpla rekonstrueeriti 2010. aastal. Tööde käigus uuendati puurkaevu 
hoone, 
päis, puurkaevpumpla seadmed, automaatika ning paigaldati II astme pumbad ja 
veetöötlusseadmed. Lisaks paigaldati süsteemi 200 liitrine hüdrofoor ja kaks 
veemõõtjat. 
 
II-astme pumpla koosneb kahest pumbast, tootlikkusega 12 m3/h ja tõstekõrgusega 32 
m. Tavaolukorras töötab üks pump, tagasipesu ajal ja hetkelise maksimaalse tarbimise 
korral rakendub teine pump. Pumpasid juhitakse rõhulülitiga torustiku väljundis. 
 
Peale II astme pumpla süsteemi on paigaldatud elektromagnet veetöötlusseade 
tootlikkusega kuni 12 m3/h. 
Puurkaevu vesi pumbatakse puurkaevupumbaga läbi aeratsiooniseadme 
kontaktmahutisse, kus 2-valentne raud oksüdeerub 3-valentseks rauaks vette lisatud 
õhuhapniku toimel. 
Kontaktmahutis juhitakse vesi edasi raua ja mangaani filtritesse, kus raud ja mangaan 
filtreeruvad filtermaterjali. Filtreerimise kiirus on max 7 m/h. Filtritest juhitakse vesi 
kogumismahutisse, milleks kasutatakse olemasolevat hüdrofoori mahuga 10 m3. 
Filtermaterjali puhastamiseks teostatakse tagasipesu vooluhulgaga 11 m3/h 7-10 
minuti jooksul. Filtrite tagasipesu toimub II astme pumpadega ja kogumismahutis oleva 
filtreeritud veega. Pesu on programmeeritud toimuma öösel, kui on minimaalne 
tarbimine. Korraga peseb üks filter. Arvestuslik kulu ühele pesule on 1800 liitrit. 

5.14.2 Erastvere küla veeallika ja joogiveekvaliteet 

Erastvere Hooldekodu ja küla joogiveeallikaks on tänasel päeval Hooldekodu 
puurkaevpumpla nr 11302. Joogivee kvaliteedi kontrolliks võetakse veeproove 
Hooldekodu köögi kraanist. 
 
Järgnevas tabelis käsitleme Erastvere Hooldekodu joogiveekvaliteedi andmeid, mis on 
saadud Terviseameti VTI andmebaasist. 
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Tabel 5-16 Erastvere joogivee analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Määrus nr 82 ja 
98/83/EC ja 
määrus nr 1 

Erastvere 
Hooldekodu 
köök, 18.04.2018 

Erastvere 
Hooldekodu 
köök, 15.05., 
19.04. ja 
13.04.2017 

1 Värvus kraadi 5 / 5 / 10 0 0 
2 Hägusus NTU 1,5 / 2,0 / 3,0 1,2 <1 
3 pH  6,5≤pH≤9,5 7,4 7,6 
4 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05 <0,05 
5 Nitrit mg/l 0,50   
6 Nitraat mg/l 50   
7 Kloriidid mg/l 250   
8 Sulfaadid mg/l 250   
9 Raud µg/l 200 / 1000 / 

10000 
<20 <20 

10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0   
11 Fluoriidid mg/l 1,5   
12 Mangaan µg/l 50 // I:50 II:100 

III:200 
<10 <10 

13 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 387 395 

14 Naatrium mg/l 200   
15 Boor mg/l 1,0   
16 Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/100
ml 

0 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/100
ml 

0 0 0 

18 Enterokokid PMÜ/100
ml 

0  0 

19 Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml 100 // I:100 II:100 
III: ≤300 

  

Allikas: Terviseameti VTI 
 

Kõik analüüsitud joogiveenäitajad Erastvere Hooldekodu ühisveevärgivees vastavad 
kehtivatele joogiveenõuetele. 

5.14.3 Erastvere veevõrk ja selle seisund 

Veetorustike kogupikkus Erastvere külas on ligikaudu 505 m. Torustikud on rajatud 
peamiselt 1970-ndate aastate keskel terasest ja malmist ning on praeguseks ajaks 
täielikult amortiseerunud. 

5.14.4 Erastvere küla tuletõrjeveevarustus 

Erastvere külas on hooldekodu territooriumile järve äärde rajatud nõuetekohane 
tuletõrje veevõtukoht. 
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5.15 KAAGVERE KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 
 
Kaagvere küla paikneb Kanepist ca 9 km kaugusel läänes, Otepää suunas. Küla 
ühisveevärk baseerub ühel, farmi puurkaevul, katastri nr 11151 ja lühikesel veevõrgul.  
Puurkaev on rajatud 1964. aastal, sügavus 88 m, veekiht: D2ar. 
 
Külas on ühisveevärgiga liitunud kolm eramut ja üks 8 korteriga kortermaja – kokku ca 
25 inimest. Küla elanike arv on 67. Info Kaagvere küla olemasoleva puurkaevu kohta 
asub tabelis 5-2. 
Veetorustiku kogupikkus on 790 m. 
 
Puurkaevpumpla paikneb maa-aluses šahtis. Ühisveevärgisüsteem on aastast 2018 
antud üle AS-le Võru Vesi. 

 

 
Joonis 5-31 Kaagvere puurkaevpumpla välisvaade 
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Joonis 5-32 Kaagvere puurkaevpumpla sisevaade 

 
Puurkaevu veekvaliteedi kohta andmed puuduvad. Samuti puudub info tuletõrje 
veevõtukohtade osas. 
 

5.16 KOKKUVÕTE JA ÜHISVEEVÄRGI PROBLEEMID KANEPI VALLAS 

1.  Suur osa renoveeritud puurkaevpumplaid vajab õhukuivatit ja tekkinud 
niiskuskahjustuste tõttu sanitaarremonti, muuhulgas: Kanepi Kooli ja Tehnika 
pumplad, Põlgaste, Saverna, Valgjärve, Krootuse, Hurmi, Ihamaru. Kõik loetletud 
pumplad on rekonstrueeritud, joogiveekvaliteet on normidele vastav, kuid hooned 
vajavad seest taastusremonti ja õhukuivati paigaldamist. 
2. Saverna ja Valgjärve puurkaevude vees oli 2017. a ülenormatiivne kolooniate arv 
22 kraadi juures (255 PMÜ-d ja >300 PMÜ), millest Konsultant kordusproove ei leidnud 
ning joogivees on parameeter määramata. Probleemi tõsidust peavad näitama 
edasised analüüsitulemused. 
3. Soodoma, Magari ja Kaagvere puurkaevpumplad on amortiseerunud ja vajavad 
rekonstrueerimist. 
4. Soodoma, Hurmi, Magari, Erastvere, Kaagvere ja osalt Valgjärve veetorustikud on 
amortiseerunud ja vajavad kas täielikult või suures mahus rekonstrueerimist. 
5. Puurkaevpumplate veetöötlusjaamade juures tuleb jälgida, et pesuvee 
ärajuhtimisrajatised oleksid vastavuses Veeseadusega, määrusega nr 99 ja vee 
erikasutusloa nõuetega. 
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6 ÜHISKANALISATSIOONI HETKESEISUND 

6.1 TÄNASED ÜHISKANALISATSIOONIGA VARUSTATUD PIIRKONNAD 

Kanepi vallas on ühiskanalisatsiooniteenusega täna kaetud järgmised asumid (alevik 
ja külad): Kanepi alevik ning Põlgaste, Saverna, Krootuse, Valgjärve, Maaritsa, 
Soodoma Ihamaru ja Erastvere külad  (vt joonised, lisa 5).  
 
Ühiskanalisatsioon puudub Hurmi, Magari ja Kaagvere külades. 
 
Üle 2000 inimekvivalendise koormusega reoveekogumisalasid Kanepi vallas ei ole. 
  

Kanepi alevik 
Kanepi aleviku ühiskanalisatsiooniga on ühendatud 490 inimest, alevikus on 
ühiskanalisatsiooniteenusega kaetud ~ 84% elanikest. Liitumisvõimalus on antud 
ligikaudu 530 elanikule. 
Alevikus on kolm (3) reoveepumplat, kõik need on plastkorpusega kompaktpumplad. 
 
Põlgaste küla 
Põlgaste küla ühiskanalisatsiooniga on ühendatud ligikaudu 91% küla elanikest ehk 
325 inimest 357 elanikust. Küla ühiskanalisatsioon on peaasjalikult isevoolne, ainus 
reoveepumpla paikneb reoveepuhastil. 
 
Saverna küla 
Saverna küla ühiskanalisatsiooniga on liitunud ligikaudu 79% elanikkonnast, ca 250 
inimest küla 319-st elanikust. Samal ajal on teenusega kaetud kogu elanikkond, kellel 
on võimalus teenusega liituda. Külas on kaks (2) reoveepumplat ja aastal 2018 valmiv 
(valminud) uus rekonstrueeritud reoveepuhasti. 
 
Krootuse küla 
Ühiskanalisatsiooniga on täna varustatud 290 Krootuse elanikku ehk 72,7% 399-st 
küla elanikust. Liitunud on kõik liitumisvõimalusega tarbijad, ülejäänud küla elanikud 
elavad hajaasustusega piirkonnas. Ühiskanalisatsioon koosneb isevoolsest 
kanalisatsioonitorustikust ja reoveepuhastist, reoveepumplad puuduvad. 
 
Valgjärve küla 
Valgjärve külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ca 71% elanikkonnast, ca 120 inimest 
170-st elanikust. Külas on kaks rekonstrueerimist vajavat reoveepumplat ja samuti 
rekonstrueerimist vajav reoveepuhasti. 
 
Maaritsa küla 
Maaritsa küla ühiskanalisatsiooniga on liitunud ca 64% elanikkonnast, ca 105 inimest 
164 elanikust. Külas on üks reoveepumpla (läänepool Tartu-Võru-Luhamaa 
maanteed) ja rekonstrueeritud reoveepuhasti. 
 
Soodoma küla 
Soodoma küla ühiskanalisatsiooniga on liitunud ca 38% elanikkonnast, ca 60 inimest 
157 elanikust.  
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Ihamaru küla 
Ihamaru küla ühiskanalisatsiooniga on liitunud ligikaudu pool elanikkonnast ja üksikud 
juriidilised isikud. Elanikest on liitunud ca 50 inimest 98 elanikust. 
 
Erastvere küla 
Erastvere küla ühiskanalisatsiooniga on liitunud ca 17% elanikkonnast, ca 40 inimest 
238 elanikust. Külas on suur juriidilisest isikust ühiskanalisatsiooni tarbija AS 
Hoolekandeteenused Erastvere Hooldekodu. 
Alates 2019. aastast plaanitakse Erastvere ÜVK-objektide üleandmine AS-le Võru 
Vesi. 

6.2 ÜHISKANALISATSIOONITEENUSE TARBIJAD 

6.2.1 Ühiskanalisatsiooniteenusega varustatus 

Nagu eelnevas osas kirjeldatud, on ühiskanalisatsiooniga Kanepi vallas täna kaetud 
järgmised asumid (alevik ja külad): Kanepi alevik ning Põlgaste, Saverna, Krootuse, 
Valgjärve, Maaritsa, Soodoma, Ihamaru ja Erastvere külad. 
 
Erinevalt ühisveevärgiteenusest, suuremad tööstusettevõtetest ühiskanalisatsiooni 
tarbijad Kanepi vallas puuduvad. Põlgaste külas asuv Arke Lihatööstus AS omab 
omaette reoveepuhastusjaama ning ühiskanallisatsiooniteenuse ei kasuta. 
 
Suurimad juriidilistest isikutest ühiskanalisatsiooni tarbijad on järgmised: 
 
 
Jrk 
nr 

 
Asum 

 
Asutuse või ettevõtte 
ärinimi 

 
Märkused 

1 Kanepi alevik Kanepi Gümnaasium  
2  Kanepi lasteaed  
3  Kanepi Vallavalitsus  
4  Saaretu OÜ  Side-,elektri-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside ehitus 
ning veekogude 
rajamine,puhastamine 

5 Põlgaste küla Põlgaste lasteaed  
6  Põlgaste raamatukogu, 

külakeskus,  
 

7  Põlgaste pansionaat  
8 Saverna küla Saverna Põhikool  
9  Saverna Hooldekodu  
10  Saverna Külakeskus Saverna Teenusekeskus, 

raamatukogu, kooli söökla ja 
lasteaed 

11 Valgjärve küla OÜ IKOMIX pesula 
12  Atsi Veod OÜ Kohvik ,,Atsi Juures'' 
13 Krootuse küla Kõlleste Teenusekeskus  
14  Krootuse Põhikool  
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15  Krootuse Hooldekodu  
Allikas: Kanepi Vallavalitsus ja valla veebilehekülg 

 
Järgnevalt käsitleme Kanepi valla ühiskanalisatsiooni asulate kaupa. 
  

6.3 KANEPI ALEVIKU ÜHISKANALISATSIOON 

Kanepi alevik kuulub Kanepi reoveekogumisalasse. 
Kanepi reoveekogumisala pindala on 45 ha, koormus 701 ie. 

6.3.1 Kanepi kanalisatsioonivõrk 

Kanepi aleviku ühiskanalisatsiooni torustiku kogupikkus on ligikaudu 10 610 m. 
Esialgne 1960.-ndatel.70.-ndatel rajatud kanalisatsioonivõrk on tänaseks praktiliselt 
kogu ulatuses rekonstrueeritud. Töid on teostatud käesoleval sajandil mitmetest 
projektidest, sealhulgas: Otepää maantee ehituse käigus ligikaudu 970 m isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku, 2011. aastal rekonstrueeriti Kanepi alevikus ja 2,6 km 
isevoolset kanalisatsioonitoru, Projekti: Kanepi aleviku vee-ja kanalisatsioontorustiku 
ehitus, I ja II etapp, raames;  Kanepi aleviku Kooli, Hurmi, Paju, Turu, Turu põik ja Niidu 
tänavate vee-, kanalisatsiooni- ja tuletõrjeveetorustike rekonstrueerimise projekti 
raames. Tänase seisuga on ligikaudu 9/10 aleviku isevoolsetest 
kanalisatsioonitorudest uutest PVC Sn8 plasttorudest. Ülejäänud torud on nii malmist, 
asbotsmendist kui keraamilised. 
Kanalisatsioonitorustik on heas seisus. Kanalisatsioonitorustiku jätkuva 
rekonstrueerimise, täpsemalt ümberpaigutamise kinnistutelt välja, näeme ette 
lühiajalises programmis.  
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 
5. Joonised. 

6.3.2 Kanepi reoveepumplad 

Kanepi reoveekogumisalal paikneb kokku 3 reoveepumplat. 
 

 

6.3.3 Kanepi sademeveetorustik 

Sademevee kogumine toimub Kanepi alevikus osaliselt A. Weizenbergi tänaval. 
Sademeveetorustiku kogupikkus on: 1410 m. Sademevesi juhitakse 
maaparandussüsteemi või lastakse imbuda pinnasesse. 
Sademevee veekogusse juhtimiseks on veeseaduse § 8 lg 2 p 4 kohaselt vajalik vee 
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erikasutusluba. Sademevee veekogusse juhtimise nõuded tulenevad määrusest nr 99. 
Määruse nr 99 § 5 lg 3 kohaselt tohib sademevee-kanalisatsioonist sademeveelaskme 
kaudu veekogusse juhtida sademevett, mille reostusnäitajad ei ületa määruse nr 99 
lisas 1 sätestatud reostusnäitajate piirväärtusi, mis kehtivad reoveekogumisala kohta, 
mille reostuskoormus on 2000–9999 inimekvivalenti (bioloogiline hapnikutarve 
(BHT7)=15 mg/l, keemiline hapnikutarve (KHT)=125 mg/l, 
Üldfosfor(Püld)=1 mg/l, Üldlämmastik (Nüld)=45 mg/l), välja arvatud heljuvaine 
sisaldus, mis ei tohi ületada 40 mg/l. Naftasaaduste sisaldus sademevees ei tohi 
ületada 5 mg/l. 

6.3.4 Kanepi reoveepuhasti 

Kanepi reoveepuhasti paikneb aleviku äärmises põhjaosas Kooli tn ääres. 
Reoveepuhasti suublaks on Võhandu jõgi. Reoveepuhastit on rekonstrueeritud 2005. 
ja osaliselt 2017. aastal.  
 
Kanepi aleviku reoveepuhasti karkassiks on 1970.-ndatel aastatel rajatud OYXD-180, 
mis rekonstrueeriti 2005. ja 2017. aastal. Puhasti on ehitatud raudbetoonist, seinad 
monteeritavatest elementidest ja põhi monoliitsest raudbetoonist. Konstruktsioonilt on 
OXYD-tüüpi puhastid betoonvaheseintega jagatud neljaks sümmeetriliseks 
iseseisvaks sektsiooniks. 
 
Reoveepuhasti koosneb voolusuunas: 

• Võreruumist, kasutatakse automaatvõret. 
• Reoveepumplast, mis paikneb võreruumis, automaatvõreseadme all ja pumpab 

võre läbinud reovee edasi puhastussprotsessi, kestvusõhustusega 
aktiivmudapuhastisse. 

• Reoveepuhasti aerotankid. 
• Järelsetitid 
• Biotiik pindalaga 2000 m2. 

 
Raudsulfaadi, Fe2(SO4)3 dosaator paikneb puhurite ruumis, mis paikneb reoveepuhasti 
teises, puhuritehoones, künka otsas (vt foto). 
Vanast OXYD-180 aerotankidest on kasutusel pooled (vastab OXYD-90-nele), aastal 
2017 lülitati käigust välja osa vanadest tankidest. Lisaks rekonstrueeriti viimase 
rekonstrueerimise käigus, aastal 2017, täielikult võreruum ja paigaldati uus 
automaatvõre. 
 
Varasemad kaks biotiiki ühendati ühtseks ja sellesse paigaldati tiigipinna paremaks 
ärakasutamiseks trossile kilevahesein, mis tagab tiiki läbiva vee liikumise 
serpentiinikujulisel trajektooril. Need tööd teostati aastal 2005. Biotiikides toimub 
mõningane lämmastiku ja fosfori ärastus. Puhasti projekteeritud vooluhulk on kuni 210 
m3/d. Puhasti otseseks suublaks on vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/331162 – 
Krõmpsi kraav, kuid lõplikuks suublaks on Võhandu jõgi. 
 
6.3.4.1 Reovee eelpuhastus 
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Reovee eelpuhastus toimub automaatvõrel. 

6.3.4.2 Reovee bioloogiline puhastus 

Reovee bioloogiliseks puhastamiseks kasutatakse aktiivmuda kestusõhustuse menet-
lust. 
Bioprotsessis toimub reovees sisalduva orgaanilise aine lagundamine. 
Fosfori eraldamiseks kasutatakse keemilist ärastust. Fosfori keemiliseks ärastuseks 
kasutatakse raudsulfaadi Fe2(SO4)3 lahust (PIX), mida doseeritakse puhurite ruumis 
asuvast dosaatorist aerotanki. 

6.3.4.3 Heitvee järelpuhastamine 

Heitvee järelpuhastuseks kasutatakse nii järelsetitit kui olemasolevat 
serpentiinbiotiikide süsteemi.  
 

 
Joonis 6-1 Kanepi reoveepuhasti 2017. a rekonstrueeritud võrehoone 
 



  
   

Töö: Kanepi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 
Töö nr: 7-18.03 
Staadium: AK 
Kuupäev: 17.01.2019 

 

  

 
  

100 
 
 
 

 
Joonis 6-2 Automaatvõre 

 

 
Joonis 6-3 Reoveepuhasti osaliselt omavahel eraldatud biotiik 
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Joonis 6-4 Puhuriteruumi sisevaade 

 

 
Joonis 6-5 Reoveepuhasti töösolev osa on kaetud veidi laguneva puitkattega, kuhu 
peale astumine võib kurvalt lõppeda 

 
Reoveepuhasti on rahuldavas seisundis ja töökorras, kuid on moraalselt ja füüsiliselt 
vananenud ning kuulub rekontrueerimisele lühiajalises programmis. Kindlasti saab 
säilitada osaliselt nii hoonestust: võre- ja puhurite hooned ning automaatvõre ja 
puhurid kui ka osa betoonkonstruktsioonidest. Teostatavad tööd ja asendatavad 
seadmed täpsustatakse projekti järgmistes etappides. 
 

6.3.4.4 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenäitajad 

Kanepi reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib vee-erikasutusluba 
nr L.VV331162, mis kehtib alates 01.10.2018 tähtajatult. 
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Vastavalt veeloale on Kanepi reoveepuhastist suublasse juhitav lubatud vooluhulk:  
• 39 600 m3/a 
• 9900 m3/kvartalis 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  
pH min (6) ; pH maks (9), 
BHT7 : 25 mg/l, 
Heljum : 35 mg/l, 
KHT: 125 mg/l, 
üldfosfor : 2,0 mg/l, 
üldlämmastik: 60 mg/l. 
 
Järgnevalt 2017. a reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused. 
 
Tabel 6-1 Kanepi reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused  
 

Saastea
ine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastaval
t määrus 
nr 99  

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
(uus) vee 
erikasutuslub
a  nr  
L.VV331162 

 
 
 
 
 
Ühik 

 
 
 
 
 
 
2017 I  

 
 
 
 
 
 
2017 II  
 

 
 
 
 
 
 
2017 III  

 
 
 
 
 
 
2017 IV 

Heljum 35 35 mg/l 11 10 16 11 
BHT7 25 25 mgO2/l 9,6 7,5 7 9,2 
Püld 2,0 2,0 mgP/l 2,1 1,65 1,1 1,2 
Nüld 60 60 mgN/l 17 13 17 11 
KHT 125 125 mgO2/l 21 38   
pH 6-9 6-9  7,4 7,8 7,5 7,5 

Allikas: AS Võru Vesi 
 
Nagu eelnevatest andmetest näha, siis esines üks piirväärtust ületav näitaja: üldP I 
kvartalis: 2,1 mg/l. 
 
Kanepi reoveepuhasti suublaks on vee erikasutusloa järgi Krõmpsi kraav, mis suubub 
Võhandu jõkke. 
Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel 
jääb piirkond kaitstud põhjaveega alale. 
 
Kanepi reoveepuhasti on ümbritsetud nõuetekohase kujaga, milleks on vastavalt 
Vabariigi Valitsuse määrusele nr 171, Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded, 100 m.  
 
Puhastikompleks on ka piirdeaiaga ümbritsetud (aed ei hõlma täis kuja mõõtmeid). 
 
Kokkuvõttes saab öelda, et Kanepi RVPJ on küll rahuldavas seisukorras, kuid 
puhastusseadmed ei vasta enam tänastele nõuetele ja on moraalselt vananenud 
(põhipuhasti baseerub kunagisel OXYD-180-l). Kohati on raske tagada ka tänaseid 
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nõudeid heitveele. Tänase seisuga on ohtlik protsessimahutite (tankide) katteks 
kasutatav laudis sinna peale astumise või sattumise puhul. Projekteerimise käigus on 
soovitav tellida eksperthinnang olemasolevate mahutite raudbetooni seisundi kohta. 
Senise tugevuse säilimise olukorras on mõeldav olemasolevate r/b konstruktsioonide 
kasutamine rekonstrueeritaval puhastil. 

6.3.5 Kanepi aleviku sademeveekanalisatsioon 

Sademevee kogumine toimub Kanepi alevikus osaliselt A. Weizenbergi tänaval. 
Sademevesi juhitakse  kraavi A. Weizenbergi tänava reoveepumpla lähistel. 

6.4 PÕLGASTE KÜLA ÜHISKANALISATSIOON 

Põlgaste külale on kehtestatud reoveekogumisala pindalaga 18 ha, koormus 410 ie-d. 

6.4.1 Põlgaste ühiskanalisatsioonivõrk 

Põlgaste küla ühiskanalisatsiooniga on ühendatud ligikaudu 91% küla elanikest ehk 
325 inimest 357 elanikust. Aleviku ühiskanalisatsioon on peaasjalikult isevoolne, ainus 
reoveepumpla paikneb reoveepuhastil. Küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu 
kogupikkus on 2915 m. Küla esialgne kanalisatsioonivõrk pärines 1960.-ndatest-70.-
ndatest, kuid praktiliselt kogu olemasolev kanalisatsioonivõrk on tänaseks 
rekonstrueeritud KIK keskkonnaprogrammi projekti: Põlgaste asula vee- ja 
kanalisatsioonitorustiku ehitus, raames, aastal 2012, jätkuprojektina osalt ka 2014. 
Kogu olemasolev kanalisatsioonivõrk on suhteliselt heas korras. Infiltratsioonivee 
osakaal on väga väike. 
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 
5. Joonised.  
 

6.4.2 Põlgaste reoveepuhasti 

Põlgaste küla reoveepuhasti reostuskoormus vastavalt Keskkonnaministri Käskkirjale 
1080 reoveekogumisalade kehtestamise kohta, on 410 ie-d. 
Olemasolev Põlgaste reoveepuhasti on täielikult rekontrueeritud Kanepi valla 
omavafinantseeringuna aastal 2016. Varasem looduslik lodu taimkatte-filterpuhasti 
ehk märgalapuhasti, mis rajati alles aastal 2005, ammendas ennast 10 aastaga. 
Eelmine puhasti paiknes pareguse reoveepuhasti lähistel ning on tänaseks 
lammutatud (kokkulükatud). Kinni on aetud ka teine biotiik, pindalaga 1770 m2. Üks 
biotiik, endine looduslik tiik, on tänaseks samuti tööst väljas ning puuduvad 
heitveeühendused sellesse. 
 
Eelmisest reoveepuhastist jäi käiku aastal 2012 paigaldatud automaatvõreseade. 
Puhasti on ehitatud Wesico Project OÜ (projekteeritud Keskkond&Partnerid OÜ) poolt. 
 
Rekonstrueeritud Põlgaste reoveepuhasti kujutab endast annuspuhastit, mis on 
täielikult maa-alune. Puhasti projektparameetrid on: 
Q = 38 m3/d 
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R = 380 IE-d. 
Reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest-sõlmedest: 

• Automaatvõre (osaliselt maa-alune), mis paikneb võrehoones. 
• Reoveepumpla. 
• Ühtlustusmahuti (koos annuspumbaga). 
• SBR-mahuti ehk aerotank, mis koosneb eelsetitist (koos pumbaga) ja 

aeratsioonimahutist, mis on samuti varustatud pumbaga. 
 
Puhastit ümbritseb vana piirdeaed, mis osaliselt mõnes lõigus puudub. 
 
Maa-alune põhipuhasti koosneb kahest suurest mahutist: 

• Ühtlustusmahuti, mis on omavahel vaheseinaga jaotatud ühtlustus- ja 
mudamahutiks. Ühtlustusmahuti maht on 30 m3 ja mudamahutil 15 m3. 

• Protsessimahuti (SBR), mis on jaotatud eel- ehk esisetitiks ja aerotankiks. 
Esisetiti maht: 19 m3 ja kogu protsessimahuti maht 60 m3. 

Ühtlustusmahutist pumbatakse mehaaniliselt puhastatud reovesi eelsetitisse, millest 
omakorda SBR ehk annuspuhastisse. Annuspuhasti erineb tavapärasest 
aktiivmudapuhastist selle poolest, et reovesi suunatakse protsessi annusekaupa st, et 
uus kogus reovett suunatakse puhastusse alles siis, kui eelnev kogus reovett on 
puhastatud ja väljavoolu juhitud. Kogu bioloogiline puhastus toimub ühes mahutis ning 
nitrifikatsiooniks- ja denitrifikatsiooniks vajalik olukord tekitatakse õhustamise 
reguleerimisega. 
Fosforiärastus toimub raudsulfaadi - Fe2(SO4)3 lahuse (PIX) simulataansadestuse teel 
aerotanki.  
Aeratsiooniks vajalikud puhurid ja keemilise fosforiärastuse kemikaali dosaator 
paiknevad maapealses konteineris (vt foto). 
Puhastatud heitvesi juhitakse kraavi, millest see voolab suublasse – Toomõja ojja 
(viimane suubub omakorda Orajõkke) kui vajadusel ka biotiiki. Enamuse ajast toimub 
reoveepuhastus vaid põhipuhastist ja seejärel juhitakse puhastatud heitvesi otse 
suublasse. Proovivõtt toimub proovivõtukaevust enne suublasse juhtimist. 

6.4.2.1 Eelpuhastus 

Eelpuhastus koosneb automaatvõrest.  

6.4.2.2 Bioloogiline puhastus ja fosforiärastus 

Bioloogiline puhastus kujutab endast annupuhastit, mis koosneb ühtlustusmahutist, 
eelsetitist, SBR ehk õhustuskambrist ja keemilisest fosforiärastusseadmest. 
Ühtlustusmahuti maht on 30 m3, protsessimahutite: eelsetiti ja SBR.mahuti maht on 60 
m3. 
 
Fosforiärastusseade koosneb kemikaalimahutist ja dosaatorpumbast. Kemikaal, 
raudsulfaat, doseeritakse õhustuskambrisse, mahuti keskele. 

6.4.2.3 Biotiik 

Enne 2016. reoveepuhasti rekonstrueerimist olid kaks biotiiki endise märgalapuhasti 
olulised komponendid. Tänaseks on teine järjestikustest biotiikidest likvideeritud ja 
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esimene, pindalaga 2410 m2, on reservis, mistõttu seda puhastusprotsessi osaks ei 
liigitata.   

6.4.2.4 Mudakäitlus 

Mudamahuti paikneb kõrvuti annuspuhasti ühtlustusmahutiga ühes suuremas 
reservuaaris eraldatud vaheseinaga ruumis. Mudamahuti maht on 15 m3. 
Mudamahutisse suubuva mudaeemaldustoru otsa all on PVC De160 toru liigmuda 
juhtimiseks väljavoolutorust eemale. See on vajalik selleks, et liigmuda eemaldamise 
ajal voolaks õhustuskambrisse tagasi võimalikult selge vesi, mis jääb tihenenud 
mudakihi peale. 
Eemaldatud liigmuda aeroobseks stabiliseerimiseks ja selle kihistumise vältimiseks on 
mudamahuti põhja projekteeritud õhutoru, mille küljes on 3 jämemull-aeraatorit. Muda 
õhustamise ja läbisegamise ajal tuleb mudamahutisse anda õhku ca 10 m3/h. 
Mudamahuti õhustamiseks kasutatakse eraldi väikest puhurit, mis lihtsustab 
õhustamise-segamise automatiseerimist. Kui õhustamine seisata, siis vajub muda 
mahuti põhja ja tiheneb. Tihenenud muda peale jääb selginenud vee kiht. Sellest kihist 
voolab vesi liigmuda eemaldamise ajal tagasi protsessi.  
Mudamahutis tiheneb muda sedavõrd, et kuivainesisaldus tõuseb 2…3 %-ni. Kui 
mahuti on täitunud tiheda mudaga ca ¾ ulatuses kogumahust, tuleb paakautoga muda 
välja vedada  mudaväljakule.  
 

 
Joonis 6-6 Põlgaste reoveepuhasti reoveepumpla 
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Joonis 6-7 Põlgaste reovee annuspuhasti maa-alused kambrid: ühtlustusmahuti, 
eelsetiti ja aerotank. Esiplaanil mudamahuti ühendusotsik 

 

 
Joonis 6-8 Biotiik (kunagine looduslik veesilm), mida puhastusprotsessis enam ei 
kasutata 
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Joonis 6-9 Konteiner, kuhu on paigutatud nii puhurid kui dosaator fosforiärastuseks 
 

6.4.2.5 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenäitajad 

Põlgaste reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib vee-
erikasutusluba nr L.VV331162, mis kehtib alates 01.10.2018 tähtajatult. 
  
Vastavalt veeloale on Põlgaste reoveepuhastist suublasse juhitav lubatud vooluhulk:  

• 19 200 m3/a 
• 4800 m3/kvartalis 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  
pH min (6) ; pH maks (9), 
BHT7 : 25 mg/l, 
Heljum : 35 mg/l, 
KHT: 125 mg/l, 
üldfosfor : 2,0 mg/l, 
üldlämmastik: 60 mg/l. 
 
Järgnevalt 2017. a reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused. 
 
Tabel 6-2 Põlgaste reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused  
 

Saastea
ine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastaval
t määrus 
nr 99 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
(uus) vee 
erikasutuslub
a  nr  
L.VV331162 

 
 
 
 
 
Ühik 

 
 
 
 
 
 
2017 I  

 
 
 
 
 
 
2017 II  
 

 
 
 
 
 
 
2017 III  

 
 
 
 
 
 
2017 IV 
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Heljum 35 35 mg/l 10 20 19 7,7 
BHT7 25 25 mgO2/l 9,1 7,9 9,0 6,3 
Püld 2,0 2,0 mgP/l 0,26 0,53 0,41 0,30 
Nüld 60 60 mgN/l 12 23 44 12 
KHT 125 125 mgO2/l 26 32 55 48 
pH 6-9 6-9  7,6 7,3 7,5 7,8 

Allikas: AS Võru Vesi 
 
Nagu eelnevatest andmetest näha, vastavad kõik näitajad piirväärtustele. 
 
Põlgaste reoveepuhasti suublaks on vee erikasutusloa järgi Toomõoja, mis suubub 
Orajõkke. 
Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel 
jääb piirkond kaitstud põhjaveega alale. 
 
Põlgaste reoveepuhasti on ümbritsetud nõuetekohase kujaga, milleks on vastavalt 
Vabariigi Valitsuse määrusele nr 171, Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded, 50 m.  
 
Puhastikompleks on ka piirdeaiaga ümbritsetud, aed ei hõlma täis kuja mõõtmeid, mis 
pole probleemiks, kuid osaliselt on piirdeaed mittetäielik või lagunenud. 
 
Kokkuvõttes saab öelda, et Põlgaste RVPJ (annuspuhasti) on heas seisukorras ning 
puhastustehnoloogia vastab vajadustele ja nõuetele. Puhasti ei vaja rekonstrueerimist. 

6.4.3 Põlgaste sademeveekanalisatsioon 

Põlgaste külas puudub sademeveekanalisatsioon. 

6.5 SAVERNA KÜLA ÜHISKANALISATSIOON  

Saverna külale on kehtestatud reoveekogumisala pindalaga 18 ha, koormusega 353 
ie. 

6.5.1 Saverna kanalisatsioonivõrk 

Saverna küla ühiskanalisatsiooniga on liitunud ligikaudu 79% elanikkonnast, ca 250 
inimest küla 319-st elanikust. Teenusega kaetud kogu elanikkond, kellel on tänaseks 
olnud võimalus teenusega liituda. Külas on kaks (2) reoveepumplat ja aastal 2018 
valminud uus rekonstrueeritud reoveepuhasti. 
Reoveekogumisalal, ida pool Tartu-Võru-Luhamaa maanteed, on täna neli kinnistut, 
kellel puudub võimalus ühiskanalisatsiooniteenusega liitumiseks, need on Leevi 
jõeäärsed kinnistud: Metsanurga, Pärna, Jõekalda ja Salu. 
 
Saverna küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 2450 m, survetorustikku 
on 740 m. 
Saverna küla ühiskanalisatsioonitorustikust on rekonstrueeritud 1400 m Saverna 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniprojekti käigus aastatel 2012-2013 ning ca 1000 m on 
vanem torustik. Samas võib öelda, et pea- ja magistraaltorustik on suuremas osas 
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rekonstrueeritud ning vanemad osad kujutavad endast põhiliselt haruühendusi. 
Perspektiivis on osa vanemast torustikust kavas ümberehitada ning seetõttu 
kajastame seda kui torustike rajamist. Vanemat torustikku jääb peale lühiajalise 
programmi realiseerimist külla ca 700 m. 
 
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 
5. Joonised. 

6.5.2 Saverna reoveepumplad 

Saverna külas asub tänasel päeval kaks reoveepumplat, mis mõlemad on täielikult 
rekonstrueeritud aastal 2013. 
 
Üks pumplatest, peapumpla paikneb küla keskuses korrusmajade piirkonnas, teine 
eelnevast põhja pool, külakeskuse lähistel. 
 
Tegemist on uuemat tüüpi plastkorpuses paiknevate reovee kompaktpumplatega, 
milles toimub pumpade käivitamine nivooandurilt. Kaks pumplasse paigaldatud pumpa 
töötavad kordamööda režiimil. 
Peapumpla karakteristikud on järgmised:  

• Pumpade arv: 2 
• Võimsus P = 1,5 kW 
• Tootlikkus Qmax = 21,6 m3/h; 
• Tõstekõrgus Hmax = 12 m; 

 
Pumpla nr 2 karakteristikud on järgmised: 

• Pumpade arv: 2 
• Võimsus P = 1,1 kW 
• Tootlikkus Qmax = 10,8 m3/h; 
• Tõstekõrgus Hmax = 6,0 m; 
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Joonis 6-10 Saverna reovee peapumpla elektri-automaatikakilp 

 

 
Joonis 6-11 Saverna reovee peapumpla sisevaade 

 
Reoveepumplate asukohad on esitatud Lisa 5. Joonised. 

6.5.3 Saverna reoveepuhasti  

Saverna reooveepuhasti on täielikult rekonstrueeritud aastal 2018. Projekt teostati KIK 
keskkonnaprogrammi projekti: Saverna küla reoveepuhasti rekonstrueerimine, 
raames. 
 
Reoveepuhasti projekteerija oli Keskkond & Partnerid OÜ ning ehitustööde 
peatöövõtja: Konsortsium Wesico Project OÜ ja Wesico Infra OÜ. 
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Projekteeritud reoveepuhasti tehnilised andmed:  
- keskmine vooluhulk Qkd = 40 m3/d  
- maksimaalne vooluhulk Qmaxd = 60 m3/d  
- reostuskoormus R = 360 IE  

Reoveepuhasti koosneb järgmistest osadest:  
- Ühtlustusmahuti 20 m3  
- Mudamahuti – 10 m3  

- Biokilereaktor  
- anox-kamber (10 m3)  
- õhustuskamber (40 m3)  

- Järelsetiti – 7,1 m2/9,3 m3  
- Biotiik – 1600 m2 . 

6.5.3.1 Saverna reoveepuhasti reostuskoormus 

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus teostas ajavahemikul 7.02.2018 – 14.02.2018 
Saverna reoveepuhasti reostuskoormuse uuringu. Uuringu mõõdetud tulemused on 
toodud kokkuvõtlikult alljärgnevalt. Mõõdetud vooluhulk oli vahemikus 16...21 m3/d 
ning mõõdetud siseneva reovee BHT7 kontsentratsioon oli vahemikus 480...6500 mg/l. 
Uuringu raames mõõdetud näitajad on toodud alljärgnevalt ning nende tulemuste 
põhjal arvutatud reostuskoormus on toodud samuti alljärgnevalt. Selle järgi on Saverna 
reoveepuhasti arvutuslik reostuskoormus vahemikus 128...224 IE ning keskmiselt 155 
IE. 
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Tabel 6-3 Reostuskoormuse raames mõõdetud sisendnäitajad 

 

 
Allikas: OÜ Saverna Teenus / OÜ EKUK 
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Tabel 6-4 Reostuskoormus vastavalt EKUK-i 2018. a uuringule 

 
Allikas: OÜ Saverna Teenus / OÜ EKUK 
 

6.5.3.2 Reoveepuhasti kirjeldus 

Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt automaatses võreseadmes ning 
bioloogiliselt sukeltugimaterjaliga biofiltris. Fosforiärastus toimub keemilise 
sadestamise teel. Puhastist väljub heitvesi juhitakse suublasse. Protsessi käigus tekkiv 
liigmuda kogutakse mudamahutisse, kus see tiheneb.  
Mudamahutis tihenenud muda viiakse ära edasisele käitlemisele suurema 
reoveepuhasti juurde.  
Reovee puhastamine toimub järgmistes etappides:  

- mehaaniline puhastus võreseadmes;  
- bioloogiline puhastus sukeltugimaterjaliga biofiltris;  
- fosforiärastus keemilise sadestamise teel. 

 

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

- Tehnohoone;  
- Ühtlustusmahuti 20 m3  
- Mudamahuti – 10 m3  
- Biokilereaktor  
- anox-kamber (10 m3)  
- õhustuskamber (40 m3)  
- Järelsetiti – 7,1 m2/9,3 m3  
- Biotiik – 1600 m2  

Reovesi jõuab Saverna reoveepuhastisse läbi asulas asuva reoveepumpla RP-2. 
Reoveepumplast tuleb survetoru (DN100) puhasti kinnistule. Olemasolevast torust on 
rajatud  survetoru pikendus (PE De 110) tehnohoonesse, kus paikneb võreseade 
mehaaniliseks puhastuseks. Tänane DN100 küla survetorustik (ca 690 m) on 
amortiseerunud ja see tuleb rekonstrueerida / asendada lühiajalises programmis. 
 
Tehnohoonesse paigaldati survetorule induktiivne vooluhulgamõõtur, millega 
mõõdetakse reoveepuhastisse sisenevat vooluhulka. 

6.5.3.3 Eelpuhastus 

Mehaaniline puhastus toimub võrekambris. Automaatvõreks on ette nähtud treppvõre 
jõudlusega Qmin=30 m3/h. Automaatvõre läbinud vesi voolab isevoolselt reoveepuhasti 
ühtlustusmahutisse. 

6.5.3.4 Ühtlustusmahuti 

 
Ühtlustusmahuti on mõeldud asulast tuleva reovee ebaühtluse tasandamiseks.  
Ühtlustusmahuti põhiparameetrid:  

- veemaht: 20 m3  
- veetase (max): 2,14 m  

 
Ühtlustusmahuti on varustatud avarii ülevooluga, mille kaudu voolab vesi biotiiki. 
Ühtlustusmahutist pumbatakse reovesi denitrifikatsioonimahutisse. Selle jaoks 
paikneb ühtlustusmahutis reoveepump. 

6.5.3.5 Bioloogiline puhasti 

Bioloogiline puhastus toimub sukeltugimaterjaliga biofiltris. Bioloogilise puhastuse osa 
koosneb anoksikambrist, õhustuskambrist ja järelsetitist. 
 
Biokilereaktor  
Anoksikamber 
Anox-kamber on vajalik juurdetuleva reovee ja puhastis ringleva vee segunemiseks.  
Anox-kambri põhiparameetrid:  

- Veemaht 10 m3  
- veetase 2,2 m  
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Õhustuskamber  
Üldist  
Õhustuskamber paikneb anoksilise kambri kõrval.  
Õhustuskambri ehk aerotanki põhiparameetrid:  

- veemaht (max) 40 m3  
- veetase 2,2 m.  

 
Õhustuskambri põhjas on kaks õhujaotustoru (PE De 90). Jaotustorude külge on 
kinnitatud peenmull ketasaeraatorid qa=3,3 m3/h. Kahel liinil on kokku 28 aeraatorit. 
Õhk transporditakse aeraatoriteni õhutoru kaudu. 
Õhustuskambris paikneb kaks biokilekandja elementi mõõtmetega 600x600x600 mm. 
 
Järelsetiti 
Õhustuskambrit voolab reovesi järelsetitisse. Järelsetiti koosneb 3 meetrise 
läbimõõduga betoonist kaevuelementidest.  
Järelsetiti põhiparameetrid:  

- pindala: 7,1 m3  
- veemaht: 9,3 m3  
- veetase: 2,6 m. 

6.5.3.6 Mudamahuti 

Puhastusprotsessi käigus tekkiv liigmuda juhitakse kas õhktõstuki või 
mudaeemalduspumbaga järelsetitist mudamahutisse. Mahutis see tiheneb 
gravitatsioonilisel teel. Vee tase mahutis on 2,24 m ja vee maht on 10,0 m3. 

6.5.3.7 Fosforiärastussüsteem 

Fosforiärastussüsteem koosneb kemikaalikanistrist V=25L ja dosaatorpumbast ning 
asub puhurite ruumis. Fosforiärastussüsteem töötab ajalise juhtimise järgi. 
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Joonis 6-12 Saverna tol hetkel (24.05.2018) veel rajatava reoveepuhasti tehnohoone, kus 
paiknevad automaatvõre ja puhurid. Puhurite ja automaatvõreruumi vahel on vahesein. 

 

 
Joonis 6-13 Protsessimahutid on maa-alused. Vasemal ühtlustus- ja mudamahuti, 
paremal anoksikamber, õhustuskamber ja järelsetiti 
 

 
Joonis 6-14 Tehnohoone sisevaade, automaatvõre 

6.5.3.8 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenäitajad 

Saverna reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib vee-
erikasutusluba nr L.VV/326059, väljastatud osaühingule Saverna Teenus, vee 
erikasutuspiirkonnaks: Saverna, Valgjärve ja Maaritsa külad, kehtivusaeg: 01.05.2015 
- tähtajatu. 
  
Vastavalt veeloale on Saverna reoveepuhastist suublasse juhitav lubatud vooluhulk:  

• 28 800 m3/a 



  
   

Töö: Kanepi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 
Töö nr: 7-18.03 
Staadium: AK 
Kuupäev: 17.01.2019 

 

  

 
  

117 
 
 
 

• 7200 m3/kvartalis 
Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  
pH min (6) ; pH maks (9), 
BHT7 : 25 mg/l, 
Heljum : 35 mg/l, 
KHT: 125 mg/l, 
üldfosfor : 2,0 mg/l*, 
üldlämmastik: 60 mg/l, 
* Märkus: kuni 2018. a lõpuni ei ole üldfosfor Saverna reoveepuhasti väljundis vastavalt vee-
erikasutusloale nr L.VV/326059, normeeritud, kuid saastetasu arvutatakse, alates 01.01.2019 
on aga üldP normeeritud: 2 mg/l. 
 
Saverna reoveepuhasti reovee sissevoolu proove on võetud ja analüüsitud (lisaks 
2018. a uuringutele) 14.12.2016 ja 13.12.2017. 
 
Tulemused on esitatud alljärgnevalt. 
 
Tabel 6-5 Saverna küla reoveepuhasti sisendi analüüsi tulemused 2016 ja 2017 

Saasteaine nimetus Ühik 14.12.2016 13.12.2017 
Heljum mg/l 210 30 
BHT7 mgO2/l 328 184 
Püld mgP/l 9,16 5,51 
Nüld mgN/l 75,5 50 
KHT mgO2/l 717 340 
pH  7,7 7,3 

Allikas: OÜ Saverna Teenus 

 
Nagu andmetest näha, on 2017. a lõpu näitajad oluliselt lahjemad, kui 2016. a 
detsembris võetud reoveeproovis. 
 
Heitvee väljundnäitajad 2017 on toodud järgnevas tabelis. 
 
Tabel 6-6 Saverna küla reoveepuhasti heitveeanalüüsi tulemused 2017  

Saasteaine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
määrus nr 
99  

Suurim lubatud 
sisaldus 
vastavalt (uus) 
vee 
erikasutusluba  
nr  L.VV/326059 

Ühik 

 
 
 
2017 I  

 
 
 
2017 II  
 

 
 
 
2017 III 

 
 
 
2017 IV  

Heljum 35 35 mg/l 6 17 6 4 
BHT7 25 25 mgO2/l 11 12 11 3,9 
Püld 2 2 mgP/l 0,65 0,21 2,96 3,55 

Nüld 60 60 mgN/l 5,4 1,6 19,2 38,2 

KHT  
125 

 
125 mgO2/l    32,3 

pH 6-9 6-9  7,1 7,4 7,2 6,4 
Allikas: OÜ Saverna Teenus 
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Nagu eelnevatest andmetest näha, siis ületavad lubatud piirväärtusi vastavalt määrus 
nr 99 nõuetele 2017. a teisel poolel üldfosfori väljundnäitajad. Kuid nagu eelnevalt 
öeldud, limiteeritakse üldfosfori sisaldust heitvees 2 mg/l, alates aastast 2019.  
Ebaharilikult madal on ka 2017. a IV kvartali pH. Samas, kuna puhasti oli aastal 2017 
juba rekonstrueerimise eelses seisundis, siis parema ülevaate saamiseks lisame 
järgnevalt ka 2018. a analüüsitulemused uue reoveepuhasti väljundist. 
 
Tabel 6-7 Saverna küla UUE reoveepuhasti sisendreovee ja 
väljundheitveeanalüüsi tulemused 2018 III kvartal 

Saasteaine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
määrus nr 
99  

Suurim lubatud 
sisaldus 
vastavalt (uus) 
vee 
erikasutusluba  
nr  L.VV/326059 

Ühik 

 
Sisendreovesi, 
26.09.2018 

 
Väljundheitvesi
, biotiigi 
väljavool, 
26.09.2018  

Heljum 35 35 mg/l 200 8 
BHT7 25 25 mgO2/l 328 3,3 
Püld 2 2 mgP/l 10,7 4,14 

Nüld 60 60 mgN/l 108 38,0 

KHT  
125 

 
125 mgO2/l 578 28,9 

pH 6-9 6-9  7,7  
Allikas: OÜ Saverna Teenus 

 
Vastavalt määruse nr 99 nõuetele ületab lubatud sisaldust küll üldP, kuid vastavalt vee 
erikasutusloale alustatakse näitaja normeerimist, kuni 2 mg/l, alates 01.01.2019 ja 
eeldatavalt on selleks ajaks uus puhasti võimeline antud tulemuse tagama. 
 
Saverna reoveepuhasti suublaks on vee erikasutusloa järgi Leevi jõgi. 
Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel 
jääb piirkond kaitstud põhjaveega alale. 
 
Reoveepuhasti on ümbritsetud nõuetekohase kujaga, milleks on vastavalt Vabariigi 
Valitsuse määrusele nr 171, Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded, 50 m (maa-
alused ja pealt kinnised mahutid). 
 
Puhastikompleksi ümber rajati Projekti käigus korralik piirdeaed. 
 
Tänase, 2018. a lõpu seisuga on värskelt rekonstrueeritud Saverna RVPJ väga heas 
seisukorras ning enamik puhastusnäitajaid vastavad nõuetele, v.a veel lõplikult 
häälestamata fosforiärastus. 

6.5.4  Saverna sademeveesüsteemid 

Saverna külas sademeveekanalisatsiooni ei ole. Liigne sademevesi juhitakse küla 
territooriumitelt vajadusel ära kuivenduskraavidega. 
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6.6  KROOTUSE KÜLA ÜHISKANALISATSIOON 

Krootuse küla ühiskanalisatsioonile on kehtestatud reoveekogumisala, pindalaga 14,8 
ha, koormusega 289 ie-d. 

6.6.1 Krootuse kanalisatsioonivõrk 

Ühiskanalisatsiooniga on täna varustatud 290 Krootuse elanikku ehk 72,7% 399-st 
küla elanikust. Liitunud on kõik liitumisvõimalusega tarbijad, ülejäänud küla elanikud 
elavad hajaasustusega piirkonnas. Ühiskanalisatsioon koosneb isevoolsest 
kanalisatsioonitorustikust ja reoveepuhastist. Reoveepumplad puuduvad. 
 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) põhirahastamisel on Krootuse 
küla ÜVK-des läbi viidud järgmine projekt: Krootuse küla ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni rekonstrueerimise I etapp, läbiviimise aeg 2007 ja 2010. Tööde käigus 
rekonstrueeriti üle poole Krootuse küla vee- ja kanalisatsioonivõrkudest ning Krootuse 
reoveepuhasti. 
 
Krootuse küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 5625 m. 
Algselt ehitati külasse ühiskanalisatsioonivõrk koos ühismajandite tekkimise ja 
korterelamute ehitamisega 1970.-ndatest aastatest. 2007. aastal rekonstrueeriti ligi 
pool olemasolevast isevoolsest kanalisatsioonitorustikust. Uue ja rekonstrueeritud 
ühiskanalisatsioonivõrgu pikkus on 2491 ja läbimõõt De160. 
 
Krootuse küla uus ja rekonstrueeritid kanalisatsioonitorustik on rajatud plasttorudest 
(PVC) isevoolsena algusest lõpuni, s.t. vesi läbib ka reoveepuhasti isevoolselt. 
Reoveepumplad puuduvad. 
Torustik kulgeb lääne-idasuunaliselt ning juhib külas tekkiva reovee küla idaosas 
asuvasse reoveepuhastisse. Kanalisatsiooni peatorustikust lõuna poole jäävad 4 
korterelamut, Krootuse Põhikool, katlamaja ja AS Krootuse Agro tööstushooned ja 
garaažikompleks. Kanalisatsiooni peatorust  põhja pool asub eramute rajoon. Peatoru 
läänepoolses otsas asuvad 2 ridaelamut, vallamaja, 3 korruselamut ning lasteaaed. 
Samuti asub Krootuse küla lääneosas endine sigalakompleks, mille 
kanalisatsioonitorustik on ühendatud Krootuse küla kanalisatsiooni peatorustiku 
läänepoolsesse otsa. Tänasel päeval sigalakompleksis reovett ei teki. 
Kanalisatsioonitorustiku reoveepuhasti poolne osa on paigutatud kraavi äärsesse 
pinnasevalli, mida pinnavee ärajuhtimiseks läbivad drenaažtorud.  
 
Reovett kanalisatsiooni peatorustikku juhtivad väiksemad, rekonstrueerimata torustiku 
osa torud on asbotsementtorud, läbimõõduga 110-200 mm. Kanalisatsioonivõrgu 
seisukord tervikuna on hea. Uuendamist vajavad põhiliselt kanalisatsiooni 
harutorustikud, mille rekonstrueerimise näeme ette lühiajalises programmis. 

6.6.2 Krootuse reoveepuhasti 

Kroootuse reoveepuhasti rekonstrueeritud aastal 2007. Reoveepuhasti on 
projekteeritud 450 (max 500) inimese tekitatud reovee puhastamiseks. Puhasti 
hüdraulilise koormuse määramisel on arvestatud, et Krootuse külla rajatakse 
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lahkvoolne kanalisatsioon. See tähendab, et drenaaži- ja sademevett ei juhita 
reoveekanalisatsioonitorustikku. Puhasti reostuskoormus on antud puhasti 
parameetrites. Selle järgi on Krootuse küla hüdrauliline koormus (reovee vooluhulk) 
maksimaalselt 60…65 m3/d ja reostuskoormus 430…460 ie, ehk (maksimaalselt ja 
perspektiiviga): 
• BHT7 järgi  25,2…27,7 kgBHT7/d  
• lämmastiku järgi 5,16…5,52 kgN/d  
• fosforühendite järgi 0,86…0,92 kgP/d 
 
Lokaalsetest (eel)puhastusseadmetest on Krootuse külas käigus Põhikooli söökla 
reovee väljavool suunatud rasvapüünisesse. 
 
Krootuse külas töötab mehaaniline- ja bioloogiline reoveepuhasti. Selle seadmete 
komplekt on järgmine:  
 

1. Septik 50 m3 (mehaaniline puhasti) 
2. Bioloogiline puhasti FIL D’EAU 60  
3. Järelsetiti 20 m3  
4. Purgimissõlm 10 m3  

Reovee puhastamine puhastusseadmes toimub järgmiselt: 
Reovesi voolab isevoolselt rahustuskaevu, läbimõõduga De560. Edasi voolab reovesi 
samuti isevoolselt läbi reoveepuhasti. Rahustuskaevu järel paikneb septik, selle järel 
vahekaev 1 läbimõõduga De400 mm ning siis biopuhasti. Biopuhasti järel on 
vahekaev 2 läbimõõduga De400, millest edasi voolab vesi järelsetitisse. Järelsetiti 
taga on proovivõtukaev ning selle järel äravoolutorustik pikkusega ca 75 m, mis juhib 
vee biotiikidesse. Puhastatud vee suublaks on Krootuse oja. 
 
Septik toimib mehaanilise puhastina. Sinna jäävad pidama mehaanilised võõrised ja 
veepinnal ujuv praht. Projekteeritud on 50 m3 mahuga kolmekambriline septik, sisse- 
ja väljavoolutorudega De 160 mm. Settest tühjendamiseks on septiku peal kolm 
teenindusava läbimõõduga 600 mm.  
 
Septik on klaasplastist kestaga, läbimõõduga 2,5 m ja pikkusega 10,55 m. 
 
Bioloogiline puhasti on maa-alune plastmahuti, mis kujutab endast nn. uputatud 
täidisega biofiltrit. Seade margiga FIL D’EAU 60 kõrvaldab reoveest lahustunud ja 
kolloidse orgaanilise aine (BHT) ning osaliselt lämmastiku ja fosfori. Orgaanika 
lagundamine toimub aeroobses keskkonnas, spetsiaalse täidise peal olevas biokiles. 
Aeroobse keskkonna mahutis tekitab õhustussüsteem, mis koosneb puhuritest, 
õhutorudest ja taldrikaeraatoritest. 
 
Biofilter on 2,2 m läbimõõduga ja 18,6 m pikk, PE kestaga mahuti, mis paikneb 
tihendatud liivast alusel. Puhasti peal on kaks 600 mm läbimõõduga teeninduspüstikut, 
mis on kaetud soojustatud ja lukustatava luugiga. Biopuhasti mahuti kohal paikneb 
plastkaev koos õhupuhuriga. 
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Järelsetiti ülesandeks on puhastatud reoveest irdunud biokile ja aktiivmuda 
eraldamine, et tagada heitvee nõuetekohane heljuvaine sisaldus. Sete, mis järelsetiti 
põhja koguneb, pumbatakse settepumbaga rahustuskaevu kaudu septikusse. Selleks 
on paigaldatud settetagastustoru PE De50 mm. Settepump on paigaldatud 
statsionaarse paigaldusega, kiirliitmiku ja juhtsiinidega. Pumba parameetrid on 
järgmised: Q= 1…2 l/s; H= 2…3 m. 
 
Järelsetitiks kasutatakse klaasplastist 20 m3 mahutit, mis on varustatud kahe 600 mm 
läbimõõduga teeninduspüstikuga. 
 
Purgimissõlme purgimismahutiks kasutatakse klaasplastist 10 m3 mahutit, mis on 
varustatud kahe 800 mm läbimõõduga teeninduspüstikuga. Ühes püstikus paikneb 
võre, see on reovee vastuvõtukaev ja teise all on reoveepump, mis pumpab mahutisse 
toodud reovee rahustuskaevu. Seda ei tohi teha ühekorraga, vaid kogu ööpäeva peale 
jaotatult. Pumba tööd juhib aegrelee. Reoveepump on statsionaarse paigaldusega, 
kiirliitmiku ja juhtsiinidega. Pumba parameetrid on järgmised: Q = 1…2 l/s; H = 2…3 m. 
  
Puhastatud vee äravoolutoru (L= 75 m) algab järelsetiti taha paigaldatud 
proovivõtukaevust ja suubub teisel pool maanteed olevasse biotiiki. Maantee alt 
läbiminekuks kasutatakse hülsina kunagist toru läbimõõduga 250 mm, mille sisse on 
tõmmatud PE toru läbimõõduga De 160.  
 
Puhasti elektrivarustus 
Puhasti elektrivarustus on lahendatud olemasoleva õhuliini baasil. Liitumispunkti 
elektrikilbist alates on elekter juhitud maa-aluse kaabliga puhasti kilpi, kus see 
jaotatakse edasi pumpade ja puhuriteni. 
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Joonis 6-15 Krootuse reovepuhasti paikneb tervikuna maa-alusena kolmes kambris: 
septik, bioloogiline puhasti, järelsetiti ja purgimissõlm 

Nagu on näha järgnevatest heitveenäitajatest on puhastil raskusi biogeenide – eriti 
fosfori eraldamisega, mistõttu näeme puhastile ette keemilise fosforiärastusseadme – 
simulataandoseerimise seadme. Kemikaalina kasutada raudsulfaati Fe2(SO4)3 ehk 
PIX koagulanti. 

6.6.2.1 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenäitajad 

 
Krootuse reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib täna veel vee-
erikasutusluba nr L.VV/323711, mille kehtivusaeg lõpeb 31.12.2018. Uue veeloa 
taotlus on menetlemisel. 
  
Vastavalt veeloale on Krootuse reoveepuhastist suublasse juhitav lubatud vooluhulk:  

• 11 000m3/a 
• 2750 m3/kvartalis 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on täna:  
pH min (6) ; pH maks (9), 
BHT7 : 25 mg/l, 
Heljum : 35 mg/l, 
KHT: 125 mg/l, 
üldfosfor : 2,0 mg/l, 
üldlämmastik: 60 mg/l. 
 
Järgnevalt 2017. a reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused peale 1. biotiiki. 
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Tabel 6-8 Krootuse reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused  

Saastea
ine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastaval
t määrus 
nr 99*  

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
(uus) vee 
erikasutuslub
a  nr  
L.VV323711 

 
 
 
 
 
Ühik 

 
 
 
 
 
 
2017 I  

 
 
 
 
 
 
2017 II  
 

 
 
 
 
 
 
2017 III  

 
 
 
 
 
 
2017 IV 

Heljum 35 35 mg/l 24 38 24 47 

BHT7 40 25 mgO2/l 13 32 13 12 

Püld 
Ei 
kohaldat
a 

2,0 mgP/l 
8,5 3,7 4,9 4,8 

Nüld 
Ei 
kohaldat
a 

60 mgN/l 
58 38 26 31 

KHT  
150 125 mgO2/l 50   100 

pH 6-9 6-9      
*Märkus: Krootuse reoveepuhasti koormus on alla 300 ie, samas võib Keskkonnaamet vee 
erikasutusloaga kehtestada nõuded ka üldfosfori ja –lämmastiku sisaldustele heitvees. Antud 
juhul on Keskkonnaameti kehtestatud nõuded rangemad üldfosfori, –lämmastiku, BHT ja KHT 
kohta. 
Allikas: OÜ Anton Invest 
 
Nagu eelnevatest andmetest näha, ületavad heitveenäitajad peale 1. biotiiki  võetud 
heitveeproovides aastal 2017 veeloas lubatud piirsisaldusi nii üldfosfori osas kui 
kohati heljumi ja orgaanilise aine (BHT) osas. Pole välistatud, et üks põhjusi on ka 
sekundaarne reostus biotiigi põhjamudast, mistõttu on üks võimalik meede ka biotiigi 
puhastamine. 
 
Reoveepuhasti suublaks on vee erikasutusloa järgi Krootuse oja. 
Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel 
jääb piirkond kaitstud põhjaveega alale. 
 
Krootuse reoveepuhasti on ümbritsetud nõuetekohase kujaga, milleks on vastavalt 
Vabariigi Valitsuse määrusele nr 171, Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded, 25 m.  
 
Puhastikompleks on ka korrektselt piirdeaiaga ümbritsetud (aed ei hõlma täis kuja 
mõõtmeid). 
 
Kokkuvõttes saab öelda, et Krootuse RVPJ on küll tehniliselt ja väljanägemiselt heas 
seisukorras, kuid puhastusaste ei vasta nõuetele. Soovitav on tellida uuring ja/või 
eksperthinnag reoveepuhasti seisundi ja vastavuse hindamiseks ning meetmete 
kavandamiseks normatiivsete heitveenäitajate saavutamiseks. Üks variante on 
kindlasti biotiigi puhastamine põhjamudast, sest viimane on levinud sekundaarse 
fosfori tekitaja. 
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6.7 VALGJÄRVE KÜLA ÜHISKANALISATSIOON  

Valgjärve külale pole tänase seisuga veel reoveekogumisala kehtestatud, mistõttu 
tuleb põhitähelepanu pöörata olemasolevate infrastruktuuride korrasolekule ja 
nõuetekohasele toimimisele, sealhulgas reoveepuhastist loodusesse juhitavate 
heitvee näitajate tagamisele. 

6.7.1 Valgjärve kanalisatsioonivõrk 

Valgjärve külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud ca 71% elanikkonnast, ca 120 inimest 
170-st elanikust. 
 
Valgjärve küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 4120 m, külas on 
künkliku reljeefi tõttu ühiskanalisatsiooni toimimise tagamiseks rajatud lisaks kaks 
reoveepumplat, 380 m survetorustikku ja reoveepuhasti. 
 
Lisaks asula reoveele, juhitakse biopuhastisse ka pesupesemisteenust pakkuv OÜ 
Ikomix, ATS-i söökla ja puidutööstuses tekkiv reovesi. Asulas tekkiv reovesi juhitakse 
puhastisse läbi kahe reoveepumpla, puidutööstuses tekkiv reovesi juhitakse 
puhastisse isevoolselt. OÜ Ikomix pumpab tekkinud reovee iseseisvalt üles Valgjärve 
ühiskanalisatsiooni. Ettevõte paikneb vasakul pool Otepää maanteed ja suhteliselt 
madalas kohas. 
 
Ühiskanalisatsioonivõrk on vana – rajatud 1960.-ndatel-70.-ndatel aastatel. 
Kanalisatsioonitorustiku materjali ja läbimõõdu kohta täpne info puudub, kuid 
arvestades, et suurem osa ühiskanalisatsioonivõrgust läheb rekonstrueerimisele, ei 
oma antud teave pikemas perspektiivis ka tähtsust. 
 
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 
5. Joonised. 

6.7.2 Valgjärve reoveepumplad 

Valgjärve küla ühiskanalisatsioonisüsteemis on kaks reoveepumplat: Järve ja Hädaoru 
RP-d. Küla lääne ja loodeosa,  sh. kahe korruselamu ja suurema osa asula 
põhjapoolsete eramute reovesi juhitakse isevoolselt Valgjärve järve piirkonnanas 
asuvasse Järve reoveepumplasse, mille kaudu see pumbatakse üles asula keskele 
ja kus reovesi ühineb keskasula isevoolse torustikuga.   
 
Keskasula reovesi koos Järve pumpla kaudu ühinenud reoveega juhitakse isevoolse 
torustiku kaudu Hädaoru reoveepumplasse, mis asub Saverna-Pilkuse maantee 
ääres. Nimetatud reoveepumplast pumbatakse reovesi reoveepuhastisse. 
Puidutööstuse reovesi juhitakse Hädaoru reoveepumplasse isevoolsete 
kanalisatsioonitorustikega ning ja suhteliselt madalas kohas paiknev OÜ Ikomix 
pumpab oma reovee üle künka ettevõttesisese reoveepumplaga. 
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Mõlemad reoveepumplad paiknevad ca 1,5 m läbimõõduga raudbetoonšahtides. 
Pumpade käivitus toimub ujukitelt antavate signaalidega. Pumplad on rajatud 1998. 
aastal.  
Järve reoveepumplas kasutatakse pumpa 37-BEH-4 ja Hädaoru reoveepumplas on 
kasutusel TOS 22 MGC marki pump. Pumplad töötavad käesoleval ajal tõrgeteta, kuid 
on moraalselt ja füüsiliselt vananenud. 
 

 
Joonis 6-16 Valgjärve reovee peapumpla, Järve RP maapealne luuk ja kaabel 

 
Joonis 6-17 Valgjärve Järve reoveepumpla sisevaade 
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Joonis 6-18 Valgjärve Hädaoru pumpla elektri-automaatikakilp (lambike peab olema 
avariisignaal, kuid väidetavalt see ei tööta) 

 

 
Joonis 6-19 Hädaoru reoveepumpla sisevaade 

6.7.3 Valgjärve reoveepuhasti 

Valgjärve küla reovee puhastuseks kasutatakse analoogselt endise Saverna 
reoveepuhastiga (tänaseks Saverna vana puhasti lammutatud ja asendatud uuega) 
ringkanali tüüpi biopuhastit ning järelpuhastina biotiiki pindalaga 1916 m2. Ringkanal 
on rajatud aastal 1975 ning rekonstrueeritud 1999. aastal. Rekonstrueerimise käigus 
paigaldati kanalisse kaks 1,5 kW sukelejektorit, mis kumbki annavad puhastisse ~1,3-
1,5 kg hapnikku tunnis (~31-36 kgO2/d), ning elektri-automaatika kilp. Kuna siiani on 
reaalne vajadus vaid ühe ejektori järele, siis käesoleval ajal on üks ejektor töös ning 
teine reservis. Lisaks paigaldati 1999. aastal puhastisse lamellsetiti, mis tagab 
aktiivmuda eraldumise puhasti väljavoolust, ning saneeriti biotiik. 

 
Kuna puhasti ja biotiigi vahekaugus on ligikaudu 300 meetrit, võib eeldada, et biotiiki 
jõudes on heitvesi lahjenenud ja juba looduslikult puhastunud (Valgjärve valla ÜVK 
arengukava 2010-2022). Käesolevas Töös näeme ette ka biopuhasti isevoolse 
väljundtorustiku rekonstrueerimise. Heitvesi juhitakse biotiigi väljavoolust suublasse, 
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milleks on Leevi jõgi. Proovivõtu ametlik ja väljaehitatud koht on biotiigi väljundis olev 
ülevoolukaev. 
 
Põhiprobleemiks on puhasti juures endiselt see, et ta toimib efektiivselt vaid orgaanika 
– BHT7 ja heljumi ärastamisel, samas puhastusaste jääb väheseks fosfori bioloogilisel 
ja lämmastikuärastusel, fosfori keemilise ärastuse seade aga puudub. 
 

 
Joonis 6-20 Valgjärve ringkanal tüüpi reoveepuhasti (töötab üksainus õhustuspump) 

 
Reoveepuhasti juures on probleemiks see, et kuigi RVP asub valla maa peal, kulgeb 
puhastile viiv tee suuremalt jaolt üle eramaa (vt joonis, tee pikkus üle eramaa ca 123 
m). Edasiste tegevuste käigus tuleb taotleda juurdepääsuteele isiklik kasutusõigus 
(IKÕ) juurdepääsutee kasuks reoveepuhastisse ja see notariaalselt kinnitada. 
 

6.7.3.1 Valgjärve küla reostuskoormus 

Kuna Valgjärve küla puhul on palju olnud juttu reoveekogumisala moodustamisest, 
toome siinkohal välja potentsiaalsed reostuskoormused küla ühiskanalisatsioonist. 
 
Lisaks elukondlikule olmereovee kogumisele paikneb Valgjärve külas OÜ Ikomix, mis 
tegeleb pesu- ja puhastusteenuste osutamisega. Pesu käigus tekkiv reovesi juhitakse 
Valgjärve puhastile. Lisaks juhitakse puhastile 5 töötajaga puidutööstusettevõtte poolt 
tekitatav ja Kohvik Atsi Juures olmereovesi. 
Elanike poolt ööpäevas tekitatud reovee vooluhulgaks on arvutuslikult võetud elanike 
poolt ööpäevas tarbitud veekogused, mis vastavalt tabeli lisa 2 andmetele on ligikaudu 
99 liitrit ööpäevas. Ühe inimese poolt tekitatud ööpäevaseks reostuskoormuseks on 
võetud 1 inimekvivalent. 
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Tabel 6-9 Valgjärve küla arvutuslik reostuskoormus (sisenev). 

Reostuskoormuse 
tekitaja 

Elanikud/ 
Töötajad, 
külastajad 

Erireostus-
koormus ie/d 

Vee 
eritarve 
(l/d) 

Reostus-
koormus 
(ie) 

Vooluhulk 
(m3/d) 

BHT7  
(kg/d) 

ÜK-ga ühendatud 
elanikud 119 1 99 119 11,8 7,1 

Puidutööstus 5 0,2 19 1 0,1 0,06 
OÜ Ikomix       90 10,7 5,4 
Kohvik Atsi juures ~20 0,1 9,5 2 0,2 0,12 
Infiltratsioon 10% - -  - 3,0 - 
REOVESI KOKKU       211 29,9 12,7 

 
Valgjärve küla reoveepuhastisse suunatava reovee keskmine vooluhulk on ööpäevas 
~ 23 m3 (perspektiivis 22 m3), millest elanike vooluhulk moodustab veidi üle poole: 
11,8-11,9 m3. OÜ Ikomix reovee vooluhulk moodustab ligikaudu 40% kogu tekkivast 
reovee kogusest. Puidutööstus suunab reoveepuhastisse viie inimese tekitatud 
olmereovee. Kohvikus Atsi Juures käib viiel päeval nädalas keskmiselt 20 inimest 
päevas. Küla ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 12,7 kg BHT7/d. Tõenäoliselt 
jõuab sademeterohkel perioodil reoveepuhastile reovett rohkem, kuna olemasolevad 
kanalisatsioonitorustikud ja -kaevud on osaliselt amortiseerunud, mistõttu torustikku 
tungib infiltratsioonivesi, kuid perspektiivis näeme ette kogu Valgjärve küla isevoolse 
ja survekanalisatsiooni rekonstrueerimise. OÜ Saverna Teenus andmeil on 
infiltratsioonivee koguseks täna ligikaudu 40% kogu vooluhulgast, mille osas 
prognoosime vähendamist 10%-le. 
 
Lähtudes asjaolust, et Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009. a määrusega nr 57 
kehtestatud “Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid”, mille kohaselt 
reoveekogumisala tuleb moodustada, kui kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega 
piirkondades tekib 1 hektari kohta orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 
inimekvivalenti (ie), ei ole Valgjärve külale nimetatud kriteeriumide alusel 
reoveekogumisala määramine põhjendatud. Valgjärve küla potentsiaalse 
reoveekogumisala pindala on vastavalt tänasele teenusega varustatusele kaardilt 
mõõdetuna 18,8 ha, kuid ie-de arv 211 ehk ca 11,2 ie/ha. Samal ajal on seadmete ja 
rajatiste rekonstrueerimine võimalik abi korras ka ilma sanitaarkaitseala 
moodustamata. 
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Joonis 6-21 Valgjärve ringkanali juurdesõidutee kulgeb ca 123 m ulatuses üle eramaa 
(edaspidi on sellele soovitav seada reaalservituut) 

 

Joonis 6-22 Valgjärve ringkanali ja biotiigi vahemaa on ca 300 m 

RVP ringkanal 

biotiik 

300 m 

123 m 
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6.7.3.2 Reoveepuhasti siseneva reovee ja väljundheitveenäitajad 

Konsultandil on kasutada andmed sisendkoormuste osas aastast 2016, 2017 ja 
heitvee väljundkontsentratsioonide osas aastast 2017. 
 
Põhikoormuse küla reovee formeerumisele annavad lisaks elanikele 
pesupesemisteenust pakkuv OÜ Ikomix, ATS-i söökla ja puidutööstuses tekkiv 
reovesi.  
 
Uues vee erikasutusloas L.VV/326059 (kehtib alates 01.05.2015 tähtajatult) on 
Valgjärve küla reoveepuhasti väljavoolus limiteeritud BHT7, heljum ja KHT sisaldused. 
Üldlämmastiku ja üldfosfori osas vee-erikasutusluba piirkontsentratsioone ei sea, kuid 
koormuse pealt arvutatakse saastetasu. 
 
Tabel 6-10 Valgjärve küla reoveepuhasti sisendreovee analüüsi tulemused  

Saasteaine nimetus Ühik 
 

Sisendreovesi  
21.09.2016 25.09.2017 

Heljum mg/l 133 450 
BHT7 mgO2/l 48 490 
Püld mgP/l 4,31 16,5 
Nüld mgN/l 32,1 128 
KHT mgO2/l 133 908 
pH   8,2 

Allikas: OÜ Saverna Teenus 
 

Tabel 6-11 Valgjärve reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused  

Saasteai
ne 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
määrus nr 
99*  

Suurim lubatud 
sisaldus 
vastavalt (uus) 
vee 
erikasutusluba  
nr  
L.VV/326059 

 
 
Ühik 

 
 
 
 
2017 I  

 
 
 
 
2017 II 
 

 
 
 
 
2017 III 

 
 
 
 
2017 IV 

Heljum 35 35 mg/l 5 6 6 4 
BHT7 40 40 mgO2/l 5,7 3,6 19 3,3 
KHT 150 150 mgO2/l 30,2 41,5 48,1 28,6 

Püld Ei 
kohaldata 

 mgP/l 0,51 0,39 0,59 2,8 

Nüld Ei 
kohaldata 

 mgN/l 4 2 4 29.9 

pH  6,4 
Allikas: OÜ Saverna Teenus 

 
Heitvee väljundproove võetakse peale biotiiki ja nagu näha, on ilmselt tegemist 
lahjendusega juba enne biotiiki, sest tänane amortiseerunud reoveepuhasti selliseid 
tulemusi ei anna. 
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Taolist tüüpi reoveepuhasti oli mõeldud algselt vaid orgaanika ja heljumi ärastuseks, 
seetõttu jääb fosfori- ja lämmastikuärastus ebaefektiivseks ja näiteks keemilist 
fosforiärastust ja koagulandi doseerimist olemasoleva puhastitüübi puhul on väga 
tülikas juurutada. 
Kokkuvõttes on olemasolev reoveepuhasti moraalselt ja füüsiliselt vananenud ning 
seda tänasel kujul renoveerida ei ole otstarbekas. Reoveepuhasti asukohta või 
vahetusse lähedusse tuleb ehitada kaasaegne reoveepuhasti. Reoveepuhasti 
alternatiive käsitleme järgnevates osades. 

6.7.4 Sademeveekanalisatsioon 

Valgjärve külas puudub sademeveekanalisatsiooni torustik. 

6.8 MAARITSA KÜLA ÜHISKANALISATSIOON 

Maaritsa  külale pole tänase seisuga reoveekogumisala kehtestatud, mistõttu tuleb 
põhitähelepanu pöörata olemasolevate infrastruktuuride korrasolekule ja 
nõuetekohasele toimimisele.  

6.8.1 Maaritsa kanalisatsioonivõrk 

Maaritsa küla ühiskanalisatsiooniga on liitunud ca 64% elanikkonnast, ca 105 inimest 
164 elanikust. 
 
Maaritsa küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 2310 m, külas on üks 
(võrgu) reoveepumpla (lisaks üks reoveepumpla, mis kuulub reoveepuhasti 
koosseisu), 425 m survetorustikku ja reoveepuhasti. 
 
KIK-i poolt finantseeritava Projekti: Maaritsa küla vee-ja kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine raames rekonstrueeriti kogu Maaritsa küla ÜVK-süsteem, 
sealhulgas reoveepumpla, isevoolne kanalisatsioonitorustik, kanalisatsiooni 
survetorustik ja reoveepuhasti aastal 2016. Süsteemid on väga heas korras. 
 
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 
5. Joonised. 

6.8.2 Maaritsa reoveepuhasti 

6.8.2.1 Maaritsa küla reostuskoormus 

Kuna ka Maaritsa küla puhul on palju olnud juttu reoveekogumisala moodustamisest, 
toome siinkohal välja potentsiaalsed reostuskoormused küla ühiskanalisatsioonist. 
 
Peale Maaritsa küla Keskasula ja Kultuurimaja piirkonna kanalisatsioonisüsteemide 
ühendamist aastatel 2015-2016 juhitakse kogu Maaritsa külas tekkiv reovesi 
rekonstrueeritud reoveepuhastisse. Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike arv on ~ 
105-110 inimest. Lisaks sellele tekitavad reovett veel Kultuurimaja ja Maskin Grupp 
OÜ, kelle tarbimine kokku moodustab ca 0,8 m3/d. Külas tekkiv reovee vooluhulk ja 
reostuskoormus on esitatud tabelis. Elanike erivooluhulgaks võetud 70 l/d. 
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Kanalisatsioonitorustikku infiltreeruva vee kogus tuleb üldjuhul määrata normide järgi. 
Arvestades, et Maaritsa külas olevad kanalisatsioonitorustikud on peale 
rekonstrueerimist uued, kuid tänane infiktratsioon kõigub mingil põhjusel piirides 30-
60%, arvestame infiltreeruva vee hulgaks perspektiivselt keskmiselt 15% külas 
tekkivast reovee kogusest. Erivooluhulk on võetud võrdseks veetarbimisega. 
 
Tabel 6-12 Maaritsa küla arvutuslik ligikaudne reostuskoormus (sisenev). 

Reostuskoormuse 
tekitaja 

Elanikud/  
töötajad 

Erireostus-
koormus 
ie/d 

Erivoolu-
hulk 
(l/d) 

Reostus-
koormus  
(ie) 

Vooluhulk 
(m3/d) 

BHT7 
(kg/d) 

ÜK-ga ühendatud  
elanikud 105-110 0,9 90 98 7,7 4,9 
OÜ Maskin Grupp - - - 5 0,3 0,3 
Kultuurimaja - - - 7 0,5 0,42 
Infiltratsioon (15%) - - - - 1,3 - 
Reovesi kokku 110 9,8 7,5 

 
Lähtudes asjaolust, et Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009. a määrusega nr 57 
kehtestatud “Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid”, mille kohaselt 
reoveekogumisala tuleb moodustada, kui kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega 
piirkondades tekib 1 hektari kohta orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 
inimekvivalenti (ie), ei ole Maaritsa külale nimetatud kriteeriumide alusel 
reoveekogumisala määramine põhjendatud. Maaritsa küla potentsiaalse 
reoveekogumisala pindala on vastavalt tänasele teenusega varustatusele kaardilt 
mõõdetuna 9,9 ha, kuid ie-de arv 110 ehk ca 11,1 ie/ha. Maaritsas on kogu ÜVK-
süsteem rekonstrueeritud 2015.-2016. aastal. 

6.8.2.2 Ülevaade Maaritsa reoveepuhastist 

Maaritsa reoveepuhasti on täielikult rekonstrueeritud KIK-i Projekti: Maaritsa küla vee- 
ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine raames, aastal 2016. Puhasti on tehniliselt 
ja tehnoloogiliselt väga heas seisukorras, samas nagu hiljem heitveekvaliteeti 
vaadeldes selgub, jätab puhasti soovida biogeenide: lämmastiku- ja fosforiärastuse 
osas. 
 
Reoveepuhasti on tüüpiline läbivoolu aktiivmuda biopuhasti, mis koosneb järgmistest 
elementidest: 
 

- Reoveepumpla (tegemist on biopuhasti süsteemi kuuluva reoveepumplaga, mis 
pumpab reovee otse automaatvõrele. 

- Automaatvõre, mis eraldab reoveest tahked ained ja prahi. 
- Käsivõre, mis rakendub tööle vaid juhul, kui automaatvõre ei jõua vastu võtta, 

avarii-, rikete või remondi korral. 
- Anoksikamber lämmastikuärastuseks. 
- Õhustuskamber ehk aerotank, mis on biopuhasti põhiosa, kus toimub 

orgaanilise aine lagundamine (aeroobsete) bakterite elutegevuse tulemusena. 
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- Järelsetiti, kus biopuhastusetapi läbinud heitvesi selgineb ning aktiivmuda settib 
põhja, toimub mudatagastus ja liigmuda eraldamine. Liigmuda juhitakse 
mudatihendisse 

- Mudatihendi. 
- Keemiline fosforiärastusseade (dosaatorpump asub tehnohoones, 

koagulandina kasutatakse Fe2(SO4)3 ehk PIX. 
 
Puhasti tehnohoones paiknevad võred, puhurid ning fosforiärastuskemikaali dosaator. 
Eraldi vaheseinaga ruumis paikneb elektri-automaatikakilp ehk puhasti „aju“. 
 
Reoveepumpla parameetrid on:  
 

- Qpump = 3,5 l/s,  
- Hpump = 5 m. 

 
Reoveepuhasti tööparameetrid on: 
 

- R = 100 ie-d 
- Q= 12,5 m3/d, 0,5 m3/h 
- BHT7=7,5 kg/d. 

 
Puhasti on varustatud keemilise fosforiärastusseadmega.  
 
Puhasti juurde kuulub ka vana biotiik, kuid see ei ole aktiivses kasutuses. Igapäevaselt 
juhitakse puhastatud heitvesi järelsetitist otse suublasse. Biotiigi pindala on 630 m2. 
 
Võrede pesuks kasutatakse puhasti territooriumile rajatud kaevu vett. Kaev on 
varustatud veeautomaadiga: Q=2 m3/h, H=40m. 
 
Kõik protsessimahutid: anoksibassein, õhustuskamber ja järelsetiti, samuti 
mudatihendi asuvad maa-alustes maapealsete luukidega mahutites järgmiste 
mõõtmete/mahtudega: 

- Anoksibassein: Ø 2000, Q=7,2 m3 
- õhustuskamber: Ø 3000, Q=16,8 m3 
- järelsetiti: Ø 2000, Q=5,3 (aktiivne osa 3,1) m3 
- mudatihendi: Ø 3000, Q=18 m3 

 
Biopuhasti on varustatud järgmiste möödaviikudega: 

- peale reoveepumplat otse biotiiki 
 
Tavajuhtudel juhitakse heitvesi peale järelsetitit paikneva proovivõtukaevu kaudu 
suublasse. Kui kasutatakse põhipuhastist möödaviiku, paikneb ka peale biotiiki 
proovivõtukaev. 
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Joonis 6-23 Maaritsa reoveepuhasti võre- ja puhuritehoone, vasakul paistavad maa-
alused protsessimahutid 

 

 
Joonis 6-24 Maaritsa küla teine reoveepumpla kuulub reoveepuhasti koosseisu 
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Joonis 6-25 Automaatvõre ja puhurid 

 

6.8.2.3 Reoveepuhasti siseneva reovee ja väljundheitveenäitajad 

Konsultandil on kasutada andmed sisendkoormuste osas aastast 2016, 2017 ja 
heitvee väljundkontsentratsioonide osas aastast 2017. 
 
Uues vee erikasutusloas L.VV/326059 (kehtib alates 01.05.2015 tähtajatult) on 
Maaaritsa küla reoveepuhastusi väljavoolus limiteeritud BHT7, heljum ja KHT 
sisaldused. Üldlämmastiku ja üldfosfori osas vee-erikasutusluba piirkontsentratsioone 
ei sea, kuid koormuse pealt arvutatakse saastetasu. 
 
 
 
Tabel 6-13 Maaritsa küla reoveepuhasti sisendreovee analüüsi tulemused  

Saasteaine nimetus Ühik 
 

Sisendreovesi  
21.09.2016 13.06.2017 

Heljum mg/l 230 235 
BHT7 mgO2/l 352 264 
Püld mgP/l 16,2 9,39 
Nüld mgN/l 141,9 99,7 
KHT mgO2/l 700 522 
pH   8,2 

Allikas: OÜ Saverna Teenus 
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Tabel 6-14 Maaritsa reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused  

Saasteai
ne 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
määrus nr 
99*  

Suurim lubatud 
sisaldus 
vastavalt (uus) 
vee 
erikasutusluba  
nr  
L.VV/326059 

 
 
Ühik 

 
 
 
 
2017 I  

 
 
 
 
2017 II 
 

 
 
 
 
2017 III 

 
 
 
 
2017 IV 

Heljum 35 35 mg/l 6 15 15 4 
BHT7 40 40 mgO2/l 5,3 5,2 5,2 4,5 
KHT 150 150 mgO2/l  47,8  30,0 

Püld Ei 
kohaldata 

 mgP/l 9,07 7,28 7,28 5,09 

Nüld Ei 
kohaldata 

 mgN/l 69,5 42 42 53,4 

pH  7 
Allikas: OÜ Saverna Teenus 

 
Heitvee väljundproovide analüüsitulemused vastavad küll vee erikasutusloa nõuetele, 
kuid vähemalt biogeenide: fosfori ja lämmastikuärastuse osas uus reoveepuhasti suurt 
efektiivsust ei näita. Nimetatud näitajad pole veeloas otseselt normeeritud, samuti 
määruses nr 99 nõudeid biogeenidele sedavõrd väikesel puhastil ei kohaldata, kuid 
siiski on soovitav puhasti puhul vähemalt keemilist fosforiärastust parema tulemuse 
saavutamiseks seadistada. 

6.8.3 Sademeveekanalisatsioon 

Maaritsa külas puudub sademeveekanalisatsiooni torustik. 

6.9 SOODOMA ÜHISKANALISATSIOON 

Soodoma küla ühiskanalisatsiooniga on liitunud ca 38% elanikkonnast, ca 60 inimest 
157 elanikust. Külale pole reoveekogumisala kehtestatud. 
Ühiskanalisatsiooniteenusega on kaetud vaid korterelamute ja kahe eramu elanikud. 
 
Ühiskanalisatsioonivõrgu pikkus on tänase seisuga ligikaudu 645 m, mis on kogu 
ulatuses rekonstrueeritud aastal 2010. 
 
Reoveekäitlussüsteem koosneb kanalisatsioonikaevudest, mehaanilisest puhastist ja 
biotiigist. Biotiigi pindala on 1000 m2. Biotiike puhastati eelmise ÜVK arendamise kava 
andmetel nii 2010. kui 2013. aastal. 
 
Kuna kogu süsteem paikneb farmi eramaal, näeme perspektiivis ette uue septik-
reoveepuhasti rajamise vallale kuuluvale maale. 
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Joonis 6-26 Soodoma peamine tarbimispiirkond on biotiigist ca 650 m kaugusel. 
Kanalisatsioonitorustiku kaevud on osaliselt fotol näha 

 
 

 
Joonis 6-27 Biotiigile eelnevad nn kaevpuhastid 
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Joonis 6-28 Soodoma biotiik. Õitsemine on intensiivne (maikuu) 

 

 
Joonis 6-29 Soodoma biotiigi väljalask 

6.9.1.1 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenäitajad 

Soodoma reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib uus vee-
erikasutusluba nr L.VV/331162, mis kehtib alates 01.10.2018 tähtajatult. 
  
Vastavalt veeloale on Soodoma reoveepuhastist suublasse juhitav lubatud vooluhulk:  
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• 5400 m3/a 
• 1350 m3/kvartalis 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on täna: 
üldfosfor, üldlämmastik. 
Ülejäänud normeeritud näitajad on järgmised: 
BHT7 : 40 mg/l, 
Heljum : 35 mg/l, 
KHT: 150 mg/l, 
 
Järgnevalt 2017. a reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused peale biotiiki. 
 
Tabel 6-15 Soodoma reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused  

Saastea
ine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastaval
t määrus 
nr 99*  

Suurim lubatud 
sisaldus 
vastavalt (uus) 
vee 
erikasutusluba  
nr  L.VV331162 

 
 
 
 
 
Ühik 

 
 
 
 
 
 
2017 I  

 
 
 
 
 
 
2017 II  
 

 
 
 
 
 
 
2017 III  

 
 
 
 
 
 
2017 IV 

Heljum 35 35 mg/l 85 9,4 8,2 8,2 

BHT7 40 40 mgO2/
l 

28 5,0 4,2 4,2 

Püld 
Ei 
kohaldat
a 

Ei kohaldata 
mgP/l 

4,4 3,3 4,6 4,6 

Nüld 
Ei 
kohaldat
a 

Ei kohaldata 
mgN/l 

20 11 16 16 

KHT 150 150 mgO2/
l 

 < 15 46  

pH 6-9 6-9   7,4 7,3 7,3 
Allikas: AS Võru Vesi 
 
Reoveepuhasti suublaks on vee erikasutusloa järgi Parisuu oja. 
Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel 
jääb piirkond kaitstud põhjaveega alale. 
 
Lühiajalises programmis näeme Soodoma külale ette kaasaegse elektrivaba 
väikepuhasti rajamise, mis peab tagama vähemalt järgmised näitajad: Heljum 35 mg/l; 
BHT7 40 mg/l, KHT = 150 mg/l. 

6.10 IHAMARU ÜHISKANALISATSIOON 

Ihamaru küla ühiskanalisatsiooniga on liitunud ca 51% elanikkonnast, ca 50 inimest 98 
elanikust. Külale pole reoveekogumisala kehtestatud. Kanalisatsioonitorustik (vt lisa 5 
joonised) on rajatud üheaegselt korterelamuga 1977. aastal. Hiljem on liitunud 7 
eramajapidamist. Kanalisatsioonisüsteemid on amortiseerunud. Reoveetorustikust ja 
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kontrollkaevudest lekib reovesi pinnasesse. Kuna kasutajate hulk ja sellega ka reovee 
hulk on suhteliselt väike, ei ole reostuskoormus suur. 
 
Ühiskanalisatsioonivõrgu pikkus on tänase seisuga ligikaudu 895 m, mis on kogu 
ulatuses amortiseerunud, mistõttu näeme ette selle rekonstrueerimise täies ulatuses, 
kuid esialgu pikaajalises programmis. 
 
Reoveekäitlussüsteem koosneb isevoolsest kanalisatsioonitorustikust ja uuest, aastal 
2016 rajatud puhastussüsteemist.  
 
Ihamarus ei ole Keskkonnaameti poolt nõutav reovee bioloogiline puhasti. 
 
Uus reoveekäitlussüsteem koosneb : 

- Septikust (5,4 m3) 
- Imbväljakust. 

 
Keskkonnaamet ei nõua veesaaste aruannet, seetõttu puuduvad ka loodusesse 
juhitava heitvee näitajad. 
 

6.11 ERASTVERE ÜHISKANALISATSIOON 

Kuna Erastvere ühiskanalisatsioon on enamuse ajast kuulunud AS 
Hoolekandeteenused kuuluvale Erastvere Erihooldekodule, on andmed küla 
ühiskanalisatsiooni kohta suhteliselt pinnapealsed. 
Erastvere küla ühiskanalisatsiooniga on liitunud küll küll teatud osa elanikkonnast, 
väga ligikaudsetel andmetel umbes 40 inimest, kes elavad ühes 12 korteriga 
kortermajas ja ligikaudu viies eramajas, kuid vaatamata sellele ei ole Erihooldekodu 
senini elanikest tarbijate osas eraldi tarbimisarvestust pidanud – kogu ühisveevärgi ja 
–kanalistatsiooniteenuse tarbimismahud on arvestatud Erihooldekodule. 
 
Erastvere külas ei ole teenuse operaatoriks täna Võru Vesi AS. Erastvere ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni üleandmiseks Võru Vesi AS-le teeb Kanepi Vallavalitsus ettepaneku 
teostada see 1. märtsi 2019 seisuga. Riigi Kinnisvara AS teeb varade üleandmisakti 
Kanepi Vallavalitsusega (2019. a algul allkirjastamisel) ja seejärel saab Kanepi 
Vallavalitsuse poolt anda opereerimisõiguse Võru Vesi AS-le. Vallale teadaolevalt 
muutub 1. märtsist ka Erastvere hooldekodu omand ja hooned lähevad Lõuna-Eesti 
Hooldekeskus AS-le, kui riik ei kasuta eelisostuõigust. 
 
Enamik Erastvere küla kanalisatsioonitorustikest on rajatud 1970.-ndatel aastatel. 
Torustikud on enamasti amortiseerunud ning vajavad väljavahetamist, et vältida 
pinnasevee sissevoolu torustikesse ja väljavoolu põhjavette. Torustike tänane pikkus 
on järgmine: isevoolsed torustikud 220 m, survetorustik 105 m.  
 
Külas paikneb üks reoveepumpla, mis kuulub reoveepuhasti koosseisu. 
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Reoveepuhastiks on OXYD-45 tüüpi puhasti, mis on rajatud 1976. aastal. 
Järelpuhastuseks on rajatud kaks biotiiki, mõlemad pinnaga 416 m2. 2007. aastal 
puhastit uuendati, kuid käesolevaks ajaks on puhasti uuesti amortiseerunud. 
Reoveepuhast projekteeritud puhastusvõimsus on 72-105 m3/d, BHT7 14-21 kg/d, mis 
vastab 230-350 ie koormusele. Reaalselt puhasti ei tööta projektikohaselt. 
Puhastatud heitvesi juhitakse suublasse - Ahja jõkke. Enne puhastit on reoveepumpla. 
 
Kuna kogu süsteemi haldajaks on kuni tänase päevani eraettevõte AS 
Hoolekandeteenused, siis puuduvad Konsultandil tänase seisuga heitveeanalüüside 
tulemused. 
 
Erastevere reoveepuhasti vajab rekonstrueerimist. 

6.12 KOKKUVÕTE JA ÜHISKANALISATSIOONI PROBLEEMID KANEPI VALLAS 

Suurimad lahendamist vajavad ühiskanalisatsiooni probleemid Kanepi vallas on 
järgmised: 
 

1. Kanepi reoveepuhasti on eeskätt moraalselt vananenud ja vajab olulist 
kaasajastamist. Osaliselt saab olemasoleva puhasti seadmeid, sõlmi ja r/b 
rajatisi kasutada ka peale puhasti rekonstrueerimist 

2. Saverna reoveekanalisatsioonitorustik vajab mõningat jätkurekonstrueerimist. 
Kohati on mõeldav ka laiendamine RKA piires. Uus, 2018. a valminud 
reoveepuhasti vajab häälestamist fosforiärastuse osas. 

3. Krootuse RVPJ on küll tehniliselt ja väljanägemiselt heas seisukorras, kuid 
puhastusaste ei vasta nõuetele. Soovitav on tellida uuring ja/või eksperthinnag 
reoveepuhasti seisundi ja vastavuse hindamiseks ning meetmete 
kavandamiseks normatiivsete heitveenäitajate saavutamiseks. Üks variante on 
kindlasti biotiigi puhastamine põhjamudast, sest viimane on levinud 
sekundaarse fosfori tekitaja. 

4. Valgjärve külas vajab rekonstrueerimist sisuliselt kogu ühiskanalisatsioon – 
võrgud, kaks reoveepumplat ja reoveepuhasti. 

5. Maaritsa ühiskanalisatsioonisüsteem on täielikult rekonstrueeritud aastal 2016. 
Reoveepuhastis vajab häälestamist ja seadistamist fosfori keemiline ärastus. 

6. Soodoma vajab uut reoveepuhastit – piisav on võresüsteem ja septik. Vajalik 
on leida uues asukohas sobiv eesvool (suubla) või rajada nõuetekohane imbala. 

7. Ihamaru ühiskanalisatsioonivõrk on tõenäoliselt amortiseerunud ja vajab 
rekonstrueerimist (lülitame esialgu pikaajalisse programmi). 

8. Erastvere ühiskanalisatsioonisüsteem vajab tervikuna rekonstrueerimist: nii 
torustikud kui reoveepuhasti. Süsteemid oli kavas anda AS-le Võru Vesi üle 
01.12.2018. Raskusi tööde kavandamisel võib tekitada asjaolu, et 
Erihoolekandeteenused senises mahus enam peagi tööd ei jätka ning 
tõenäoliselt avatakse teatud aja jooksul (peale hoonete rekonstrueerimist) 
hooldusteenus. Seetõttu on perspektiivne tarbimise maht tegelikkuses 
suhteliselt ebaselge. 
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7 INVESTEERINGUPROJEKTIDE EESMÄRGID JA INVESTEERINGUTE 
STRATEEGIA 

7.1 EESMÄRGID 

Eelnevates osades andsime ülevaate Kanepi valla ühisveevarustuse ja –
kanalisatsioonirajatistest ja -süsteemidest, sealhulgas põhiprobleemidest. 
 
Kanepi valla ÜVK-de tegevuspiirkonna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni 
investeeringute vajaduste ja nende realiseerimise võimalike alternatiivide 
väljaselgitamisel tuleb arvestada: 
 
Tehniliste aspektidega: 
• VK-rajatiste, k.a vee- ja kanalisatsioonivõrkude hetkeseisund ja renoveerimise 

vajadus; 
• Joogiveetöötluse ja/või selle täiustamise vajadus; 
• Tuletõrje veevarustussüsteemide olemasolu ja korrasolek, täiendavate tuletõrje 

veevarustussüsteemide vajadus; 
• Reoveepuhastite vastavus kaasaja nõuetele, heitvee nõuetelevastavuse tagamine;  
• Reoveepuhastite rekonstrueerimise või uute reoveepuhastite ehitamise vajadus. 
Keskkonnaaspektidega: 
• Võimalik mõju loodushoiualadele; 
• Reoveepuhastite heitvee nõuetelevastavusele tagamine; 
Sotsiaalsete aspektidega: 
• Joogiveetöötluse vajadus ja/või täiustamise vajadus, nõuetelevastava joogivee 

kättesaadavus; 
• Tuletõrje veevarustussüsteemide olemasolu ja korrasolek 
Majanduslike aspektidega: 
• Kanepi valla ja AS Võru Vesi rahalised vahendid on kogu vallas vee- ja 

kanalisatsioonimajanduses vajalike investeeringute läbiviimiseks ebapiisavad. 
 
Investeeringuprojektide väljatöötamisel tuleb lähtuda tegevuspiirkonna(dade) 
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK-süsteemide) seisundist ning 
järgmistest eeldustest, nõuetest ja seadusandlusest:  
 

• Joogivee vastavus sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 Joogivee kvaliteedi- 
ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (RTL 2001, 100, 1369) nõuetele ning 
Euroopa Ühenduse direktiivile 98/83 EC vähemalt aastaks 2013;  

• Võimalikult lühike tarbevee viibeaeg torustikes (mitte üle 48 tunni); 
• Suublasse juhitava heitvee vastavus VV 29.11.2012 määrus nr 99 „Reovee 

puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad 
nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete 
täitmise kontrollimise meetmed”; 
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• Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavaga seatud ülesannete täitmine Kanepi valla 
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja väljaarendamise 
abil. 

7.2 INVESTEERINGUTE STRATEEGIA 

7.2.1 Elanikkonna tervis  

Elanike tervisega seondub eeskätt joogiveekvaliteet vastavalt määrusele nr 82 ja selle 
tagamine mistahes olukorras – seega tuleb esimese prioriteedina näha ette 
veetöötlusseadmete olemasolu ja vastavus veekvaliteedi tagamiseks ning veeallikate 
ehk puurkaevude, pumplate ja veetöötlusseadmete korrasolek. Hetkel puudub 
veetöötlus valla asumitest Kohala, Levala, Karitsa külades, Kohala külas on 
probleemiks ka puurkaevu eraomand ning Lasila külas olemasoleva puurkaevu 
amortiseerumine ja reostusohtlikkus. 

7.2.2 Loodushoiualad 

Kanepi valla ÜVK varustatud asumite ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemidega 
täna ja perspektiivis kaetud maa-alad otseselt loodushoiualadega kokku ei puutu või 
on nende mõju ebaoluline. 

7.2.3 ÜVK tegevusest tulenevate keskkonnanõuete täitmine 

Keskkonnanõuete täitmise, mis ÜVK tegevustest kattub peamiselt reoveepuhastite 
väljalaskude ja heitvee emissiooniga, seonduvad suurimad probleemid sisuliselt 
mittetöötavate Soodoma ja Erastvere reoveepuhastitega. Moraalselt ja füüsiliselt on 
vananenud Valgjärve reoveepuhasti. 

7.2.4 Taskukohasus 

Investeeringute kavandamisel on arvestatud veehinna piiranguid (maksimaalselt 4% 
keskmisest leibkonnaliikme sissetulekust). 
 

7.3 ALTERNATIIVIDE KIRJELDUS 

7.3.1 Vee- ja kanalisatsioonitorustikud 

Käesoleva projekti raames vee- ja kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimisel/laiendamisel alternatiivid puuduvad. Trasside lõplikud asukohad 
täpsustuvad järgmistes projekteerimisstaadiumites peale topo-geodeetiliste tööde 
teostamist. Olemasolevad amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud tuleb 
rekonstrueerida (uue toru paigaldamine) arvestades ÜVK-seadusega (võimalikult 
valla- ja ühiskondlikele maadele, väljaspoole erakinnistuid) ning olemasolevate liitunud 
kinnistute ja klientidega. Uute liitujate ja rekonstrueeritavate torustike asukohtade 
muutuste puhul tuleb liitumispunktid näha ette vastavalt ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniseadusele (võimalusel) kuni 1m kinnistu piirist. 
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Ehitustehnilises mõistes rekonstrueeritakse torustikud enamjuhtudel lahtise kaeviku 
meetodil asendades olemasolevad torud, sulgarmatuuri ja vajalikud uued kontroll- ja 
hoolduskaevud. Veetorustiku rajamisel on alternatiivideks torustiku paigaldamine kas 
lahtise kaeviku või kinnisel meetodil (suundpuurimine). 
 

7.3.2 Puurkaevpumplad ja veetöötlusseadmed 

Soodoma 
Kuna Soodoma küla olemasolev ÜVK puurkaev nr 11278 on eraomandis ja pole 
tulevikus seega ühisveevärgi veeallikana perspektiivne, on uue puurkaevu rajamise 
vajadus juba varem kohaliku omavalitsuse poolt otsustatud. Samuti on vald puurkaevu 
asukohana eraldanud maaüksuse (vt lisa 5, joonised). Uus projekteeritav puurkaev 
nähakse ette samasse veekihti, mis tänane Farmi puurkaev nr 11278. Eelnevast 
tulenevalt me käesoleva Projekti raames tehnilisi ehk asukoha ja sügavuse/veekihi 
valiku alternatiive ette ei näe. Käsitleme tehnoloogilisi alternatiive. 
 
Magari puurkaevpumpla puhul näeme ette rekonstrueerimis-, ehitus- ja täiustamistööd 
olemasoleva puurkaevu baasil, seetõttu puuduvad ka seal tehnilised ehk asukohaga 
seotud alternatiivid. 
 
Järgnevalt käsitleme lühidalt tehnoloogilisi alternatiive. 

7.3.2.1 Tehnoloogiliste alternatiivide kirjeldus 

 
Alternatiiv 1: Toorvee aereerimine kompressoriga ja filtreerimine survefiltriga. 

Kuna puurkaevu(de) toorvees on eeldatavalt suhteliselt madal üldraua sisaldus, siis 
on soovitav kasutada tavapärast sundaereerimist, mille tulemusena kahevalentne raud 
oksüdeeritakse kolmevalentseks ja seejärel tekkinud kolloidne hägu püütakse kinni 
survefiltriga. Filtermaterjalina kasutatakse kas kvartsliiva või spetsiaalset katalüütilist 
materjali. Meetod on väikemates ÜVK-süsteemides üks kasutatavamaid süsteeme 
Eestis. Seadmed võtavad vähe ruumi, vajavad minimaalselt hooldust ja kulud 
(põhiliselt ainult elektrienergia kulu) on väga madalad. 
Filterseadme komplekti kuuluv kompressor annab survefiltritesse sisenevasse 
toorvette piisavas koguses suruõhku (loe: hapnikku) muuhulgas vees sisalduvate 
gaaside lennutamiseks. Suruõhu järelpuhastusfilter tagab veetöötluseks vajaliku puhta 
suruõhu. 
Filtrid vajavad läbipesu, mida olenevalt toorveekvaliteedist, teostatakse 1-5 korda 
nädalas (kuna mõningatel juhtudel on filtrite puhastus vajalik igapäevaselt). 
Läbipesuks vajalik (puhas) vesi võetakse üheastmelise veevarustussüsteemi puhul 
tihti puurkaevust, sest puudub puhtaveereservuaar ning puhta vee võtt hüdrofoorist 
eeldab igapäevaseks kasutamiseks vajalikust oluliselt suurema hüdrofoori kasutamist 
(1 – 3 m3).  
Täisautomaatsed survefiltrid on varustatud pneumaatiliste pöördklappidega ning 
läbipesu toimub etteantud nädalapäeval ja kellaajal automaatselt.  
Survefiltrite kasutuskulud Kohalas on esitatud alljärgnevalt: 
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Põhilised kuluartiklid täisautomaatse filtri (Kohala puhul paaris- või kolmikfiltri) 
käitamisel on elektri-energia, mida tarbib kompressor, samuti amortisatsioonikulud ja 
kulud suruõhu puhastuse filtri elemendi väljavahetamiseks uue vastu üks kord aastas. 
1. Elektrienergia kulu 
Eeldades, et puurkaevu pump töötab ca 12-14 tundi päevas ja teades, et kompressor 
võimsusega 1,5-2,0 kW töötab ligikaudu 10 % süvaveepumba tööajast, seega umbes 
poolteist tundi ööpäevas, on el.energia keskmine kulu toorvee õhustamiseks:  
3,0 kWh/d ehk ~ 90 kWh/kuus. 
Võttes elektrienergia ligikaudseks hinnaks 0,15 EUR/kWh on kulud elektrienergiale:  
90 x 0,15 ~ 13,5 EUR/kuus. 
2. Kulud suruõhu puhastuse filtri elemendi väljavahetamiseks kord aastas. 
Filtri elemendi maksumus on ca 150 EUR. Kulu kuus: 150 : 12 = 12,5 EUR/kuus. 
Kokku moodustavad veepuhastusseadme käitamiskulud seega ligikaudu 26 
EUR/kuus, mida ei saa lugeda suureks kulutuseks. 
 
 Alternatiiv 2: Toorvee eelnev oksüdeerimine, kasutades regente (oksüdante) 

Tervisele ohutute oksüdantide – Eestis kasutatavaist enamlevinud on 
kaaliumpermanganaat  või tervisele mitte nii ohutu naatriumhüpoklorit – kasutamine 
on samuti üks võimalustest vee oksüdeerimiseks ning tekkiva kolloidi ja hägu filtris 
eemaldamiseks. 
 
Kahjuks on Konsultandil rikkalikult kogemusi antud seadme ümberprojekteerimiseks 
erinevates Eesti piirkondades, kus antud süsteem ei ole kunagi toiminud ja seda pole 
tööle saadudki (Nõo Hooldekodu veetöötlusseadmed, Pärnumaa Sauga 
veetöötlusseadmed, Valgamaa Sangaste valla Sangaste aleviku ja Keeni küla 
veetöötlus- ning ning samuti Võrumaa Rõuge valla Kurgjärve spordibaasi 
veetöötlusseadmed). 
Reagendid raua oksüdeerimiseks ei ole kallid ning rajamiskulude osas on seadmete 
ostmine ja paigaldus põhjavee oksüdeerimiseks kemikaalidega kindlasti odavam kui 
alternatiiv 1: kompressoriga aereerimine ja survefiltreerimine (kasutuskulude osas 
seevastu kaldub vaekauss juba kindlalt kompressoriga aereerimise ja 
survefiltreerimise kasuks), kuid tuginedes negatiivsetele kogemustele paljudel 
juhtudel, mil Eestis seda ühisveevärkides on kasutatud, ei loe Konsultant antud varianti 
samuti vastuvõetavaks ega reaalselt tõsiseltvõetavaks alternatiiviks. 
 
Alternatiivide valik 

Kuna kahest eelpoolkirjeldatud alternatiivvariandist, on sobivaim oksüdeerimine 
reagentideta ja järgnev filtratsioon sügavveepumba survel, valib Konsultant 
põhimõttelise lahendusena ehk tehnoloogilise alternatiivina puurkaevuvee 
sundaereerimise kompressoriga ja filtreerimise survefiltriga. 
Kas kasutada aeratsiooniks kompressorit või injektorlahendust (õhustamist 
injektoriga), ei ole põhimõtteline alternatiiv, sest mõlemad menetlused annavad 
enamvähem võrdse tulemuse ja kvaliteedi ning on ka mõlemad Eestis kasutusel. 
Lõplikuks lahenduseks jääb hankedokumentide tehnilisele kirjeldusele vastav 
soodsaim pakkumus hanke käigus. 
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7.3.3 Reoveepuhastid 

Käesolevas töös näeme ette Kanepi, Valgjärve, Soodoma ja Erastvere 
reoveepuhastite rekonstrueerimise, seejuures on neist ainsana reoveekogumisala 
kehtestatud Kanepi reoveepuhasti teeninduspiirkonnale. Kõigi nelja asumi puhul 
näeme ette olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimisena, kuna kõigis neis on ka 
täna reoveepuhastid olemas. Tehnilisi alternatiive antud ÜVKA-s ette ei nähta, sest 
suhteliselt pikkade vahemaade, väheste tarbijate ja vähese asustustiheduse tõttu ei 
ole mõeldav näiteks Valgjärve reovee ülepumpamine Saverna reoveepuhastile, samuti 
Soodoma või Erastvere kogutud reovee pumpamine mõnda teise naaberasumi 
reoveepuhastisse. 

7.3.3.1 Kanepi reoveepuhasti 

Käesolevaks ajaks on Konsultandi kasutuses Kanepi reoveepuhasti rekonstrueerimise 
projekt, milles on suuresti kasutamist leidnud olemasoleva reoveepuhasti 
betoonkonstruktsioonide (basseinide) kasutamine. Samas enne lõpliku otsuse 
tegemist ja uue rekonstrueerimisprojekti koostamist tuleb hinnata olemasolevate 
betoomahutite tehnilist olukorda ja seejärel vajadusel kaaluda läbi võimalikud 
alternatiivid. 

7.3.3.2 Valgjärve reoveepuhasti 

Valgjärve reoveepuhasti dimensioneerimisel on lähtutud järgmistest suurustest: 

• Perspektiivsed ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijad aastatel 2018-2030: ~115 
inimest, millele lisandub vähemalt samaväärne koormus tööstusreoveest 
(vooluhulgad küll väiksemad, kuid kontsentratsioon eeldatavalt kõrgem). 

• Reostuskoormus 250-280 ie 
• Qkeskmine = 25 m3/d  
• Qmax = 35 m3/d; 7 m3/h 
• R = 8 kg BHT7/d; BHT7 = 400 mg O2/l 

Kuna lisaks elukondlikule ja mule munitsipaalreoveele annavad oma osa 
reoveekoormusest täna pesupesemisteenust pakkuv OÜ Ikomix, ATS-i söökla (kohvik) 
ja puidutööstuses tekkiv reovesi, ei näe Konsultant võimalust reoveepuhastamiseks 
lihtsatel meetoditel: võre, septik, biotiik, vaid vajalik on bioloogiline 
aktiivmudapuhastusprotsess. 
 
Käesoleva töö koostamisel arvestati olemasolevate kanalisatsioonirajatiste tehnilist 
seisukorda, võeti arvesse piirkonna perspektiivseid demograafilisi ning 
sotsiaalmajanduslikke arenguid ning analüüsiti erinevaid tehnilisi ja tehnoloogilisi 
alternatiive asula reovee puhastamiseks vastavalt seadusandlusele. 

Valgjärve küla kanalisatsioonisüsteemi põhiprobleemid on: amortiseerunud 
kanalisatsioonitorustik, amortiseerunud reoveepuhasti. Arvestades rajatiste vanust 
ning tehnilist olukorda on kõige otstarbekam olemasolevad põhipuhasti rajatised 
likvideerida ning leida asemele toimivam reoveekäitlus.  



  
   

Töö: Kanepi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 
Töö nr: 7-18.03 
Staadium: AK 
Kuupäev: 17.01.2019 

 

  

 
  

147 
 
 
 

Antud töös analüüsitakse erinevaid tehnolooglisi lahendusi, võrreldakse rajamis- ning 
ekspluatatsioonikulusid ning valitakse tehnoloogiliselt parim ja majanduslikult 
soodsaim lahendus Valgjärve reoveepuhasti rekonstrueerimiseks. 

Valgjärve küla reoveepuhasti rekonstrueerimisel analüüsitakse järgmiseid alternatiive:    

Alternatiiv 1 – rajatakse läbivoolurežiimil aktiivmudapuhasti 

Alternatiiv 2 – rajatakse tehasevalmidusega kompaktannuspuhasti  

Alternatiiv 3 – märgalapuhasti rajamine 

Alternatiiv 1 – läbivoolurežiimil aktiivmudapuhasti 
Klassikalise läbivoolurežiimil töötav aktiivmudapuhasti peamised komponendid on 
aeratsioonimahuti, kus reovett õhustatakse ja intensiivselt segatakse paari tunni kuni 
ööpäeva kestel ning järelsetiti, kus toimub aktiivmuda settimine ning puhastatud 
heitvee väljavool. Protsessi käigus tekkivast aktiivmudast osa suunatakse 
tagastusmudana uuesti protsessi ning osa kõrvaldatakse liigmudana 
liigmudatihendisse.  
 
Alternatiiv 1 tehnoloogiline skeem on järgmine: külast jõuab reovesi rekonstrueeritava 
reoveepumpla survel tehnohoonesse voolurahustisse ja mehaanilise puhastuse etappi 
- automaatvõrele. Puhastile suunatav reovesi mõõdetakse magnetinduktiivse 
vooluhulgamõõturiga kas reoveepumplas või -puhastil. Võre pesuks ning tarbevee 
jaoks rajatakse veetorustik Valgjärve küla veevõrgust, puurkarvpumpla nr 15545 
lähistel (täpse ühenduse peab andma projekteerimise etapp). Eeldame, et 
tänapäevasel reoveepuhastil on veeühendus hädavajalik nii automaatvõre, aeg-ajalt 
basseinide pesuks ja ka kätepesuks. 
 
Peale mehaanilist puhastust juhitakse reovesi kas isevoolselt või võresüsteemi alla 
lisatavate pumpadega bioloogilisse puhastusse – läbivoolu režiimil 
aktiivmudapuhastisse. Bioloogilise puhastuse käigus vähendatakse reovee orgaanilise 
aine (BHT, KHT) sisaldust. Luues erinevaid keskkondi tagatakse fosfori- ja 
lämmastikuühendite tõhustatud bioloogiline eemaldamine. Kuna bioloogiline 
fosforiühendite eemaldamine ei pruugi anda nõuetele vastavat tulemust, on ette 
nähtud fosfori keemiline simultaansadestus. Selleks paigaldatakse tehnohoonesse 
kemikaalimahuti ning doseerimispump. Kemikaali doseeritakse protsessimahutisse.  
 
Peale bioloogilist puhastust vastab heitvesi nõuetele ning suunatakse esmalt biotiiki, 
seejärel suublasse Leevi jõkke.  
 
Varemalt puhasti kompleksi kuulunud olemasolevat biotiiki (vastavalt olemasolevale 
dokumentatsioonile ca 1916 m2) puhastusprotsessis ei arvestata, mistõttu jääb biotiik 
toimima rohkem loodusliku lodu- ja järelpuhastina. Samal ajal näeme ette biotiigi 
rekonstrueerimise: kallaste korrastamise, võsaraie, niitmise, biotiigi puhastamise 
mudast. 
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Uus proovivõtu asukoht rajatakse põhipuhastile ning korrastatakse ja jäetakse töösse 
ka olemasolev biotiigi järgne proovivõtukaev. Need  momendid täpsustatakse 
järgmises projekteerimisstaadiumis. 
 
Puhastusprotsessi käigus tekkiv liigmuda pumbatakse järelsetitist liigmudatihendisse 
kust see perioodiliselt viiakse paakautoga suuremale settetahendusseadmeid 
omavale puhastile. Liigmudatihendit aereeritakse perioodiliselt, et vältida 
fosforiühendite vabanemist ning suunamist tagastusmudaga uuesti bioloogilisse 
puhastusse. 
       
Kõik mahutid varustatakse vajalike tehnoloogiliste seadmetega. Aktiivmudaprotsessi 
aereerimiseks vajalikud puhurid paigaldatakse tehnohoone puhurite ruumi. Neid 
juhitakse vastavalt hapnikuanduri signaalile ning jõudlust reguleeritakse 
sagedusmuunduritega. 
 
Reoveepuhasti rajatiste koosseisus ehitatakse tehnohoone. Tehnohoone ehitatakse 
kergblokkidest pindalaga ca 30 m2. Hoones on kaks eraldi ruumi – tehnoloogiliste 
seadmete ruum, sealhulgas automaatvõre, puhurid ja fosforiärastusseade ning eraldi 
vaheseinaga eraldatud kilbiruum. Tehnohoone ehitatakse bioloogilise puhasti peale.  
 
Tehnohoonesse paigaldatakse automaatne proovivõtuseade. 
 
Järgnevalt on välja toodud läbivoolu režiimil toimiva aktiivmudapuhasti plussid ja 
miinused. 
 
Tabel 7-1 

Plussid Miinused 

Töökindel klassikaline  
puhastustehnoloogia, mis tagab heitvee 
nõuetele vastavuse ka ilma 
järelpuhastuseta. 

Võib esineda probleeme muda 
settivusega, mis võib põhjustada selle 
väljakandumist puhastist. 

Puhastusprotsess on paindlik ja  
muudetav, vastavalt reovee omadustele. 
Peaks olema projekteeritud selliselt, et 
miinimum- ja maksimumkoormuste suhe 
on 1:5. 

Väikeste koormuste korral on 
investeerimis- ja käituskulud muude 
puhastustehnoloogiatega võrreldes 
suuremad. 

Võimaldab tõhusalt ärastada kõiki peamisi 
reostuskomponente, sh bioloogiliselt 
ärastada lämmastikku ja fosforit.  

 Tundlik vooluhulga suuremate kõikumise 
suhtes. 

Lihtsa töörežiimiga ja ei tohiks esitada 
kõrgeid teabenõudeid hooldajale - 
operaatorile 

 

Allikas: Konsultandi kogemused, Schöttli Keskkonnatehnika AS, Keskkond & Partnerid OÜ 
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Alternatiiv 2 – annuspuhasti tehnoloogial põhinev reoveepuhasti 
 
Annuspuhasti erineb tavapärasest aktiivmudapuhastist selle poolest, et reovesi 
suunatakse protsessi annusekaupa st, et uus kogus reovett suunatakse puhastusse 
alles siis, kui eelnev kogus reovett on puhastatud ja väljavoolu juhitud.  
 
Kogu bioloogiline puhastus toimub ühes mahutis ning nitrifikatsiooniks- ja 
denitrifikatsiooniks vajalik olukord tekitatakse õhustamise reguleerimisega. 
Puhastusprotsess läbib sõltuvalt seadistamisest neli tsüklit:  

1. Täitmine ja denitrifikatsioon.  
2. Õhustus ja nitrifikatsioon.  
3. Settimine.  
4. Heitvee väljavool.  

Iga tsükli lõpus toimub liigmuda eemaldamine liigmudatihendisse. 
 
Alternatiiv 2 tehnoloogiline skeem on järgmine: külast jõuab reovesi rekonstrueeritava 
reoveepumpla survel tehnohoonesse voolurahustisse ja mehaanilise puhastuse etappi 
- automaatvõrele. Puhastile suunatav reovesi mõõdetakse magnetinduktiivse 
vooluhulgamõõturiga. Võre pesuks ning tarbevee jaoks rajatakse veetorustik 
analoogselt kirjeldatud läbivoolupuhastiga. 
 
Peale mehaanilist puhastust juhitakse reovesi isevoolselt ühtlustusmahutisse. 
Ühtlustusmahuti eesmärk on koguda puhastusprotsessile võimalikku ohtu kujutav 
reovesi ning võimaldada reovee hilisem ühtlustatud suunamine biopuhastusprotsessi. 
Samuti biopuhastusprotsessi hüdraulilise koormuse tasandamiseks suurte veekoguste 
korral. Ühtlustusmahutisse paigaldatakse sukelpump millega reovesi pumbatakse 
perioodiliselt annuspuhastisse ning segur.  
Annuspuhastis kulgeb reovee bioloogiline puhastamine tsüklikaupa. Tsükli kestus võib 
varieeruda ning päevas võib mahutis toimuda 2 kuni 4 12- kuni 6-tunnist tsüklit. 
Ekstreemselt suure vooluhulga puhul on võimalik tsüklit lühendada ka 4 tunnini, ent 
see on protsessi stabiilsuse tagamise seisukohast riskantne. Tavaliselt kestab tsükkel 
8 tundi ning ööpäevas on tsükleid 3. Annuspuhastust võib korraldada ka kahes 
vooluliinis, ent siis on nende tsüklid teineteisest tavaliselt 50 % nihkes. 
Puhastusprotsessi täitmistsükli ajal on mahutis anoksiline keskkond ja toimub 
denitrifikatsioon. Seejärel mahutit aereeritakse ning toimub nitrifikatsioon. 
Settimistsükli ajal langeb aktiivmuda mahuti põhja ning selginenud ja nõuetele vastav 
heitvesi pumbatakase dekanteri abil väljavoolu ning sealt edasi vanasse biotiiki ja 
suublasse Leevi jõkke.  
Kui veetase mahutis on alanenud ning uut reovee pealevoolu pole toimunud, 
pumbatakse liigaktiivmuda liigmudatihendisse. Liigmudatihendi on varustatud 
aeraatoritega, et oleks välditud anaeroobne keskkond, mis soodustab fosforiühendite 
vabanemist ning rejektveega puhastisse tagasi kandumist. Tihenenud liigmuda 
transporditakse paakautoga suuremale settetahendusseadmeid omavale puhastile. 
  
Varemalt puhasti kompleksi kuulunud olemasolevat biotiiki (vastavalt olemasolevale 
dokumentatsioonile ca 1916 m2) puhastusprotsessis ei arvestata, mistõttu jääb biotiik 
toimima rohkem loodusliku lodu- ja järelpuhastina. Samal ajal näeme ette biotiigi 
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rekonstrueerimise: kallaste korrastamise, võsaraie, niitmise, biotiigi puhastamise 
mudast. 
Lisaks fosfori bioloogilisele ärastusele rakendatakse fosfori keemilist 
simultaansadestamist. Sadestuskemikaali doseerimine toimub bioloogilise puhastuse 
protsessimahutisse. Kemikaalisõlm paigaldatakse tehnohoonesse. 
 
Kõik mahutid varustatakse vajalike tehnoloogiliste seadmetega. Aktiivmudaprotsessi 
aereerimiseks vajalikud puhurid paigaldatakse tehnohoone puhurite ruumi. Neid 
juhitakse vastavalt hapnikuanduri signaalile ning jõudlust reguleeritakse 
sagedusmuunduritega. 
 
Reoveepuhasti rajatiste koosseisus ehitatakse tehnohoone. Tehnohoone ehitatakse 
kergblokkidest pindalaga ca 40 m2. Hoones on kaks eraldi ruumi – tehnoloogiliste 
seadmete ruum, sealhulgas automaatvõre, puhurid ja fosforiärastusseade ning eraldi 
vaheseinaga eraldatud kilbiruum. Tehnohoone ehitatakse bioloogilise puhasti peale.  
 
Tehnohoonesse paigaldatakse automaatne proovivõtuseade. 
 
Järgnevalt on välja toodud annuspuhasti plussid ja miinused. 
 
Tabel 7-2 

Plussid Miinused 

Kõik puhastusprotsessi faasid toimuvad 
ühes kambris ja lihtne on vastavalt reovee 
iseloomule (reostuskoormuse ja 
vooluhulga kõikumised suurtes piirides) 
reguleerida puhastusprotsessi kulgu ja 
viibeaega reoveepuhastis. 

Puhastusetappide juhtimine tugineb 
suhteliselt keerulisele automaatikale. 
Kuna puhasti on valmistatud 
tehasevalmidusega, ei ole võimalik 
süsteemi paindlikum juhtimine 

Investeerimiskulud on üldiselt väiksemad 
kui tavalisel aktiivmudapuhastil. 

Sõltuvalt suubla vastuvõtuvõimest võib 
olla vaja heitveemahutit väljavoolu 
ühtlustamiseks. 

Võimaldab tõhusalt ärastada kõiki peamisi 
reostuskomponente, sh bioloogiliselt 
ärastada lämmastikku ja fosforit. 

Investeering õhustamisseadmetesse 
suurem. 

Lämmastiku- ja fosforiärastus on hästi 
kontrollitavad. 

Kindlasti on vaja juurdevooluvee 
ühtlustusmahutit. 

Aktiivmuda settimisomadused 
tavapärasest paremad ning seetõttu on 
vähem probleeme muda 
väljakandumisega puhastist. 

 

Allikas: Konsultandi kogemused, Schöttli Keskkonnatehnika AS, Keskkond & Partnerid OÜ 

 
Alternatiiv 3 – märgalapuhasti rajamine 
Tehismärgalapuhastites kulgevad samad protsessid, mis tavapärastes 
puhastussüsteemides. Heljum kõrvaldatakse reoveest setitamise ja filtratsiooni teel. 
Lahustunud orgaaniline aine lagundatakse nii aeroobselt kui ka anaeroobselt 
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mikroorganismide poolt. Lämmastik kõrvaldatakse peamiselt mikroobse nitrifikatsiooni 
ja denitrifikatsiooni ning fosfor seotakse sorbtsiooni, sadenemise või keemilise 
sadestamise rakendamise teel.  
 
Tehismärgalad jagunevad avaveesüsteemideks (biotiigid, lodud jms) ja pinnasfiltriteks, 
mis omakorda jagunevad vertikaalse ning horisontaalse läbivooluga süsteemideks, 
mida võib ka kombineerida. Horisontaalse läbivooluga pinnasfiltrid sobivad hästi 
orgaanika lagundamiseks ja heljumi kõrvaldamiseks, vertikaalse läbivooluga 
pinnasfiltrid on seevastu aeroobsemad ja sobivad tunduvalt paremini nitrifikatsiooniks. 
Filtermaterjalina kasutatakse liiva, kruusa, killustikku, põlevkivituhka, purustatud kiltkivi 
või dolomiiti, mitmesuguseid tehismaterjale ning nende segusid ja kombinatsioone. 
 
Alternatiiv 3 tehnoloogiline skeem toimub järgmiselt: külast jõuab reovesi 
rekonstrueeritava reoveepumpla survel tehnohoonesse voolurahustisse ja 
mehaanilise puhastuse etappi - automaatvõrele. Puhastile suunatav reovesi 
mõõdetakse magnetinduktiivse vooluhulgamõõturiga. Võre pesuks ning tarbevee 
jaoks rajatakse veetorustik olemasolevast veevõrgust. 
 
Peale mehaanilist puhastust suunatakse reovesi septikusse ca 12 m3, kus reovesi 
viibib minimaalselt 18h. Seejärel suunatakse reovesi vertikaalsetele filtritel 2x150 m2 

(2 tk, töötavad vaheldumisi) ning lõpuks horisontaalsele filtrile 300 m2. Peale 
kombineeritud pinnasfiltri läbimist suunatakse puhastatud heitvesi suublasse Kunda 
jõkke. Enne suublat rajatakse ametlik proovivõtukaev. 
 
Pinnasfiltritel põhinev tehnoloogia ei suuda ärastada piisavas koguses fosforiühendeid 
ning seetõttu on puhastile ette nähtud reovee fosforisisalduse alandamine keemilise 
sadestamise teel. Sadestuskemikaali doseerimine toimub fosforiärastusmahutite 
flokulatsioonikambrisse. Fosforiärastusmahutitesse paigaldatakse vastava 
puhastusprotsessi etapi läbiviimiseks vajalikud tehnoloogilised seadmed. 
Fosforiärastuskemikaali ja reovees sisalduva fosforiühendite reageerimise tulemusel 
tekkiva sademe suublasse kandumise vältimiseks on soovitatav paigaldada sademe 
püüdmiseks kas trummelfilter või rajada suure hüdraulilise juhtivusega materjalist 
filterkeha vms mis ummistumisriskita suudaks setitada fosforiärastuskaevudest 
väljakanduvat sadet ka suure hüdraulilise koormuse korral. Trummelfiltriga reoveest 
eraldatav sete pumbatakse mudatihendisse. 
 
Reoveepuhasti rajatiste koosseisus ehitatakse tehnohoone. Tehnohoone ehitatakse 
kergblokkidest pindalaga ca 30 m2. Hoones on kaks eraldi ruumi – tehnoloogiliste 
seadme ruum ning automaatika- kilbiruum.  
 
Tehnohoonesse paigaldatakse automaatne proovivõtuseade. 
 
Järgnevalt on välja toodud tehismärgalapuhasti plussid ja miinused. 
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Tabel 7-3 

Plussid Miinused 

Väiksem jälgimise ja juhtimise vajadus; Reovee eelpuhastus peab olema 
põhjalik, et vältida ummistusi. 

Vähetundlikkus koormuse kõikumise 
suhtes (kui süsteem on projekteeritud 
maksimaalsele koormusele, siis koormuse 
oluline perioodiline alanemine ei vähenda 
puhastusprotsessi toimimise efektiivsust); 

Võrreldes muude biopuhastitega on 
puhasti jaoks vaja rohkem maad. 

Märgalad on elukeskkonnaks mitmetele 
organismidele; 

Võib olla raske täita vee erikasutusloa 
nõudeid. 

Märgalad ilmestavad ja mitmekesistavad 
maastikku; 

Suurimate tehnoloogiliste 
probleemidena märgalade kasutamisel 
külmas kliimas võib välja tuua jää 
tekke ning temperatuurikõikumiste 
mõju bioloogiliselt ja mikrobioloogiliselt 
vahendatud puhastusprotsessidele. 

Muda kõrvaldamine ning biomassi 
eemaldamine pole tehismärgalades eraldi 
tavaliselt vajalik 

Ummistuse korral võib vajada 
ümberehitamist. 

 
Ei saavutata piisavat fosfori 
puhastusefekti.  
Filtrimaterjal tuleb ca 15 aasta pärast 
välja vahetada ning utiliseerida. 

Allikas: Konsultandi kogemused, Schöttli Keskkonnatehnika AS, Keskkond & Partnerid OÜ 

 
 
Et pinnasfilter töötaks korralikult ning annaks nõuetele vastavat heitvett aastaringselt, 
on oluline, et protsess oleks kaitstud temperatuurikõikumiste eest. Kuna filtrite pindalad 
on suured, siis nende katmine ei tule antud juhul kõne alla. Eelneva tõttu alternatiivi 3, 
kus pinnasfilter toimib põhipuhastina edasises töös ei analüüsita.   
 
Järgnevalt on võrreldud Alternatiiv 1 ja 2 rajamismaksumusi ja ekspluatatsioonikulusid 
kuna need on valimist realistlikud ning tulemust andvad tehnoloogiad Eesti kliimas.  

Alternatiivide rajamismaksumuste võrdlemine 
Valgjärve reoveepuhasti puhul on tegemist väikepuhastiga. Rajamismaksumuse 
arvutamisel võrreldakse raudbetoonmahutis läbilaskerežiimil toimivat 
aktiivmudapuhastit ning tehasevalmidusega kompaktannuspuhastit. 

Valgjärve külas tekkiv reovesi, mis koosneb põhiliselt elukondlikust ja tööstuslikust 
(pesumaja, toitlustusasutus) reoveest, jõuab ühte surve- ja ühte isevoolset liini pidi 
puhasti territooriumile. Tehnohoones reovesi mõõdetakse ning suunatakse edasi 
automaatvõrele. Võreseadmel eemaldatakse praht ning kogutakse kokku 
prügikonteinerisse, mida omakorda tühjendatakse perioodiliselt ning veetakse 
prügilasse. Peale mehaanilist puhastust voolab reovesi isevoolselt bioloogilise 
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puhastuse etappi. Peale bioloogilist puhastust on heitvesi nõuetele vastav ning 
suunatakse suublasse, Leevi jõkke.  
 
Puhasti puhastusseadmete hulka tehnoloogilises mõistes ei arvestata olemasolevat 
biotiiki ca 1916 m2. Vaatamata sellele biotiik rekonstrueeritakse. Biotiik jääb 
looduslikuks vahemahutiks enne heitvee suunamist Leevi jõkke. 
 
Reoveepuhasti rajatiste koosseisu kuuluvana ehitatakse tehnohoone. Tehnohoone 
ehitatakse kergblokkidest pindalaga kas ca 30 või 40 m2 (kompaktannuspuhasti hoone 
on mõnevõrra suurem). Hoones on kaks eraldi ruumi – tehnoloogiliste seadmete ruum 
ja puhurite ning kilbiruum. Tehnohoone ehitatakse bioloogilise puhasti peale.  
 
Aktiivmuda aereerimiseks paigaldatakse puhurite ruumi 2 puhurit mida juhitakse 
hapnikuandurilt saadud andmete järgi. Puhurite jõudlust reguleerivad 
sagedusmuundurid. 
 
Lisaks fosfori bioloogilisele ärastusele rakendatakse fosfori keemilist 
simultaansadestamist. Sadestuskemikaali doseerimine toimub bioloogilise puhastuse 
protsessimahutisse. Kemikaalisõlm paigaldatakse tehnohoonesse. 
 
Võreseadme pesuks ning tarbevee saamiseks rajatakse olemasolevast veevõrgust 
(puurkaevpumplast) veeühendus läbimõõduga De50. Hoones näha ette võimalus 
kätepesuks.  
 
Tehnohoonesse paigaldatakse automaatne reovee proovivõtuseade. 
 
Aktiivmudapuhastites tekib bioloogilise puhastuse tagajärjel liigaktiivmuda, mida on 
vaja perioodiliselt süsteemist eemaldada. Eemaldatava muda jaoks rajatakse 
liigmudatihendi. Liigmudatihendi varustatakse aeratsiooniga, et vältida fosforiühendite 
vabanemist tihendatavast mudast anaeroobses keskkonnas ja mudaveega 
biopuhastisse tagasi juhtimist. Stabiliseerunud ja tihenenud muda veetakse 
paakautoga suuremale settetahendusseadmeid omavale reoveepuhastile. 
 
Puhasti ümbrusse rajatakse piirdeaed kõrgusega 1,8m ja paigaldatakse autovärav 
laiusega 4m. 
 
Järgnevas tabelis Tabel 7-4 ja on välja toodud Alternatiiv 1 ja 2 rajamismaksumused. 
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Tabel 7-4  Rajamismaksumus 
 

 Pos 
nr 

Valgjärve reoveepuhasti 
rekonstrueerimine 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2 

1 

Tänase ringkanali tüüpi reoveepuhasti  
lammutamine: reoveepuhasti basseinide 
ja tiigi tühjakspumpamine (juhtimine 
biotiiki), konstruktsioonide demontaaž ja 
utiliseerimine, kaeviku kinniajamine, 
tihendamine ja tasandamine ümbruse 
korrastamine.  10 000.00 10 000.00 

2 

Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja 
materjalide ehitusplatsile toomine, 
hooldus ja äraviimine pärast tööde 
lõpetamist. 3500.00 3500.00 

3 
võresüsteemi ehitamine ja automaatvõre 
paigaldamine 8000.00 8000.00 

4 Ühtlustusmahuti rajamine 5600.00 7500.00 

5 

Biopuhastussüsteemi ehitamine. Puhasti 
koosneb järgnevatest elementidest: 
septik (või eelsetiti); aerotank, järelsetiti. 
Puhasti parameetrid on järgmised:                                         
• Reovee keskmine vooluhulk – 25 m3/d 
• Maksimaalne tunnivooluhulk – 7,0…8,0 
m3/h 
• Reostuskoormus (BHT7) – 250…280 
IE;  7…8 kg BHT7/d 
• Lämmastikukoormus – 1,5-2,0 kg 
Ntot/d 
• Fosforikoormus – 0,3 kg Ptot/d 145 000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

166 000.00 

6 
Liigmuda kogumismahuti ehk 
mudatihendi rajamine seguritega 10 m3 8000.00 8000.00 

7 
Puhastitorustike paigaldamine koos 
kaevudega, 100 m  4600.00 4600.00 

8 Proovivõtukaevu ja -koha väljaehitamine 1100.00  

9 

Teenindus- ja puhuritehoone 
väljaehitamine (hoonesse võib 
paigaldada ka võred), fosforiärastuseks 
doseerimisseade, eraldi vaheseinaga 
ruumis elektri-automaatikablokk, NB! 
teenindushoone on ette nähtud ehitada 
reoveepuhasti mahutite peale 18 000.00 

 
 
 
 
 
 

25 000.00 

10 
Äravoolutorustiku rajamine (möödaviik 
biotiigist 50 m), 10 500.00 10 500.00 

11 Automatiseerimine, SCADA 30 000.00 30 000.00 
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12 

Veetorustiku rajamine reoveepuhastile 
puurkaevpumpla nr 15545 piirkonnast 
(suundpuurimisel, tööd on arvestatud 
eraldi Valgjärve veevõrgutöödest 27 750.00 27 750.00 

13 

Teede ja platside väljaehitamine, 
tihendatavast peenkillustikust või 
kruusast, sh juurdesõidutee 4800.00 4800.00 

14 Biotiigi rekonstrueerimine 30 000.00 30 000.00 

15 

Piirdeaia rajamine teraspaneelidest 
võrkaiana koos lukustatava väravaga 
(võtmed sarjastatud teenindushoone 
lukuga), sõiduvärava laius 4 m, 
jalgväraval ca 1 m 7875.00 7875.00 

16 Juurdesõidutee rekonstrueerimine  10 440.00 1 0440.00 
Reoveepuhasti rekonstrueerimine kokku 325 165.00 353 965.00 

ettenägematud kulud, 5% 16 258.25 17 698,25 
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 32 516.50 35 396.50 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 16 258.25 17 698,25 
Kõik kokku 390 198.00 424 758.00 

Allikas: Konsultandi kogemused, Schöttli Keskkonnatehnika AS, Keskkond & Partnerid OÜ 

 
Alternatiivi 1 tegevuskulud on arvutatud järgmiselt (EUR/a): 

- Elektrikulu: 8945 
- Tööjõukulu: 2800 
- Settekäitluse kulu: 740 
- Kulu kemikaalile: 1860 

Ekspluatatsioonikulu:  
kokku aastas:         ~12 345 
 
Alternatiivi 2 tegevuskulud on arvutatud järgmiselt (EUR/a): 

- Elektrikulu: 9645 
- Tööjõukulu: 4000 
- Sette- ja mudakäitluse kulu: 400 
- Kulu kemikaalile: 1860 

Ekspluatatsioonikulu  
kokku aastas: ~ 15 905 
 
Alternatiivide finantsiline hindamine 
 
Alternatiivide finantsiliseks hindamiseks on leitud: 

• algsed investeeringukulud, 
• asendusinvesteeringud ning 
• aastased tegevuskulud.  
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Tegevuskulude prognoosimisel on iga alternatiivi kohta võetud aluseks hinnanguline 
aastane tegevuskulude suurus.  Investeeringukulud ning tegevuskulud on analüüsis 
esitatud jooksvas vääringus. Baasaastaks on 2018.a. ning baasväärtuste viimisel 
jooksvasse vääringusse on tegevuskulude puhul kasutatud tarbijahinnaindeksi (THI) 
muutust ning investeeringukulude puhul ehitushinnaindeksi (EHI) muutust. 
THI prognoos põhineb Rahandusministeeriumi pikaajalisel finantsprognoosil 
(avaldatud mai 2018). 
 
Tabel 7-5  Rajamismaksumus 

 
Allikas: www.struktuurifondid.ee 
 
EHI määramisel on võetud arvesse Vabariigi Valitsuse poolt vastuvõetud „Keskkonna 
tegevuskava perioodiks 2007 – 2013“ (edaspidi KTK“) EHI leidmise metoodikat. KTK 
näeb EHI osas ette tööstushoone ehitushinnaindeksi kasutamist. KTK kohaselt on EHI 
määra aluseks alljärgnevad kulukomponendid ning nende hinnamuutused: 
•  tööjõukulu kallinemine osakaaluga 27,2%, 
•  ehitusmasinate kallinemine osakaaluga 5,8%, 
•  ehitusmaterjalide kallinemine osakaaluga 67%. 
EHI indeksi arvutamisel on lähtutud alljärgnevas tabelis toodud komponentidest ning 
nende väärtustest. 
 
Tabel 7-6 Ehitushinnaindeksi arvutused 

 
Allikas: Konsultant  
 
 
Alternatiivide puhul on arvestatud, et algse investeeringu elluviimine toimub 2020. 
aastal. Algse investeeringu puhul on eristatud 40.a. ja 15.a. elueaga komponentide 
maksumused. Alternatiivide hindamisel on loetud esimeseks ekspluatatsiooniaastaks 
2021.a. Sellest lähtuvalt toimub asendusinvesteeringute teostamine 2036. aastal. 
2036. a. asendusinvesteeringu väärtuse leidmisel on võetud arvesse EHI muutu. 
40.a. elueaga investeeringu osa puhul on prognoosiperioodi lõpus aastal 2048 
arvestatud jääkmaksumuseks lineaarsel meetodil arvutatud kulumi 10 kordne väärtus. 
Vastav väärtus võetakse rahavoogude analüüsis arvesse kui kulusid vähendav 
väärtus. 
Alternatiivide finantsiline võrdlus on teostatud alternatiivide investeeringute ning 
tegevuskulude aastaste rahavoogude diskonteeritud nüüdispuhasväärtuste (NPV) 
koondväärtuste võrdlemisel. Finantsiliselt kõige soodsam investeering on alternatiiv, 
mille puhul investeeringukulutuste ning tegevuskulude koondrahavoogude 
nüüdispuhasväärtus on kõige väiksem. 
Kõik rahavood on diskonteeritud 2018. aastasse. Rahavoogude diskonteerimisel on 
lähtutud riiklikust reaalsest finantsdiskontomäärast 6%. Nominaalse diskontomäära 
leidmiseks on arvutatud prognoosiperioodi aastate 2018 - 2048 aastaste 

THI 2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2048

Tarbijahinnaindeks 2,9% 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

EHI 2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2048

Tööjõud 27,2% 7,0% 5,5% 5,0% 4,3% 4,0% 4,0% 5,1% 3,9%
Ehitusmasinad 5,8% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 0,0% 2,0%
Ehitusmaterjal 67,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 0,0% 2,0%

Kaalutud keskmine EHI 3,34% 2,95% 2,81% 2,63% 2,54% 2,54% 1,39% 2,53%

Baasaasta 2018 1,000 1,060 1,224 1,398 1,587 1,798 1,823 2,197
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inflatsioonimäärade aritmeetiline keskmine ning arvutatud keskmisega on korrigeeritud 
reaalset diskontomäära. Selle tulemusena on käesolevas alternatiivide hindamises 
kasutusel nominaalne diskontomäär 8,11%. 
  
 
Alternatiiv 1 Erilahendusega klassikaline läbivooluga aktiivmudapuhasti 
betoonist basseinide baasil 

 
Uue reoveepuhasti ehitamine võimsustele:  

• Reostuskoormus ~ 8 kg/d BHT7. 
• Vooluhulk: 25 m3/d  
• Maksimaalne koormus: 7 m3/h. 

Rekonstrueerimise käigus viiakse läbi järgmised tööd: 
• Ettevalmistus- ja lammutustööd 
• Võresüsteemi ehitamine ja võrede paigaldamine 
• Ühtlustusmahuti rajamine 
• Biopuhastussüsteemi ehitamine 
• Liigmuda kogumismahuti ehk mudatihendi rajamine 
• Puhastitorustike paigaldamine koos kaevudega 
• Proovivõtukaevu ja -koha väljaehitamine 
• Teenindus- ja puhuritehoone väljaehitamine NB! teenindus- ja 

puhuritehoone hoone on ette nähtud ehitada protsessimahuti peale 
• Teede ja platside väljaehitamine, tihendatavast peenkillustikust või 

kruusast, sh juurdesõidutee 
• Piirdeaia rajamine teraspaneelidest võrkaiana koos lukustatava 

väravaga (võtmed sarjastatud teenindushoone lukuga), sõiduvärava 
laius 4 m, jalgväraval ca 1 m 

 
Alternatiivi kogumaksumus (arvestatud seadmed ja ehitustööd,  sealhulgas 
hoone,  reoveepuhasti, seadmed ning teed-platsid ja piirdeaed:  390 198.00 EUR-
i. 
 

Sellest elueaga 40 aastat: 264 798 EUR ja 15 a: 125 400 EUR.  
Asendusinvesteering sisaldab: 

• Elektri-automaatikaseadmete täisvahetus 

• kõigi pumpade täisvahetus 

• Reoveepuhasti tehnoloogiaseadmete, puhurite-aeraatorite vahetus 

• Asendusinvesteeringukulu 2035. a. vääringus on 202 747 eur.  
Hoone, basseinid, mahutid, kogu torustikuühendused ja enamik 
ehitustöödega (kaevetööd, pinnase täitmine) seotud investeeringutest 
on elueaga 40 aastat. 
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Tegevuskulud on arvutatud järgmiselt (EUR/a): 
Elektrikulu: 8945 
Tööjõukulu: 2800 
Settekäitluse kulu: 740 
Kulu kemikaalile: 1860 
Ekspluatatsioonikulu:  
kokku aastas: 12 345 
Kokku tegevuskulud reovee puhastamisele aastas: 12 345.00 EUR-i. 
 
Alternatiiv 2 Tehasevalmidusega kompaktannuspuhasti  
Uue reoveepuhasti ehitamine võimsustele:  

• Reostuskoormus ~ 8 kg/d BHT7. 
• Vooluhulk: 25 m3/d  
• Maksimaalne koormus: 7 m3/h. 

Rekonstrueerimise käigus viiakse läbi järgmised tööd: 
• Ettevalmistus- ja lammutustööd 
• Võresüsteemi ehitamine ja võrede paigaldamine 
• Ühtlustusmahuti rajamine 
• Biopuhastussüsteemi ehitamine (kompaktpuhasti) 
• Liigmuda kogumismahuti ehk mudatihendi rajamine 
• Puhastitorustike paigaldamine koos kaevudega 
• Proovivõtukaevu ja -koha väljaehitamine 
• Teenindushoone väljaehitamine NB! hoone on ette nähtud ehitada 

protsessimahuti peale 
• Teede ja platside väljaehitamine, tihendatavast peenkillustikust või 

kruusast, sh juurdesõidutee 
• Piirdeaia rajamine teraspaneelidest võrkaiana koos lukustatava 

väravaga (võtmed sarjastatud teenindushoone lukuga), sõiduvärava 
laius 4 m, jalgväraval ca 1 m 

 
Alternatiivi kogumaksumus (arvestatud seadmed ja ehitustööd,  sealhulgas hoone,  
reoveepuhasti, seadmed ning teed-platsid ja piirdeaed:  424 758 EUR-i. 

 
• Sellest elueaga 40 aastat: 191 141 ja 15 a: 233 617 EUR.  
• Asendusinvesteering sisaldab: 

• Septikute-basseinide osaline vahetus 
• Elektri-automaatikaseadmete täisvahetus 
• kõigi pumpade täisvahetus 
• Reoveepuhasti tehnoloogiaseadmete, sealhulgas bioreaktori 

vahetus 
• Asendusinvesteeringukulu 2035. a. vääringus on 279 594 eur.  

Hoone, osa basseinidest ja mahutitest, kogu torustikuühendused ja enamik 
ehitustöödega (kaevetööd, pinnase täitmine) seotud investeeringutest on elueaga 40 
aastat. 

 



  
   

Töö: Kanepi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 
Töö nr: 7-18.03 
Staadium: AK 
Kuupäev: 17.01.2019 

 

  

 
  

159 
 
 
 

Tegevuskulud on arvutatud järgmiselt (EUR/a): 
Elektrikulu: 9645 
Tööjõukulu: 4000 
Sette- ja mudakäitluse kulu: 400 
Kulu kemikaalile: 1860 
Ekspluatatsioonikulu  
kokku aastas: 15 905 
Kokku tegevuskulud reovee puhastamisele aastas: 15 905.00 EUR-i. 
 
Alternatiivide hindamise analüüsi kokkuvõte 

 
Tabel 7-7 Nüüdispuhasväärtuste võrdlus 

ALTERNATIIV 1:  Erilahendusega klassikaline 
läbivooluga aktiivmudapuhasti betoonist basseinide 
baasil 

NPV 

Investeeringud, NPV: 371 573 
Tegevuskulud, NPV: 198 934 

Altern 1 kokku, NPV: 570 507 

  

ALTERNATIIV 2:  Tehasevalmidusega 
kompaktannuspuhasti  

NPV 

Investeeringud, NPV: 369 910 
Tegevuskulud, NPV: 220 568 

Altern 2 kokku, NPV: 590 478 

Allikas: Konsultant  
 
Lähtuvalt puhasnüüdisväärtusest, on finantsiliselt mõnevõrra soodsam alternatiiv  1 
erilahendusega klassikaline läbivooluga aktiivmudapuhasti betoonist 
basseinide baasil kuna selle nüüdispuhasväärtus (NPV) on väiksem.  

7.3.3.3 Soodoma reoveepuhasti 

Kuna Soodoma reoveepuhasti näol on tegemist väikepuhastiga, mis teenindab 
regulaarselt alla 100 ie-ga asumit, puhastatavad reoveekoormused jäävad igal juhul 
alla 10 m3/d ning tegemist on kaitstud põhjaveega alaga, näeme Soodoma küla 
reoveepuhastina ette suhteliselt lihtsa elektrivaba biopuhasti rajamise. 
Puhastustehnoloogia võib põhineda spetsiaalse BIOROCK või ECOROCK tüüpi 
reoveepuhastitel koos septikute, harjasfiltri ja järelpuhastusega. Meetod on suhteliselt 
lihtne, töökindel ja Eestis väikepuhastite hulgas juba kasutamist leidnud, sealhulgas 
Kanepi vallas: Ihamaru.  
Kuna Soodoma külas on vaid elukondlik vee- ja ühiskanalisatsiooni tarbimine, siis ei 
teki probleeme ka liigse reoveekoormusega biopuhastile. Kuna heitvee eesvool on 
Soodomas olemas, ei ole vajalik ka heitvee immutusväljaku kaud pinnasesse 
juhtimine, vaid nõuetekohaselt puhastatud heitvee saab juhtida vastavalt veeloale nr 
331162 ametlikult suublasse – Parisuu ojja. 
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Alternatiivina samavõrra lihtne süsteem, mis koosneks automaatvõrest, septikust ja 
biotiigist, Soodoma külale ei sobi, sest uue kavandatava puhasti asukohas puudub 
biotiik, samuti maa-ala selle rajamiseks.  

7.3.3.4 Erastvere reoveepuhasti 

Ka Erastvere reoveepuhastit loetakse vastavalt vee erikasutusloale samuti 
väikepuhastiks, mille puhul saasteained on normeeritud vaid kõige madalamate 
nõuete järgi: BHT7 = 40 mg/l, heljum: 35 mg/l, KHT: 150 mg/l ning üldfosfor ja –
lämmastik on normeerimata, kuid saastetasu arvutatakse – siis näeme ka Erastvere 
külale ette lihtsa rekonstrueeritava reoveepuhasti, mis koosneb:  

- Võrehoonest, kuhu paigaldatakse automaatvõre; 
- Maa-alusest 3-4 kambrilisest septikust; 
- Olemasolevatest, rekonstrueerimistööde käigus puhastatavatest biotiikidest: 

kumbki 416 m2. 
 
 
  



  
   

Töö: Kanepi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 
Töö nr: 7-18.03 
Staadium: AK 
Kuupäev: 17.01.2019 

 

  

 
  

161 
 
 
 

8 INVESTEERINGUPROGRAMM  

Investeeringuprogrammid koostame vastavalt eelnevalt tõstatatud probleemidele ja  
väljavalitud alternatiividele. 
 
Investeeringuprogramm on kavandatud teostada kahes järgus: 

- I etapp, lühiajaline investeeringuprogramm, aastail 2019-2023; 
- II etapp, pikaajaline investeeringuprogramm, aastail 2024-2030. 

 
Järgnevalt käsitleme investeeringuprojekte mõnevõrra lähemalt, investeeringute 
kulude jaotus ja summad on välja toodud lisas 6, investeeringuprojektid. 

8.1 VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE RAJAMISE ÜLDISED NÕUDED JA 
METOODIKA 

Investeeringuprogrammis toodud torustikutööde mahud on käsitletud Lisas 4. 
Käesolevas osas me ei hakka neid eraldi kirjeldama, vaid toome järgnevalt välja 
üldisemad nõuded vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks/rekonstrueerimiseks. 

8.1.1 Ühisveevärgi torustike rajamise, rekonstrueerimise üldine metoodika 

Ühisveetorustike renoveerimisel kasutatakse kaasaegset veevõrgu armatuuri, s.o 
plasttorusid ja kuulkraaniga siibreid. Kindlasti peab ühisveevõrgu süsteemide või 
nende osade renoveerimisele ja laiendamisele eelnema projekteerimine, mille käigus 
veevõrgusüsteem mõõdistatakse ning sellest tulenevalt esitatakse renoveerimise 
ja/või asukoha muutmise lahendus. 
 
Renoveeritavad veetorustikud on kavas rajada olenevalt tingimustest ja otstarbest: kas 
PEH, PELM torudest. Veetorustikele paigaldatakse majaühendusotsikud (sadul või 
kolmik, PELM toru De25-32 3-5 m, peakraanDN25, splindipikendus, kape). 
Veetorustike sõlmpunktid varustatakse siibritega (kummikiilsiibrid, maakraanid PN16, 
maa-alused koos splindipikenduse ja kapega). 
 
Ühisveevõrgu renoveerimise ja ringistamise tulemusena paraneb tarbitava vee 
kvaliteet, tekib veeavariide korral võimalus süsteemist välja lülitada vaid remonditav 
lõik, mitte aga suure osa ühisveevärgisüsteem. 

8.1.2 Ühiskanalisatsioonitorustike rajamise, rekonstrueerimise üldine 
metoodika 

Uued rajatavad kanalisatsioonitorustikud on kavas ehitada olenevalt tingimustest ja 
otstarbest: isevoolne kanalisatsiooni osa PVC torudest ning survekanalisatsioon PE 
torudest. Vaatluskaevud on reguleeritava kõrgusega teleskoopsed PVC plastkaevud 
läbimõõdus (üldjuhul) DN400-650 ning varustatud malmluukidega, kandevõimega 
(enamjuhul) 40 T. Liitumispunktid näha ette liitumiskaevude (kontrollkolmikute) 
väljaehitamisega üldjuhul läbimõõdus vähemalt de400/315. 
 
Renoveerimise meetodeid on mitmeid (kaeve-, mittekaeve meetodid). Kuna 
eeldatavalt on renoveeritava reoveekanalisatsioonitorustiku seisund  halb, siis on 
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soovitav renoveerimisel eelistada kaevemeetodit lahtise kaevisega. Sellega tagatakse 
torustike nõuetekohane paigaldus, nõutavad kalded, liivapadjad, tihendamine ja teised 
projektikohaseks ja kvaliteetseks torustiku paigalduseks hädavajalikud tegevused. 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni renoveerimisele peavad eelnema maa-ala 
geodeetilised mõõdistused ja vajadusel geoloogilised uuringud ning olemasolevate 
tehnovõrkude joonised, mille alusel töötatakse välja arendatavate või renoveeritavate 
vee- ja kanalisatsioonivõrkude tehnilised lahendused. 
 
Järgnevalt käsitleme pumplate ja puhastite rekonstrueerimist/ehitamist vastavalt 
vajadustele koostatud investeeringuprogrammile. 
 

8.2 SOODOMA ÜHISVEEVÄRGI PUURKAEVPUMPLA REKONSTRUEERIMINE 
JA VARUSTAMINE VEETÖÖTLUSSEADMETEGA 

8.2.1 Puurkaevpumpla. Veetöötlusjaam 

Käesoleva projekti raames rajatakse Soodoma külale uus ühisveevärgi 
puurkaevpumpla manteltoru ja päise väljundiga rajatavasse pumplahoonesse, viimase 
põrandast vähemalt ca 30 cm üle ulatuvana. Tööde käigus rajatakse pumplahoone 
ning selle teenindamiseks vajalikud rajatised: juurdesõidutee, teenindusplats ning 
piirdeaed koos lukustatava väravaga. Pumplat ei varustata koheselt 
veetöötlusseadmetega, kuna tänane Soodoma puurkaevu nr 11278 vesi vastab I klassi  
ja joogivee nõuetele, kuid hoonesse nähakse ette vajadusel rauaeraldusseadmete 
paigaldamiseks valmidus. 

8.2.1.1 Soodoma uus puurkaev 

Projekteeritava puurkaevu asukoht on: Põlvamaa, Kanepi vald, Soodoma küla, 
Kraaviääre m/ü (kat. tunnus 28501:001:0565). Kanepi Vallavalitsus on antud kinnistu 
välja pakkunud nii puurkaevpumpla kui ka reovee väikepuhasti tarbeks. Kuna 
Soodoma ühisveevärgi veetarbimine jääb oluliselt alla 10 m3/d, saab puurkaevu 
sanitaarkaitseala ulatuseks vastavalt VS § 28 lg (4), p 1, taotleda 10 m. Samal ajal on 
alla 300 ie-ga kinnise ehitusega reoveepuhasti kuja 25 m. Kokkuvõttes saab mõlemad 
rajatised paigutada keskkonnaohutult kirjeldatud kinnistule. 
 
Puurkaevu täpne asukoht kinnistul, sanitaarkaitseala ulatus ja konstruktsioon 
määratakse puurkaevu projektiga. Puurkaevule on võimalik kehtestada 10 m 
sanitaarkaitseala, ilma et see maa-ala ulatuks naaberkinnistule. Puurkaevu sügavus 
kavandada vahemikku 100-120 m ja ta avab Devoni veekompleksi Tartu veekihi: D2artr 
(Kesk–Devoni põhjaveekogum). 
 
Puuraugu sügavus ja konstruktsioon on valitud vastavalt geoloogilisele läbilõikele ja 
vajaminevale veehulgale. Manteltorude põhikolonni läbimõõt 140mm on valitud nii, et 
oleks võimalik kasutada 4” süvaveepumpa. 
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Puurkaevu tegelik geoloogiline läbilõige ja konstruktsioon täpsustub puurimise käigus. 
Puurkaevu tootlikkuseks on arvestatud 6m3/h (ööpäevane veetarvidus vastavalt 
arengukavale max 8-9 m3). 
 
Puurimistööde lõpetamisel tehakse puurkaevu puhastuspumpamine airlift-meetodil 
kuni vee selginemiseni. Seejärel tehakse puurkaevu proovipumpamine 
süvaveepumbaga, mille käigus määratakse puurkaevu faktiline tootlikkus, staatiline 
ning dünaamiline veetase. 
Proovipumpamist teostatakse vähemalt 1,3 kordse projekteeritud tootlikkusega. 
Pumpamine kestab tootlikkuse ja dünaamilise veetaseme stabiliseerumiseni. 
Kuna tegemist on ühisveevärgi puurkaevuga, siis võetakse proovipumpamise käigus 
veeproovid organoleptiliste, füüsikalis-keemiliste ja mikrobioloogiliste näitajate ning 
põhjaveekogumi keemilise seisundi analüüsiks (vastavalt keskkonnaministri 
09.07.2015.a. määruse nr. 43 lisa 4 p. 5.1-5.5). 
 
Puurkaevu vee kvaliteet vastab enamuse komponentide osas sotsiaalministri määruse 
nr. 1 (02.01.2003.a.) nõuetele, kuid põhjavees võib olla kõrgendatud raua ja mangaani 
sisaldus. Kui vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele, tuleb ette näha vee töötlemine 
täiendava projekti alusel. 

8.2.2 Pumplarajatised 

8.2.2.1 Süvaveepump ja tarvikud 

Käesoleva projekti raames paigaldatakse puurkaevu uus puurkaevupump järgmiste 
parameetritega. 
Puurkaevupumba parameetrid*: 
- pumba jõudlus:   Q= 5 m3/h 
- pumba surve:   H= 50 m 
- paigaldussügavus:  16-20 m 
- võimsus   P= 2,2 kW 
*Kõik arvnäitajad on indikatiivsed ega ole aluseks ehitsuprojekti koostamiseks  
Puurkaevupump varustatakse sagedusmuunduriga. Pumba julgestamiseks tuleb 
kasutada roostevaba terastrossi, läbimõõduga 3 mm, mis kinnitatakse manteltoru 
külge. Puurkaevu veetõstetoruks kasutatakse AISI316 materjalist DN50 toru, mis 
ühendatakse omavahel äärikühendusega (eritellimusel valmistatud äärik). Puurkaevus 
oleva veetaseme mõõtmiseks paigaldatakse puurkaevu nivooanduri toru PE De 32. 
Torusse paigaldatakse nivooandur, mis ühendatakse kaugjälgimissüsteemiga.  
Puurkaevu manteltoru tuleb pikendada, selliselt, et pärast uue betoonpõranda rajamist 
oleks puurkaevu päis hoone põrandast 30 cm kõrgemal. Manteltoru läbiviiguühendus 
põrandast peab olema elastne, et põranda nihkumine ei mõjutaks manteltoru.  
Puurkaevule rajatakse päis. Puurkaevu päise metallkonstruktsioonid peavad olema 
valmistatud r/v terasest AISI316. Puurkaevu päise konstruktsioon peab võimaldama 
puurkaevu staatilise ja dünaamilise veetaseme mõõtmist. Päis peab olema varustatud 
ventilatsiooniavaga DN15 keeratud otsaga allapoole. Puurkaevu päis peab olema 
varustatud ka läbiviiguga puurkaevu pumba kaabli ja nivooanduri kaabli jaoks. 
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8.2.2.2 NaOCl doseerimissüsteem 

Naatriumhüpokloriti (NaOCl) doseerimiseks tuleb tarnida täiskomplektne ja portatiivne 
doseerimissüsteem, mis koosneb dosaatorpumbast, doseerimismahutist (60 L). 
Dosaatorpump paigaldatakse on paigaldatud mahuti peale ning varustatud vajaliku 
toruarmatuuriga.  
Naatriumhüpokloriti doseeritakse vastavalt vajadusele torustike desinfitseerimiseks. 
Püsivat doseerimist aset ei leia, seetõttu ei ole ette nähtud ka kloori jälgimisseadmete 
paigaldamine. Doseerimiseks peab olema võimalik kasutada puurkaevu väljundile 
paigaldatavat vooluhulgamõõturit. 

8.2.2.3 Veetöötlus 

Kuna käesoleval hetkel on võimalik eeldada, et puurkaevust saadav vesi vastab nii 
määruse nr 1 alusel I klassi kui määruse nr 82 alusel kõigile joogiveenõuetele, me 
otseselt veetöötlusseadmeid ei kavanda. 

8.2.2.4 Pumpla sisetorustik 

Puurkaev-pumpla sisene torustik tehakse materjalist PVC-U (või AISI316). Lubatud on 
nii kiirliidete kasutamine kui ka liimühenduse. Torustik peab olema osade kaupa lahti 
monteeritav. Samuti tuleb kõik toruühendused seadmetega tuleb teostada selliselt, et 
nende monteerimist/demonteerimist oleks võimalik teostada lihtsalt ja mitmeid kordi. 
Seadmete ühendamisel tuleb kasutada äärikühendusi või kontramutreid. 

8.2.2.5 Veemõõdusõlmed 

Pumplasse paigaldatakse induktiivne vooluhulgamõõtur DN25 (Siemens SITRANS F 
M MAGFLO või analoog). Vooluhulgamõõturi paigaldamisel jätta sirge torulõik 
veearvesti ette vähemalt 5xDN ning pärast vähemalt 3xDN juhul kui tootjapoolsed 
juhised teisiti ei luba. 

8.2.2.6 Veeproovivõtu kohad 

Puurkaev-pumplas paigaldatakse proovivõtukoht  toorveetorustikule, mis on ka ühtlasi 
võrku antava survetorustik. 
Proovivõtukoht nähakse ette torustiku külje peale ning sinna paigaldatakse kuulkraan. 
Proovivõtukraanidena tuleb kasutada nn „väljaviske“ kuulkraani, mille küljes on 
voolurahustina töötav tila. 

8.2.2.7 Hüdrofoor 

Puurkaev-pumplasse on ette nähtud paigaldada membraanhüdrofoor mahuga 200 L. 
Hüdrofoor varustada rõhuanduri ja manomeetriga. Hüdrofoor peab tagama rõhu 
reguleerimise olukorras, mil sagedusmuundur ei ole töökorras. 

8.2.2.8 Juurdepääsutee ja teenindusplats 

Puurkaev-pumpla teenindamiseks tuleb ehitada juurepääsutee ja teenindusplats. Tee 
laius on 3,5 m. Kruuskattega tee ja teenindusplatsi ehitusel lähtuda Majandus- ja 
kommunikatsiooniministri määrusest nr 10 „Tee ja teetööde kvaliteedinõuded“. 
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Juurdepääsutee ja teenindusplats on mõeldud rasketehnika liikumiseks ning peab 
olema rasketehnika poolt läbitav igasuguse ilmaga. 
Tee ja teenindusplatsi rajamiseks eemaldatakse esmalt kasvupinnas. Seejärel tehakse 
sinna ca 30 cm paksune keskliivast liivalus (K 2 m/ööp), mille peale paigaldatakse 20 
cm paksune kruusast aluskiht ning selle peale paigaldatakse 12 cm pa 
ksune purustatud kruusast pealiskiht. Kruuskatte elastsusmoodul peab olema 
vähemalt 120 MPa. 

8.2.2.9 Sillutusriba ehk pandus 

Pumplahoone ümber rajatakse betoonist sillutisriba laiusega 600 mm ja kaldega 5% 
hoonest eemale. Vihmavee hoonest eemale juhtimise paigaldatakse vihmavee toru 
otsa betoonist renn pikkusega 2 m. Hoone välisuste ette tehakse betoonist pandus 
mõõtmetega 2000x3300 mm. 

8.2.2.10 Piirdeaed 

Puurkaev-pumpla ümber tuleb ehitada piirdeaed. Uus aed tuleb rajada kuumtsingitud 
ja PVC kattega (paksus min 100 mikronit) keevispaneelist (Nylofor 3D või analoog). 
Aia kõrgus maapinnast peab olema kuni 10 cm (aia alt peab olema võimalik 
trimmerdada) Kasutada tuleb paneeli tootja poolt ettenähtud aiaposte ning 
kinnitusvahendeid. Kõik aia- ja väravapostid tuleb katta otsakorkidega. 
 
Sissesõiduks paigaldatakse kahepoolne tiibvärav kogulaiusega 4 m. Tiibväravate 
hinged peavad olema reguleeritavad. Tiibväravatele tuleb paigaldada maariivid 
vältimaks nende sulgumist tuule mõjul. Väravad tuleb varustada tabalukuga 
lukustamise võimalusega ning tabalukkudega. Tabalukud tuleb sarjastada (st. peab 
olema avatav sama võtmega nagu reoveepuhasti välisuks).  
Aiapostid peavad olema tsingitud nii seest ja kui ka väljastpoolt (min katte paksus – 
275g/m2, mõlemal pool), vastavalt normile EN 10147 ning kaetud PVC pulbriga (min 
kattekihi paksus 60 mikronit). 
Piirdeaia kõrgus peab olema 2 m ja värava laius 4 m. 

8.2.3 Välistorustikud 

8.2.3.1 Veetorustik 

Puurkaev-pumplast väljub veetoru PE De 63 PN10. Väljuv veetoru ühendatakse 
rekonstrueeritava Soodoma küla ühisveevärgiga. 
Torustike ühendamiseks kasutada elekterkeevisliitmikke või põkk-keevis ühendust.  

8.2.4 Pumplahoone 

Pumplahoone rajatakse kergplokist paksusega 200 mm koos soojustusega. Seinad 
soojustatakse väljaspoolt mineraalvilla ja tuuletõkkeplaatidega. Kergploki ja 
vundamendi vahele paigaldatakse hüdroislatsioon. 
Hoone välismõõtmed on 3,5 x 5,0 m. Hoone on ühekorruseline. Hoonel on 
kahekaldeline viilkatus. Katuse kalle on 27o. Hoones on üks ruum. Hoone rajatakse 
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lintvundamendile, pumplahoone betoonpõrand rajatakse tihendatud liivalusele (min 
200 mm). Liivaluse peale paigaldatakse 100 mm paksune soojustus (EPS 100). 
Pumplahoone kütmine on lahendatud elektriradiaatorite baasil. Seadmete ruumis ei 
tohi temperatuur langeda alla +10º C. Elektriradiaatorid peavad sobima niiskesse 
keskkonda ning olema varustatud termoregulaatoritega. 
Seadmete ruumi ventileerimine on ette nähtud loomuliku ventilatsioonina. Selle 
tagamiseks on ette nähtud teha sissepuhke ja väljatõmbe avad, mis varustatakse 
väljast poolt ventilatsioonirestiga ning seest poolt kassettfiltriga. Sissepuhke ava 
tehakse hoone põrandast 0,4 m kõrgusele ning väljatõmbeava 2,4 m kõrgusele. 
Sobiva õhuniiskuse hoidmiseks (vältimaks niiskuse kondenseerumist pindadel ja 
konstruktsioonide niiskuskahjustusi) tuleb tehnohoonesse paigaldada lisaks 
õhukuivati. 

8.2.5 Elektrivarustus ja automaatika 

8.2.5.1 Elektri liitumispunkt 

Pumplale tuleb taotleda elektri liitumispunkt. Peakaitseks arvestada vähemalt 3x25 A.  

8.2.5.2 Pumpla automaatika 

Pumpla automaatika peab ühilduma AS Võru Vesi juhtautomaatika ja 
kaugjuhtimisseadmetega Scada, mis tähendab, et seadmed peavad olema 
kaugjälgitavad ja –juhitavad. Täpsem automaatiaprojekt koostatakse ehitusprojekti 
käigus. 

8.3 MAGARI ÜHISVEEVÄRGI PUURKAEVPUMPLA REKONSTRUEERIMINE JA 
VARUSTAMINE VEETÖÖTLUSSEADMETEGA 

8.3.1 Puurkaevpumpla. Veetöötlusjaam 

Käesoleva projekti raames rekonstrueeritakse Vaeküla külas Vaeküla ühisveevärgi 
puurkaevpumpla manteltoru ja päise väljundiga rajatavasse uude pumplahoonesse, 
viimase põrandast vähemalt ca 30 cm üle ulatuvana. Tööde käigus likvideeritakse 
vana ja rajatakse pumplahoone ning selle teenindamiseks vajalikud rajatised: 
juurdesõidutee, teenindusplats ning piirdeaed koos lukustatava väravaga. Pumpla 
varustatakse veetöötlusseadmetega. 

8.3.2 Pumplarajatised 

8.3.2.1 Süvaveepump ja tarvikud 

Käesoleva projekti raames paigaldatakse puurkaevu nr 11285 uus puurkaevupump 
järgmiste parameetritega. 
Puurkaevupumba parameetrid*: 
- pumba jõudlus:   Q= 5 m3/h 
- pumba surve:   H= 50 m 
*Kõik arvnäitajad on indikatiivsed ega ole aluseks ehitsuprojekti koostamiseks  
Puurkaevupump varustatakse sagedusmuunduriga. Pumba julgestamiseks tuleb 
kasutada roostevaba terastrossi, läbimõõduga 3 mm, mis kinnitatakse manteltoru 
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külge. Puurkaevu veetõstetoruks kasutatakse AISI316 materjalist DN50 toru, mis 
ühendatakse omavahel äärikühendusega (eritellimusel valmistatud äärik). Puurkaevus 
oleva veetaseme mõõtmiseks paigaldatakse puurkaevu nivooanduri toru PE De 32. 
Torusse paigaldatakse nivooandur, mis ühendatakse kaugjälgimissüsteemiga.  
Puurkaevu manteltoru tuleb pikendada, selliselt, et pärast uue betoonpõranda rajamist 
oleks puurkaevu päis hoone põrandast 30 cm kõrgemal. Manteltoru läbiviiguühendus 
põrandast peab olema elastne, et põranda nihkumine ei mõjutaks manteltoru.  
Puurkaevule rajatakse päis. Puurkaevu päise metallkonstruktsioonid peavad olema 
valmistatud r/v terasest AISI316. Puurkaevu päise konstruktsioon peab võimaldama 
puurkaevu staatilise ja dünaamilise veetaseme mõõtmist. Päis peab olema varustatud 
ventilatsiooniavaga DN15 keeratud otsaga allapoole. Puurkaevu päis peab olema 
varustatud ka läbiviiguga puurkaevu pumba kaabli ja nivooanduri kaabli jaoks. 

8.3.2.2 NaOCl doseerimissüsteem 

Naatriumhüpokloriti (NaOCl) doseerimiseks tuleb tarnida täiskomplektne ja portatiivne 
doseerimissüsteem, mis koosneb dosaatorpumbast, doseerimismahutist (60 L). 
Dosaatorpump paigaldatakse on paigaldatud mahuti peale ning varustatud vajaliku 
toruarmatuuriga.  
Naatriumhüpokloriti doseeritakse vastavalt vajadusele torustike desinfitseerimiseks. 
Püsivat doseerimist aset ei leia, seetõttu ei ole ette nähtud ka kloori jälgimisseadmete 
paigaldamine. Doseerimiseks peab olema võimalik kasutada puurkaevu väljundile 
paigaldatavat vooluhulgamõõturit. 

8.3.3 Veetöötlus 

8.3.3.1 Üldist 

Veetöötlusjaama on ettenähtud filtrisüsteem (8 m3/h), mis on mõeldud joogi- ja 
tarbeveest raua- ja ja vajadusel mangaaniühendite ning väävelvesiniku eraldamiseks.  
Veetöötlussüsteemi parameetrid: 

- jõudlus:   Q= 5 m3/h 
- vooluhulk  Q= 3-6 m3/h Seadme komplekti kuuluvad: 
- Aeratsioonipaaak, D= 400 mm, H=1800 mm    1 tk 
- Filtripaak, galvaniseeritud teras, D= 500 mm, H=2000 mm  2 tk 
- Veetöötlussüsteemi juhtplokk (kaugjälgitav ja juhitav)    1 tk 
- Pneumaatilised ventiilid, DN40      10 tk 
- Õlivaba kompressor, P=2,2 kW      1 tk 
- Õhueraldusklapid koos õhueraldustorustikuga    2 tk 
- Aeratsioonimikser, AISI304      1 tk 
- Filtrimaterjal. 

8.3.3.2 Filtrimahutid 

Puurkaevpumplasse paigaldatakse üks aeratsiooni- ja kaks filtermahutit. 
Filtripaakidele nähakse ette täite, tühjendus ja montaažiavad (paagi silindrilise osa 
küljel). Filtripaake peab olema võimalik tühjendada. Selleks nähakse paagi alaossa 
ette spetsiaalne tühjenduskraan. Filtripaagid peavad olema varustatud 
ühendusniplitega õhueraldusventiili ja manomeetri paigaldamiseks. Filterpaagid tuleb 
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ehitada selliselt, et pesu (uhtumist) oleks võimalik läbi viia töödeldud veega ühest 
filterpaagi väljundist vastupidises suunas teise. Filtripaagi töörõhk on max 5 bar. 
Filtripaakide ülaossa tuleb paigalda ujukiga varustatud õhueraldusventiilid gaaside 
eraldamiseks filtripaakidest. 
Filtrimahuti valmistamisel peab järgima alljärgnevaid nõudeid: 

- Survemahuti katsetamine tuleb läbi viia vastavalt instruktsioonile 1,5-kordse 
töösurve tingimustes või rõhul 6,0 bar. 

- Mahuti tehnilised andmed peavad olema toodud mahuti korpuse külge 
kinnitatud sildil. 

- Filtrite ühendustorustikud peavad olema paagiga ühendatud äärikühendustega 
või kontramutritega. Vältida tuleb erinevate metallide kokkupuutepindade 
tekkimist. 

8.3.3.3 Filtrimaterjal 

Filtrimaterjalina tuleb kasutada tavalist filtriliiva ja kruusa. Filtrisüsteemis tuleb 
vastavalt vajadusele (sõltub puurkaevu toorvee näitajatest) kasutada oksüdatsiooni 
efektiivsuse parandamiseks ja raua- ning mangaanieralduse tõhustamiseks ka 
katalüütilist filtrimaterjali (nt mangaandioksiidil põhinev materjal EURAQUA Aqua 
Mandix), mis töötab oksüdatsiooniprotsessi katalüsaatorina. Filterseadmete 
materjaliga täitmisel tuleb järgida seadmete paigaldamis- ja kasutusinstruktsiooni, mis 
on välja antud valmistajatehase poolt. 

8.3.3.4 Aeratsioon 

Enne filtripaake leiab aeratsioonipaagis aset vee rikastamine õhuhapnikuga. 
Aeratsioonipaagis toimub intensiivne vee ja õhu segunemine, mille käigus aset leidval 
oksüdatsioonil muudetakse vees esinevad lahustunud, kahevalentsed rauaioonid 
kolmevalentseteks oksiidideks ja hüdroksiidideks, mis on mehaaniliselt filtreeritavad. 
Sarnaselt raua eemaldamisele toimub ka väävelvesiniku ja vajadusel ka mangaani 
eraldus. 
Õhu lisamine vette leiab aset õlivaba kompressori abil, mis on varustatud õhurõhu 
paagiga (min 100 L) ning õhufiltriga õhu imipoolel. Kompressori õhupaak ning 
õhutorustik peab olema varustatud kondensaadi eraldajatega. Kompressor hakkab 
tagama vajaliku õhusurvet ka pneumaatilistele ventiilidele. 

8.3.3.5 Filtripaakide läbipesu 

Filtrisüsteemi tööprotsessi ja pesu (uhtumise) juhtimiseks tuleb ette näha 
tööstuskontroller koos vajalike pneumaatiliste ventiilidega. 
Filtrimaterjali on vajalik pesta automaatselt perioodiliste ajavahemike järel, et uhtuda 
välja sinna haaratud raua, mangaani jm osakesed. Filtri läbipesu toimumisaeg peab 
olema programmeeritav vastavalt filtri töösoleku ajale. Filtri pesu peab olema võimalik 
läbi viia kui veetarbimine on minimaalne (nt. öösel kell 2.00). Automaatika peab lubama 
läbipesu tsükleid teostada ka manuaalselt. Läbipesu vooluhulk arvutatakse 
ehitusprojekti käigus. 
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Filtrimaterjali läbipesu toimub filtrimisele vastupidises suunas ning selle käigus 
tõstetakse filtrimaterjal hõljuvasse olekusse ja uhutakse sinna filtrimistsüklis haaratud 
raua, mangaani jm. osakesed kogumispaaki (Magaris puudub ühiskanalisatsioon). 
Filtri pesu on ette nähtud ajutiselt kiirtöödeldud veega puurkaevupumba poolt tekitatud 
survega ühest filtrimahutist teist vastupidises suunas tagasi pestes. Pesujärgselt 
kvaliteetse vee tagamiseks tarbijale peab filtri juhtautomaatika võimaldama järgnevalt 
vastuvoolu läbipesule teostada ka filtrimaterjali settimist või loputust. Uhtumise 
sageduse ja täpse vajaliku vooluhulga määrab projekteerija ja seadmete tarnija. 
Filtrist väljuv pesuvesi juhitakse uhteveemahutisse ning sealt edasi kogumispaaki.  
Filterseadmete paigaldamine, seadistamine ja katsetamine tuleb viia läbi koostöös 
tarnijafirmaga ja tema instruktsioone järgides. 

8.3.4 Pumpla sisetorustik 

Puurkaev-pumpla sisene torustik tehakse materjalist PVC-U (või AISI316). Lubatud on 
nii kiirliidete kasutamine kui ka liimühenduse. Torustik peab olema osade kaupa lahti 
monteeritav. Samuti tuleb kõik toruühendused seadmetega tuleb teostada selliselt, et 
nende monteerimist/demonteerimist oleks võimalik teostada lihtsalt ja mitmeid kordi. 
Seadmete ühendamisel tuleb kasutada äärikühendusi või kontramutreid. 

8.3.4.1 Uhteveemahuti 

Tehnohoosse paigaldatakse uhteveemahuti, kuhu suunatakse filtrite pesuvesi, 
õhukuivati kondensaat ja filtrite õhueraldusklappidest tulevad voolikud. Uhteveemahuti 
varustada tihedalt suletava luugi, mahutisisese vesiluku ning vajalike läbiviikudega 
pesuvee ja kondensaadi torustike jaoks. 

8.3.4.2 Veemõõdusõlmed 

Pumplasse paigaldatakse kaks induktiivset vooluhulgamõõturit DN25 (Siemens 
SITRANS F M MAGFLO või analoog). Esimene vooluhulgamõõtur paigaldatakse 
puurkaevust tulevale torustikule ja teine paigaldatakse puurkaev-pumplast väljuvale 
torustikule. Vooluhulgamõõturi paigaldamisel jätta sirge torulõik veearvesti ette 
vähemalt 5xDN ning pärast vähemalt 3xDN juhul kui tootjapoolsed juhised teisiti ei 
luba. 

8.3.5 Veeproovivõtu kohad 

Puurkaev-pumplas paigaldatakse proovivõtukohad joonistel näidatud kohtadesse: 
1) toorveetorustikule  
2) võrku antavale survetorustikule 
3) filtri sisendile ja filtri väljundile  
Proovivõtukoht nähakse ette torustiku külje peale ning sinna paigaldatakse kuulkraan. 
Proovivõtukraanidena tuleb kasutada nn „väljaviske“ kuulkraani, mille küljes on 
voolurahustina töötav tila. 
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8.3.6 Hüdrofoor 

Puurkaev-pumplasse on ette nähtud paigaldada membraanhüdrofoor mahuga 300 L. 
Hüdrofoor varustada rõhuanduri ja manomeetriga. Hüdrofoor peab tagama rõhu 
reguleerimise olukorras, mil sagedusmuundur ei ole töökorras. 

8.3.7 Sillutusriba ehk pandus 

Pumplahoone ümber rajatakse betoonist sillutisriba laiusega 600 mm ja kaldega 5% 
hoonest eemale. Vihmavee hoonest eemale juhtimise paigaldatakse vihmavee toru 
otsa betoonist renn pikkusega 2 m. Hoone välisuste ette tehakse betoonist pandus 
mõõtmetega 2000x3300 mm. 

8.3.8 Piirdeaed 

Puurkaev-pumpla ümber tuleb ehitada piirdeaed. Uus aed tuleb rajada kuumtsingitud 
ja PVC kattega (paksus min 100 mikronit) keevispaneelist (Nylofor 3D või analoog). 
Aia kõrgus maapinnast peab olema kuni 10 cm (aia alt peab olema võimalik 
trimmerdada) Kasutada tuleb paneeli tootja poolt ettenähtud aiaposte ning 
kinnitusvahendeid. Kõik aia- ja väravapostid tuleb katta otsakorkidega. 
 
Sissesõiduks paigaldatakse kahepoolne tiibvärav kogulaiusega 4 m. Tiibväravate 
hinged peavad olema reguleeritavad. Tiibväravatele tuleb paigaldada maariivid 
vältimaks nende sulgumist tuule mõjul. Väravad tuleb varustada tabalukuga 
lukustamise võimalusega ning tabalukkudega. Tabalukud tuleb sarjastada (st. peab 
olema avatav sama võtmega nagu reoveepuhasti välisuks).  
Aiapostid peavad olema tsingitud nii seest ja kui ka väljastpoolt (min katte paksus – 
275g/m2, mõlemal pool), vastavalt normile EN 10147 ning kaetud PVC pulbriga (min 
kattekihi paksus 60 mikronit). 
Piirdeaia kõrgus peab olema 2 m ja värava laius 4 m. 

8.3.9 Välistorustikud 

8.3.9.1 Veetorustik 

Puurkaev-pumplast väljuvad veetorud PE De110 PN10. Väljuvad veetoru harud 
ühendatakse rekonstrueeritava Magari küla ühisveevärgiga. 
Torustike ühendamiseks kasutada elekterkeevisliitmikke või põkk-keevis ühendust.  

8.3.9.2 Kanalisatsioonitorustik 

Puurkaev-pumplast väljub isevoolne kanalisatsioonitoru PVC De 110 SN8. Väljuv 
kanalisatsioonitoru ühendatakse kogumismahutiga. 
Kõik kanalisatsioonitorud peavad olema PVC-st ja vastama standardile EN 1401-
2:2000.  
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8.3.10 Pumplahoone 

Pumplahoone rajatakse kergplokist paksusega 200 mm koos soojustusega. Seinad 
soojustatakse väljaspoolt mineraalvilla ja tuuletõkkeplaatidega. Kergploki ja 
vundamendi vahele paigaldatakse hüdroislatsioon. 
Hoone välismõõtmed on 3,0 x 5,0 m. Hoone on ühekorruseline. Hoonel on 
kahekaldeline viilkatus. Katuse kalle on 27o. Hoones on üks ruum. Hoone rajatakse 
lintvundamendile, pumplahoone betoonpõrand rajatakse tihendatud liivalusele (min 
200 mm).  
 
Pumplahoone kütmine on lahendatud elektriradiaatorite baasil. Seadmete ruumis ei 
tohi temperatuur langeda alla +10º C. Elektriradiaatorid peavad sobima niiskesse 
keskkonda ning olema varustatud termoregulaatoritega. 
Seadmete ruumi ventileerimine on ette nähtud loomuliku ventilatsioonina. Selle 
tagamiseks on ette nähtud teha sissepuhke ja väljatõmbe avad, mis varustatakse 
väljast poolt ventilatsioonirestiga ning seest poolt kassettfiltriga. Sissepuhke ava 
tehakse hoone põrandast 0,4 m kõrgusele ning väljatõmbeava 2,4 m kõrgusele. 
Sobiva õhuniiskuse hoidmiseks (vältimaks niiskuse kondenseerumist pindadel ja 
konstruktsioonide niiskuskahjustusi) tuleb tehnohoonesse paigaldada lisaks 
õhukuivati. 

8.3.11 Elektrivarustus ja automaatika 

8.3.11.1 Amperaaži suurendamine 

Pumplale tuleb taotleda peakaitseks vähemalt 3x25 A. Kuna lähim alajaam asub 
Elektrilevi OÜ andmetel lähemal kui 400 m uuele pumplale, kujuneb liitumistasu 
suhteliselt soodsaks. 
Elektritarbijad on puurkaevu süvaveepump, kompressor, dosaatorpump, kaks 
elektriradiaatorit ja õhukuivati. 

8.3.12 Pumpla automaatika 

Pumpla automaatika peab ühilduma AS Võru Vesi juhtautomaatika ja 
kaugjuhtimisseadmetega Scada, mis tähendab, et seadmed peavad olema 
kaugjälgitavad ja –juhitavad. Täpsem automaatikaprojekt koostatakse ehitusprojekti 
käigus.  
 

8.4 KANEPI REOVEEPUHASTI 

8.4.1 Lähte-eeldused 

Kanepi aleviku ühiskanalisatsiooniga on ühendatud 490 inimest, alevikus on 
ühiskanalisatsiooniteenusega kaetud ~ 84% elanikest. Liitumisvõimalus on antud 
ligikaudu 530 elanikule. Asutustest ja ettevõtetest kasutavad 
ühiskanalisatsiooniteenust kool, lastead, vallamaja ja teenindusettevõtted. 
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Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 171 „Kanalisatsiooniehitise 
veekaitsenõuded1“ on Kanepi aleviku reoveepuhasti kujaks 100 m. Puhasti osana jääb 
käiku ka biotiik, mis on ette nähtud rekonstrueerida. 
 
Heitvee reostusnäitajate piirväärtused ja reovee puhastusastmed on vastavalt 
Vabariigi Valitsuse määrusele nr 99 järgmised. 
 
Tabel 8-1 Kanepi reoveepuhasti ettenähtud väljundnäitajad 

 
 
Vastavalt Kanepi alevikule kehtestatud reoveekogumialale on reoveepuhastile 
juhitavaks reostuskoormuseks 701 ie. 2018. aasta seniste andmete põhjal juhiti 
reoveepuhastile  
reovett keskmiselt 65 m3/d.  
Reoveepuhasti projekteerimisel arvestatakse eelpool toodud andmeid 
reostuskoormuse ning vooluhulga kohta.  
Sellest tulenevalt on reoveepuhasti projekteeritud jõudlus on järgmine:  

- hüdrauliline koormus: Q = 75 m3/d  
- reostuskoormus: R = 700 IE 
- tunni keskmine: Qhkeskm = 3,1 m3/h 
- tunni maksimaalne: Ohmax= 11,3 m3/h. 

 

8.4.2 Reoveepuhasti kirjeldus 

Olemasolev reoveepuhasti (OXYD-180) ehitatakse ümber kestusõhustusega 
läbivooluga aktiivmudapuhastiks.  
Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt võreseadmes (võrehoonet koos 
automaatse võreseadmega käesoleva projekti raames ei rajata, kuna see on rajatud 
aastal 2017) ning bioloogiliselt aktiivmudapuhastis. Aktiivmudaprotsess toimub 
kestusõhustuse režiimil. Fosforiärastus toimub keemilise sadestamise teel. Puhastist 
väljub heitvesi juhitakse läbi biotiigi suublasse. Protsessi käigus tekkiv liigmuda 
kogutakse mudamahutisse, kus see tiheneb. Kui mudamahuti on täis siis pumbatakse 
tihenenud liigmuda reoveepuhasti kinnistul paiknevale mudatahendusväljakule. 
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Reovee puhastamine toimub järgmistes etappides:  

- mehaaniline puhastus võreseadmes  
- bioloogiline puhastus eeldenitrifikatsiooniga aktiivmudaseadmes  
- lämmastikuärastus nitrifikatsiooni- ja eeldenitrifikatsiooniprotsessi käigus  
- fosforiärastus keemilise sadestamise teel, lisaks mõningane bioloogiline 

ärastus  
- jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis)  
- jääkmuda tahendamine mudatahendusväljakul.  

 
Reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest:  

- võrehoone  
- automaatvõre  
- reovee peapumpla  

- puhurihoone, milles on  
- puhurid  
- elektri- ja automaatikakilp  

- fosforiärastussüsteem  
- aktiivmudapuhasti  

- anoksiline kamber  
- õhustuskamber  
- järelsetiti  
- mudatihendi (mudamahuti)  

- mudatahendusväljak  
- biotiik  
- proovivõtukoht  

 

8.4.3 Vanade seadmete demonteerimine 

Reoveepuhasti ümberehituseks tuleb osad vanad reoveepuhasti seadmed, torustikud 
ja toruarmatuur demonteerida. Demonteeritavad esemed tuleb üle anda Tellijale. Kui 
Tellija ei soovi neid seadmeid tuleb need käidelda nõuetekohaselt. 
Demonteerimisele lähevad järgmised seadmed: 

- Olemasolevad puhurid 
- Olemasolev vooluhulgamõõtur 
- Olemasolev reovee jaotustorustik koos toruarmatuuriga 
- Olemasolev õhu jaotustorustik koos toruarmatuuriga 

8.4.4 Mehaaniline puhastus 

Käesolevas töös ei lahendata reovee mehaanilist puhastust. Reovee mehaaniline 
puhastus on lahendatud aastal 2017 Kanepi valla tellimusel ja valla omavahenditest. 
Mehaaniline puhastus jätkab tööd endisel kujul ja koosneb: 

- Võreruumist, kasutatakse automaatvõret. 
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- Reoveepumplast, mis paikneb võreruumis, automaatvõreseadme all ja pumpab 
võre läbinud reovee edasi puhastussprotsessi, reoveepuhasti anoksilisse 
kambrisse. 

8.4.5 Vooluhulgamõõtur 

Reoveepumplast juhitakse reovesi survetoruga tehnohoonesse. Survetorule on ette 
nähtud paigaldada induktiivne vooluhulgamõõtur DN80 (Siemens SITRANS F M 
MAGFLO või analoog).  
Vooluhulgamõõturi paigaldamisel jätta sirge torulõik vooluhulgamõõturi ette vähemalt 
5xDN ning taha vähemalt 3xDN juhul kui tootjapoolsed juhised teisiti ei luba. Samuti 
peab arvestama, et vooluhulgamõõtur oleks koguaeg reoveega täidetud olekus. 

8.4.6 Möödaviik biopuhastist 

Reoveepuhasti bioloogilise puhastuse kaitsmiseks suurte hüdrauliliste koormuste eest 
on projekteeritud automaatselt töötav avarii möödavool. Puhastist mööda võib reovett 
juhtida ainult suure lahjenduse korral – siis kui see sisaldab üks osa reovett ja neli osa 
sademevett.  
Vooluhulgamõõtur mõõdab pumplast puhastisse tulevat reovee hulka. Puhasti 
kontroller jälgib puhastisse tulevat vooluhulka. Kui asulast tulev vooluhulk 
vooluhulgamõõturi järgi ületab puhasti jõudluse 5 kordselt, võib reovee juhtida 
biopuhastist mööda ning suunata biotiiki.  
Viiekordne vooluhulk on 15,5 m3/h (vastavalt tunni keskmisele Qhkeskm = 3,1 m3/h). 

8.4.7 Anoksiline kamber 

Anoksiline kamber on vajalik juurdetuleva reovee ja puhastis ringleva vee 
segunemiseks ning denitrifikatsiooniprotsessiks. Vee maht anoksilises kambris on 
41,0 m3. 
Kuna anoksilises kambris on lahustunud hapniku väga vähe või puudub see üldse, 
käivitub seal denitrifikatsiooniprotsess, mille käigus nitraatlämmastik redutseeritakse 
gaasiliseks lämmastikuks. Protsessi toimumiseks vajalik süsinik saadakse värskest 
reoveest. Selleks, et lämmastikuärastus saaks anoksilises kambris toimida peab vesi 
koos aktiivmudaga ringlema õhustus- ja anoksilise kambri vahel vooluhulgaga ~12,5 
m3/h. Selle ringluse tekitamiseks kasutatakse õhustuskambris paiknevat mudaringluse 
õhktõstukit. 
Anoksilisse kambrisse suubub mudaringluse ja mudatagastuse vesi. Anoksilisel 
kambril on üks teenindusava. Ava kaudu on võimalik teenindada kambris paiknevat 
segurit ning jälgida mudaringluse ja mudatagastuse toimumist. Anoksilisest kambrist 
voolab reovesi läbi kahe ava (De 200) isevoolselt õhustuskambrisse. 
Anoksilises kambris paikneb segur. Seguri eesmärk on anoksilise kambri sisu läbi 
segada takistamaks aktiivmuda settimist mahuti põhja. Seguri sisselaskmiseks 
paigaldatakse juhtsiin (AISI316) ja terastross AISI316. Segur pannakse tööle pidevalt, 
kuid peab olema võimalus seda ka perioodiliselt tööle panna. 



  
   

Töö: Kanepi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 
Töö nr: 7-18.03 
Staadium: AK 
Kuupäev: 17.01.2019 

 

  

 
  

175 
 
 
 

8.4.8 Õhustuskamber 

Õhustuskamber paikneb anoksilise kambri kõrval. Õhustuskamber koosneb kahest 
osast. Vee maht õhustuskambrites kokku on 97,1 m3. 
Õhustuskambri põhjas on õhujaotustorud (PE De 110). Jaotustorude külge on 
kinnitatud peenmull ketasaeraatorid qa=2,5 m3/h. 

8.4.9 Järelsetiti 

Õhustuskambrit voolab reovesi järelsetitisse. See on betoonist püstsetiti, mille põhjas 
on kaks sette kogumise lehtrit (hopperit). Vee maht järelsetitis on 24,1 m3 ning 
järelsetiti pind on 18,7 m2. Aktiivmudasegu juhitakse järelsetiti põhja läbi kahe 
suunatoru PVC De 160. 
Väljavool järelsetitist toimub ülevoolurenni (AISI316) kaudu. Ülevoolurenni külge 
kinnitatakse ujumuda tõkkeplaat, mis on valmistatud roostevabast terasest (AISI316). 
Järelsetitist juhitakse heitvesi biotiiki. 

8.4.10 Fosforiärastussüsteem 

Fosforiärastussüsteem koosneb maa-alusest kemikaalimahutist V=1 m3 ja 
dosaatorpumbast jõudlusega 6 l/h. 
Fosforiärastussüsteem töötab ajalise juhtimise järgi. 

8.4.11 Proovivõtukohad 

Siseneva reovee proove võetakse võrehoone juures paiknevast 
kanalisatsioonikaevust. 
Reoveepuhastist väljuva heitvee proovivõtukohaks biotiigi väljundil olev 
proovivõtukaev. Viimane tähendab, et biotiik jääb puhasti koostisosaks ning vajab 
regulaarselt puhastust ja hooldust. 

8.4.12 Heitvee väljalask ja suubla 

Kanepi aleviku reoveepuhasti heitvee väljalasu koordinaadid on Y=6431204 ja 
X=663252. Reoveepuhasti suublaks on Krõmpsi kraav (VEE1003046), edasi suundub 
Võhandu jõkke. 
 
 
 
 

8.5 VALGJÄRVE REOVEEPUHASTI 

8.5.1 Reoveepuhasti rajatavad ehitised ja rajatised 

Reoveepuhasti rekonstrueerimistööde käigus ehitatakse ja paigaldatakse Valgjärve  
küla reoveepuhastil järgmised ehitised ja rajatised: 
• Reoveepuhasti tehnohoone; 
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• Reovee bioloogilise puhastuse protsessimahutite kompleks; 
• Kanalisatsiooni ja veetorustiku välisvõrk; 
• Territooriumi elektripaigaldis; 
• Reoveepuhasti teenindusplats; 
• Reoveepuhasti piirdeaed; 
• Rekonstrueeritakse üks biotiik; 
• Reoveepuhasti territooriumi haljastus. 

8.5.2 Reoveepuhasti tehnohoone 

Reoveepuhasti tehnohoone  rajatakse bioloogilise puhastuse kompleksile 
toetuvana. Puhastihoone seinad tehakse kergplokist (3 MPa) paksusega 200 mm. 
Kergploki ja vundamendi vahele paigaldatakse hüdroisolatsiooniks SBS. Plokksein 
armeeritakse BI armatuuriga esimeses ja vähemalt igas neljandas vuugis. Seinad 
soojustatakse väljastpoolt. Selleks paigaldatakse horisontaalne karkass 50x100 
mm,  sammuga 600 mm. Nende vahele paigaldatakse mineraalvill (λd=0,037 W/mK) 
paksusega 100 mm. Seejärel paigaldatakse vertikaalne karkass 50x50 mm, mille 
vahele paigaldatakse samuti soojustuseks mineraalvill (λd=0,037 W/mK) paksusega 
50 mm. Soojustus kaetakse 13 mm paksuse tuuletõkkeplaadiga. Selle peale 
paigaldatakse roovid 25x100 mm. Roovide külge kinnitatakse kivipuru-fassaadiplaat. 
Kergplokist seina ülemisse serva valatakse terve hoone perimeetri ulatuses 
raudbetoon vöö, mõõtmetega 100x200 mm. Puitmaterjal peab olema immutatud 
puidukaitsevahendiga (Pinotex Impra või analoog). Seadmete ruumi ja elektri-
automaatikabloki ruumi eraldav vahesein ehitatakse 150 mm paksusest kergplokist (3 
MPa) koos tulekindla vaheuksega.  
Hoones on kaks ruumi: 1) elektri ja automaatikakilbiruum ning 2) tehnoloogiliste 
seadmete ruum.  
Tehnohoone tehnoloogiliste seadmete ruumi nähakse ette veevarustus ja heitvee 
äravool bioloogilise protsessi mahutisse. Hoone küte baseerub elektrikonvektoritel. 
Tehnoloogiliste seadmete ruumi ja kilbiruumi nähakse ette nii sundventilatsioon kui 
loomulik ventilatsioon. Tehnoloogiliste seadmete ruumis paikneb reovee mehaanilise 
puhastuse seade (materjal AISI 316L). 
Võreseadmele pumbatakse reovesi rekonstrueeritavast Hädaoru reoveepumplast. 
Enne võreseadet paigaldatakse survetorustikule reovee vooluhulgamõõtja. Kui 
pealevool bioloogilisse puhastusse on suletud, voolab reovesi siiberkaevust biotiiki. 
Erilahendusega läbivoolu biopuhasti. Mehaanilise puhastuse läbinud reovesi 
juhitakse isevoolselt kogumismahutisse. Kogumismahutis reovesi ühtlustatakse ja 
pumbatakse perioodiliselt biopuhastisse. Biopuhasti on võimalik ja sobiv, kasutades 
Ubja olemasoleva reoveepuhasti tehnoloogiat, läheandmeid ja alusarvutusi vajadusel 
korrigeerides.  
 
Puhasti dimensioneerimisel on lähtutud järgmistest suurustest: 

• Veetarbijate arv 2030. aastal 119, 11,8 m3/d 
• Tööstustarbijate osakaal jääb enamvähem analoogseks tänasega ehk 

keskmiselt 11 m3/d 
• Reostuskoormus 280 ie. 
• Qmin = 21 m3/d – ilma infiltratsiooniveeta kuival ajal 
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• Qkeskmine = 25 m3/d – koos infiltratsiooniveega 
• Qmax = 32 m3/d  
• Qhkeskm = 1,1 m3/h 
• Qhmax = 7 m3/h 
• R ~ 7 kg BHT7/d; BHT7 ~ 400 mg O2/l 

 
Rajatav puhasti peab reoveepuhastuse käigus tagama järgmised heitvee 
väljundnäitajad. 
 
Tabel 8-2. Nõuded heitvee kvaliteedile 

Kvaliteedinäitaja Piirväärtus Puhastusaste 

Vee-
erikasutusloas 
lubatud 

 mg/l % mg/l 
BHT7 40 Ei kohaldata 40 
KHT 150 Ei kohaldata 150 
Heljuvaine sisaldus 35 ≥70 35 
Püld Ei kohaldata* Ei kohaldata Ei kohaldata* 
Nüld Ei kohaldata* Ei kohaldata Ei kohaldata* 

*Märkus: ei kohaldata tähendab, et kvantitatiivselt ei normeerita, kuid saastetasu arvutatakse 
 
Püld ; Nüld on saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu 
arvutatakse. Projekteerijale tuleb lähteülesandes anda ette vähemalt järgmised 
nõuded saavutatavale heitveekvaliteedile: Püld kuni 2 mg/l; Nüld mitte üle 60 mg/l. 
 
Mahutitesse paigaldatakse puhastusprotsessi läbiviimiseks vajalikud tehnoloogilised 
seadmed.  
Aktiivmudaprotsessi õhustamiseks vajalikud puhurid (2 tk., üks töös ja teine reservis) 
paigaldatakse tehnohoonesse. Puhurite jõudlust juhitakse vastavalt aktiivmudasegu 
hapnikusisaldusele (pidev elektrooniline kontroll) sagedusmuundurite abil.  
Bioloogilise puhastusprotsessi käigus puhastis redutseeritakse reovee orgaanilise 
aine sisaldus (BHT, KHT), tehnoloogiliste võtetega tagatakse ka fosfori- ja 
lämmastikuühendite tõhustatud bioloogiline eemaldamine. Läbivoolu reoveepuhasti 
protsessitsükli soovitatav pikkus on 6-12 tundi, ööpäevas tehakse 3 tsüklit, erandjuhul 
4. 
Lisaks fosfori bioloogilisele ärastusele rakendatakse ka fosfori keemilist 
simultaansadestamist. Sadestuskemikaali doseerimine toimub bioloogilise puhastuse 
protsessimahutisse. 

8.5.3 Elektripaigaldis 

Territooriumi elektripaigaldis. Reoveepuhasti rekonstrueerimistööde käigus 
suurendatakse liitumiskilbi amperaaži 32 amprini. Liitumiskilbist rajatakse maakaablina 
ühendus reoveepuhasti peakilbini, mis asub rajatava uue tehnohoone kilbiruumis. 
Reoveepuhasti pea- ja jaotuskilpidest ehitatakse vajalikud omavahelised ühendused 
ja ühendused tehnoloogiliste seadmetega. 
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8.5.4 Reoveepuhasti juurdesõidutee ja teenindusplats 

Uue reoveepuhasti teenindamiseks rajatakse uus territooriumi sissesõit ja 
reoveepuhasti teenindusplats. Reoveepuhasti teenindusplats ja tee tuleb rajada 
järgmise kattekonstruktsiooniga (või samaväärsega): 

- paekillustik fr 0/16 või freespuru     h=10 cm 
- paekillustikalus fr 8/32     h=20 cm 
- liivast dreenkiht (Kf min 2 m/ööp, Kt=0,98)  h=20 cm 
- olemasolev mineraalpinnas või kaeviku kohal tagasitäide liivaga (Kf min 0,5 

m/ööp, Kt=0,95) 
Rajatavad juurdesõidutee ja teenindusplatsi pindala on ca 1000 m2. 

8.5.5 Reoveepuhasti piirdeaed  

Reoveepuhasti territooriumi ümber rajatakse keevispaneel 3D piirdeaed kõrgusega 
1800 mm. Paneel kuumtsingitud, 5mm traadist, mõõtudega 1730x2500 mm, silma 
suurus 50x200 mm. Aiapostid 60x40 mm kuumtsingitud. Juurdepääsutee kohale tuleb 
paigaldada kahepoolne, lukustatav autovärav laiusega 4,0 m. Rajatava 3D paneel 
piirdeaia pikkus on 120 m. Biotiigi ja proovivõtukaevu juurde pääsemiseks rajatakse 
jalgvärav.  

8.5.6 Biotiigi rekonstrueerimine  

Rekonstrueeritakse üks biotiik pindalaga 1916 m2. Biotiik rekonstrueeritakse: tehakse 
võsaraiet, niidetakse kaldad, tühjendatakse liigsest mudast. Biotiik jääb peale 
rekonstrueerimist töösse kui looduslik lodupuhasti, mis aga rekonstrueeritava 
reoveepuhasti koosseisu ei arvestata. Nii enne kui peale biotiiki rajada nõuetekohased 
proovivõtukaevud. 
Reoveepuhasti territooriumi haljastus taastatakse rekonstrueerimistööde viimases 
faasis. Haljasalad reoveepuhasti maa-alal planeeritakse ja kaetakse kasvumulla kihiga 
paksusega 10…15 cm. Muruseeme külvinorm peab olema vähemalt 20 g/m2, seeme 
rehitsetakse mulda ja rullitakse kinni. Kogu haljastatava territooriumi suurus on umbes 
4000 m2. 

8.5.7 Vana reoveepuhasti lammutamine, likvideeritavad ehitised ja rajatised 

Reoveepuhasti rekonstrueerimistööde käigus lammutatakse ja likvideeritakse 
Valgjärve küla reoveepuhasti territooriumil järgmised rajatised: 

1) Olemasolev ringkanal reoveepuhasti; 
 

Olemasoleva ringkanal reoveepuhasti tööd on ehitusperioodil võimalik senisel kujul 
jätkata. Ringkanal reoveepuhasti lammutamine tehakse ehitustööde viimases faasis 
pärast uue reoveetorustiku ja reoveepuhasti valmimist ja reovee juhtimist uude 
puhastisse.  
 
Lammutustööde käigus välja kaevatavate reoveepuhastite ja muude konstruktsioonide 
metallosad tükeldatakse ja antakse üle vanametalli käitlusega tegelevale ettevõttele. 
Olemasolevad reoveepuhasti raudbetoonreservuaarid ja tehnohooned lammutatakse, 
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jäätmed sorteeritakse ja antakse üle vastavatele jäätmekäitlusettevõtetele. 
Territooriumil olevad kanalisatsioonikaevud lammutatakse kuni 1 m sügavuseni 
maapinnast ning kaevude alumised osad täidetakse pinnasega, maa sisse jäävad toru 
otsad betoneeritakse enne kaevude täitmist liivaga. 

8.6 KOKKUVÕTE KANEPI VALLA INVESTEERINGUMAHTUDEST JA 
LIGIKAUDSEST AJAKAVAST  

Kokkuvõtte Kanepi valla investeeringumahtudest ja ligikaudsest ajakavast (lühiajaline, 
pikaajaline), annab järgnev tabel. 
 
Tabel 8-3 Kokkuvõte Kanepi valla ÜVK investeeringuahtudest ja ajakavast 
(lühiajaline/pikaajaline programm) 
  

Jrk. 
nr. 

  

Arendus-
/investeeringuprojekt (kõik 
antud koos paigaldusega) Ühik Kogus 

Ühik- või 
kogu-

maksumus 
kokku 

2018. a 
hindades, 

eurot 

Investeerin-
guprojektide 

maksumused ja 
realiseerimine, eurot 
(ilma käibe-maksuta) Projekt 

Lühiajaline programm 2019-2023 

Kanepi alevik 

  A 

Kanepi aleviku Kooli ja 
Tehnika puurkaevpumplate 

rekonstrueerimine         

1   

Õhukuivati paigaldamine 
ruumi niiskusrežiimi 
tagamiseks tk 2 1650 3300.00 

2   Hoonesisene sanitaarremont töö 2 2000 4000.00 

3   

Kooli ja Tehnika 
puurkaevpumplate 
ühendamine ühtsesse SCADA 
süsteemi 

töö/ 
kmpl 2 8000 16000.00 

Puurkaevpumplate investeering kokku   23300.00 

ettenägematud kulud, 5% 1165.00 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 2330.00 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 1165.00 

Kõik kokku 27960.00 

  B 
Kanepi aleviku veetorustiku 
rekonstrueerimine         

1   
Veetorustik de32-110 PE 
PN10 m 230 105 24150.00 
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  C 

Kanepi aleviku 
tuletõrjeveetorustiku 
rajamine         

2   
Veetoru de110 PE PN10 
rajamine  m 110 110 12100.00 

3   

Tuletõrjemahuti rajamine (50 
m3 klaasplast, PE) koos 
kuivhüdrandiga aleviku 
ühisveevõrgu toitega 

kmpl ja 
töö 1 8000 8000.00 

Kanepi veevõrgu investeering kokku   44 250.00 

ettenägematud kulud, 5% 2212.50 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 4425.00 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 2212.50 

Kõik kokku 53100.00 

  D 

Kanepi aleviku isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine         

1   

isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine de160-200  m 65 150 9750.00 

  E 

Kanepi aleviku isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
ümberpaigutamine         

2   

isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine / 
asendamine / asukoha 
muutmine de160-200  m 910 150 136500.00 

Kanepi isevoolse ühiskanalisatsiooni investeering kokku   146250.00 

ettenägematud kulud, 5% 7312.50 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 14625.00 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 7312.50 

Kõik kokku 175500.00 

  F 

Kanepi aleviku reoveepuhasti 
rekonstrueerimine, pumplate 
ja puhasti ühendamine 
SCADA süsteemi         

1   

Olemasolevate seadmete 
demontaaž (põhil vaid reovee 
ja õhu jaotustorustik) Töö 1 5000 5000.00 

2   

Tööde läbiviimiseks vajalike 
seadmete ja materjalide 
ehitusplatsile toomine, 
hooldus ja äraviimine pärast 
tööde lõpetamist. Töö 1 4000 4000.00 
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3   
uue survetorustiku rajamine 
De110 PE m 40 

90 
3600.00 

4   

Biopuhastussüsteemi 
ehitamine, puhasti koosneb 
järgnevatest elementidest: 
septik (või eelsetiti); 
aerotank, järelsetiti puhasti 
parameetrid on järgmised:                                         
• Reovee keskmine vooluhulk 
– 75 m3/d      tunni keskmine - 
3,1 m3/h 
• Maksimaalne 
tunnivooluhulk – 11,3 m3/h 
• Reostuskoormus (BHT7) – 
700 IE;  42 kg BHT7/d 
• Lämmastikukoormus – 7,7 
kg Ntot/d 
• Fosforikoormus – 1,3 kg 
Ptot/d     anoksikambri maht - 
41,7 m3         õhustuskambri 
ehk aerotanki maht - 97,3 m3 töö 1 350,000 350000.00 

5   

Liigmuda kogumismahuti ehk 
mudatihendi rajamine 
seguritega 34 m3 töö 1 8000 8000.00 

6   

Puhastitorustike paigaldamine 
koos kaevudega, 100 m  töö 1 4600 4600.00 

7   
Proovivõtukaevu ja -koha 
väljaehitamine töö 1 1100 1100.00 

8   
Äravoolutorustiku rajamine 
(möödaviik biotiigist 50 m), m 70 150 10500.00 

9   

Automatiseerimine, SCADA, 
sh Kanepi reoveepumplate 
ühendamine kompl 1 15000 15000.00 

10   

Teede ja platside 
väljaehitamine, tihendatavast 
peenkillustikust või kruusast, 
sh juurdesõidutee m2 600 8 4800.00 

11   Biotiigi rekonstrueerimine töö 1 30000 30000.00 

12   

Piirdeaia rajamine 
teraspaneelidest võrkaiana 
koos lukustatava väravaga 
(võtmed sarjastatud 
teenindushoone lukuga), 
sõiduvärava laius 4 m, 
jalgväraval ca 1 m 

m 400 25.00 10000.00 
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Kokku Kanepi aleviku 
reoveepuhasti 

rekonstrueerimine       446600.00 

    

Uuringud, projekteerimine, 
projektijuhtimine, 
omanikujärelevalve % 15   66990.00 

    
Ettenägematud kulud, 
hinnakõikumised % 5   22330.00 

Kõik kokku 535920.00 

Kõik kokku Kanepi aleviku investeeringud 792 480,00 

Põlgaste küla 

  A 
Põlgaste puurkaevpumpla 

rekonstrueerimine         

1   

Õhukuivati paigaldamine 
ruumi niiskusrežiimi 
tagamiseks tk 1 1650 1650.00 

2   Hoonesisene sanitaarremont töö 1 2000 2000.00 

3   

Põlgaste puurkaevpumpla nr 
11283 ühendamine ühtsesse 
SCADA süsteemi töö/kmp 1 8000 8000.00 

Puurkaevpumplate investeering kokku   11650.00 

ettenägematud kulud, 5% 582.50 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 1165.00 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 582.50 

Kõik kokku 13980.00 

  B 
Põlgaste veetorustiku 
rekontrueerimine         

1   
Veetoru de32-90 
rekontrueerimine m 2535 90 228150 

Põlgaste veetorustiku investeering kokku 228150.00 

ettenägematud kulud, 5% 11407.50 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 22815.00 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 11407.50 

Kõik kokku 273780.00 

  C 

Põlgaste reoveepuhasti 
ühtsesse SCADA süsteemi 
ühendamine         
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1   
Põlgaste RVP ühtsesse SCADA 
süsteemi ühendamine 

kmpl ja 
töö 1 8000.00 8000.00 

    

Kokku Põlgaste 
reoveepuhasti ühtsesse 
SCADA süsteemi ühendamine       8000.00 

    

Uuringud, projekteerimine, 
projektijuhtimine, 
omanikujärelevalve % 15   1200.00 

    
Ettenägematud kulud, 
hinnakõikumised % 5   400.00 

Kõik kokku 9600.00 

Kõik kokku Põlgaste küla investeeringud 297360.00 

Saverna küla 

  A 

Saverna isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rajamine         

1   

isevoolse 
kanalisatsiootorustiku 
rajamine de160 PVC Sn8 m 350 140 49000 

  B 

Saverna 
survekanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine         

1   

Survekanalisatsiootorustiku 
rekonstrueerimine de110 PE 
PN10 m 690 110 75900 

Saverna isevoolse kanalisatsioonitorustiku investeering kokku 124900.00 

ettenägematud kulud, 5% 6245.00 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 12490.00 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 6245.00 

Kõik kokku 149880.00 

  C 

Saverna pumplate ja 
reoveepuhasti ühendamine 
ühtsesse SCADA süsteemi         

1   

Saverna pumplate ühtsesse 
SCADA süsteemi ühendamine 
(Saverna pk-pumpla, 2 RP-d ja 
RVP 

kmpl ja 
töö 4 8000.00 32000.00 

Saverna SCADA ühendamise investeering kokku 32000.00 

ettenägematud kulud, 5% 1600.00 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 3200.00 
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Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 1600.00 

Kõik kokku 38400.00 

Kõik kokku Saverna küla investeeringud 188280.00 

Krootuse küla 

  A 
Krootuse veetorustiku 
rekonstrueerimine         

1   Veetorustik de32-75 PE PN10 m 2450 90 220500.00 

Krootuse veevõrgu investeering kokku   220500.00 

ettenägematud kulud, 5% 11025.00 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 22050.00 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 11025.00 

Kõik kokku 264600.00 

  B 

Krootuse isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine         

1   

Isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine de160-200  m 2900 150 435000.00 

Krootuse isevoolse ühiskanalisatsiooni investeering kokku   435000.00 

ettenägematud kulud, 5% 21750.00 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 43500.00 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 21750.00 

Kõik kokku 522000.00 

  C 

Krootuse pumplate ja 
reoveepuhasti ühendamine 
ühtsesse SCADA süsteemi         

1   

Krootuse pumplate ühtsesse 
SCADA süsteemi ühendamine 
(kaupluse pk-pumpla ja RVP 

kmpl ja 
töö 2 8000.00 16000.00 

Krootuse SCADA ühendamise investeering kokku 16000.00 

ettenägematud kulud, 5% 800.00 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 1600.00 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 800.00 

Kõik kokku 19200.00 

Kõik kokku Krootuse küla investeeringud 805800.00 

Valgjärve küla 

  A 
Valgjärve veetorustiku 
rekonstrueerimine         
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1   
Veetorustik de32-110 PE 
PN10 m 2210 100 221000.00 

Valgjärve veevõrgu investeering kokku   221000.00 

ettenägematud kulud, 5% 11050.00 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 22100.00 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 11050.00 

Kõik kokku 265200.00 

  B 

Valgjärve isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine         

1   

Isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine de160-200  m 1815 150 272250.00 

Valgjärve isevoolse ühiskanalisatsiooni investeering kokku   272250.00 

ettenägematud kulud, 5% 13612.50 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 27225.00 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 13612.50 

Kõik kokku 326700.00 

  C 
Valgjärve reoveepumplate 
rekonstrueerimine         

1   

Reoveepumplate 
rekonstrueerimine, 
pakettpumpla ehitus kuni 10 
l/s 

kmpl ja 
töö 2 20000 40000.00 

  D 
Valgjärve kanalisatsiooni 
survetorustiku rajamine           

1   

Valgjärve kanalisatsiooni 
survetorustiku rajamine 
de110  m 380 110 41800 

Valgjärve survekanalisatsiooni investeering kokku   81800.00 

ettenägematud kulud, 5% 4090.00 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 8180.00 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 4090.00 

Kõik kokku 98160.00 

  E 
Valgjärve reoveepuhasti 
rekonstrueerimine         
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1   

Tänase ringkanali tüüpi 
reoveepuhasti  lammutamine: 
reoveepuhasti basseinide ja 
tiigi tühjakspumpamine 
(juhtimine biotiiki), 
konstruktsioonide demontaaž 
ja utiliseerimine, kaeviku 
kinniajamine, tihendamine ja 
tasandamine ümbruse 
korrastamine.  Töö 1 10000 10000.00 

2   

Tööde läbiviimiseks vajalike 
seadmete ja materjalide 
ehitusplatsile toomine, 
hooldus ja äraviimine pärast 
tööde lõpetamist. Töö 1 3500 3500.00 

3   

võresüsteemi ehitamine ja 
automaatvõre paigaldamine töö 1 8000 8000.00 

4   Ühtlustusmahuti rajamine m3 20 280 5600.00 

5   

Biopuhastussüsteemi 
ehitamine. Puhasti koosneb 
järgnevatest elementidest: 
septik (või eelsetiti); 
aerotank, järelsetiti. Puhasti 
parameetrid on järgmised:                                         
• Reovee keskmine vooluhulk 
– 25 m3/d 
• Maksimaalne 
tunnivooluhulk – 7,0…8,0 
m3/h 
• Reostuskoormus (BHT7) – 
250…280 IE;  7…8 kg BHT7/d 
• Lämmastikukoormus – 1,5-
2,0 kg Ntot/d 
• Fosforikoormus – 0,3 kg 
Ptot/d töö 1 145000 145000.00 

6   

Liigmuda kogumismahuti ehk 
mudatihendi rajamine 
seguritega 10 m3 töö 1 8000 8000.00 

7   

Puhastitorustike paigaldamine 
koos kaevudega, 100 m  töö 1 4600 4600.00 

8   
Proovivõtukaevu ja -koha 
väljaehitamine töö 1 1100 1100.00 
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9   

Teenindus- ja puhuritehoone 
väljaehitamine (hoonesse 
võib paigaldada ka võred), 
fosforiärastuseks 
doseerimisseade, eraldi 
vaheseinaga ruumis elektri-
automaatikablokk, NB! 
teenindushoone on ette 
nähtud ehitada reoveepuhasti 
mahutite peale töö 1 18000 18000.00 

10   
Äravoolutorustiku rajamine 
(möödaviik biotiigist 50 m), m 70 150 10500.00 

11   Automatiseerimine, SCADA kompl 1 30000 30000.00 

12   

Veetorustiku rajamine 
reoveepuhastile 
puurkaevpumpla nr 15545 
piirkonnast (suundpuurimisel, 
tööd on arvestatud eraldi 
Valgjärve veevõrgutöödest m 370 75.00 27750.00 

13   

Teede ja platside 
väljaehitamine, tihendatavast 
peenkillustikust või kruusast, 
sh juurdesõidutee m2 600 8 4800.00 

14   Biotiigi rekonstrueerimine töö 1 30000 30000.00 

15   

Piirdeaia rajamine 
teraspaneelidest võrkaiana 
koos lukustatava väravaga 
(võtmed sarjastatud 
teenindushoone lukuga), 
sõiduvärava laius 4 m, 
jalgväraval ca 1 m m 315 25.00 7875.00 

16   

Juurdesõidutee 
rekonstrueerimine  m 120 87.00 10440.00 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine kokku   325165.00 

ettenägematud kulud, 5% 16258.25 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 32516.50 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 16258.25 

Kõik kokku 390198.00 

  C 

Valgjärve pumplate ja 
reoveepuhasti ühendamine 
ühtsesse SCADA süsteemi         
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1   

Valgjärve pumplate ühtsesse 
SCADA süsteemi ühendamine 
(pk-pumpla nr 15545, 2 RP-d 
ja RVP 

kmpl ja 
töö 4 8000.00 32000.00 

Valgjärve SCADA ühendamise investeering kokku 32000.00 

ettenägematud kulud, 5% 1600.00 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 3200.00 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 1600.00 

Kõik kokku 38400.00 

Kõik kokku Valgjärve küla investeeringud 1118658.00 

Maaritsa küla 

  A 

Maaritsa pumplate ja 
reoveepuhasti ühendamine 
ühtsesse SCADA süsteemi         

1   

Maaritsa pumplate ühtsesse 
SCADA süsteemi ühendamine 
(pk-pumpla nr 11144, 1 RP ja 
RVP 

kmpl ja 
töö 3 8000.00 24000.00 

Maaritsa SCADA ühendamise investeering kokku 24000.00 

ettenägematud kulud, 5% 1200.00 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 2400.00 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 1200.00 

Kõik kokku 28800.00 

Kõik kokku Maaritsa küla investeeringud 28800.00 

Soodoma küla 

  A 
Soodoma uue 

puurkaevpumpla rajamine         

1   
Puurkaevu puurimine, 100-
120 m sügavusele töö 1 4000 4000.00 

2   
Veeanalüüside maksumus 
(ühisveevärgi puurkaev) töö 1 1300 1300.00 

3   

Puurkaevupumba tarne ja 
paigaldus ning ühendamine 
uue pumplahoonega, 
sealhulgas puurkaevupump, 
PE-veetõstetoru, PE-
anduritoru, toitekaabel, 
julgestustross, päis, vajalikud 
liitmikud, paigaldustööd. 3-5 
m3/h H = 50-60 m 

kmp ja 
töö 1 1900 1900.00 
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4   

Pumplahoone ehitamine 3 x 
5,0 m (kergplokk või 
puitkarkass ja puitvooder, 
koos soojustusega, 
ventilatsiooni ja 
elektriradiaatori 
paigaldusega. Hoonesse näha 
ette  VTJ valmidus (tänase 
Soodoma pk veekvaliteet 
kuulub I klassi töö 1 25000 25000.00 

5   
Desinfitseerimisseadmete 
paigaldamine, NaOOCl) 

kmpl ja 
töö 1 330 330.00 

6   

Õhukuivati paigaldamine 
ruumi niiskusrežiimi 
tagamiseks tk 1 1515 1515.00 

7   

Impulssväljundiga veearvesti  
koos andmete edastamise 
mooduliga tk 2 240 480.00 

8   

Hüdrofoor 200 l koos 
rõhuanduri ja manomeetriga, 
paigaldamine tk 1 680 680.00 

9   

elektri-automaatikaseadmete 
montaaž-, seadistamis- ja 
käikulaskmistööd ning 
hooldepersonali 1 p. Koolitus 

kmpl ja 
töö 1 4000 4000.00 

10   

Vertikaalplaneerimine+ 
peenkruus või -killustikplats 
(50 m2)+ piirdeaed kõrgusega 
2.00 m, keevisvõrk pikkusega 
ca42 m (2*15 m + 2*6m), 
koos lukustatava väravaga 
(laius 4 m) , koos 
ettevalmistus- ja abitöödega 
juurdesõidutee töö 1 6800 6800.00 

11   
puurkaevpumpla ühendamine 
ühtsesse SCADA süsteemi töö/kmp 1 8000 8000.00 

Puurkaevpumpla investeering kokku   54005.00 

ettenägematud kulud, 5% 2700.25 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 5400.50 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 2700.25 

Kõik kokku 64806.00 

  B 

Soodoma veetorustiku 
rekonstrueerimine ja 
rajamine         
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1   

Veetorustik de32/63 PE PN10, 
sh uue puurkaevu torustiku 
rajamine m 4930 85 419050.00 

Soodoma veevõrgu investeering kokku   419050.00 

ettenägematud kulud, 5% 20952.50 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 41905.00 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 20952.50 

Kõik kokku 502860.00 

  C 

Soodoma isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine         

1   

Isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine de160  m 555 150 83250.00 

Soodoma isevoolse ühiskanalisatsiooni investeering kokku   83250.00 

ettenägematud kulud, 5% 4162.50 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 8325.00 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 4162.50 

Kõik kokku 99900.00 

  D 

Soodoma reoveepuhasti 
rekonstrueerimine/uue 
rajamine         

1   

Elektrivaba biopuhasti 
rajamine BIOROCK või 
ECOROCK tüüpi koos 
septikuga, harjasfiltri ja 
spetsiaalse BIOROCK 
bipuhastiga koos 
järelpuhastusega 

kmpl ja 
töö 1 75000 75000.00 

2   Äravoolutorustiku rajamine  m 50 150 7500.00 

3   

Automatiseerimine, SCADA 
(mõõteseadmed) kompl 1 8000 8000.00 

4   

Tee ja platsi väljaehitamine, 
tihendatavast peenkillustikust 
või kruusast, sh 
juurdesõidutee 

m2 400 8 3200.00 
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5   

Piirdeaia rajamine 
teraspaneelidest võrkaiana 
koos lukustatava väravaga 
(võtmed sarjastatud 
teenindushoone lukuga), 
sõiduvärava laius 4 m, 
jalgväraval ca 1 m m 160 25.00 4000.00 

6   

Juurdesõidutee rajamine, 
tihendatav penkillustik m 80 87.00 6960.00 

7   

Olemasoleva RVP osaline 
likvideerimine (vanad kaevud, 
osa reoveetorustikest) töö 1 3000.00 3000.00 

Reoveepuhasti rajamine/rekonstrueerimine kokku   107660.00 

ettenägematud kulud, 5% 5383.00 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 10766.00 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 5383.00 

Kõik kokku 129192.00 

  E Tuletõrjemahuti rajamine         

1   

Tuletõrjemahuti rajamine (50 
m3 klaasplast, PE) koos 
kuivhüdrandiga küla 
ühisveevõrgu toitega 

kmpl ja 
töö 1 7862 7862 

Tuletõrjemahuti investeeringud kokku 7862 

ettenägematud kulud, 5% 393 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 786 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 393 

Kõik kokku 9434.40 

Kõik kokku Soodoma küla investeeringud 806192.40 

Hurmi küla 

  A 
Hurmi puurkaevpumpla 

rekonstrueerimine         

1   

Õhukuivati paigaldamine 
ruumi niiskusrežiimi 
tagamiseks tk 1 1650 1650.00 

2   Hooneväline sanitaarremont töö 1 3500 3500.00 

3   Hoonesisene sanitaarremont töö 1 2000 2000.00 

4   
puurkaevpumpla ühendamine 
ühtsesse SCADA süsteemi töö/kmp 1 8000 8000.00 

Puurkaevpumpla investeering kokku   15150.00 

ettenägematud kulud, 5% 757.50 



  
   

Töö: Kanepi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 
Töö nr: 7-18.03 
Staadium: AK 
Kuupäev: 17.01.2019 

 

  

 
  

192 
 
 
 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 1515.00 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 757.50 

Kõik kokku 18180.00 

  B 
Hurmi küla veetorustiku 
rekonstrueerimine         

1   
Veetoru de32-63 
rekonstrueerimine m 3870 80 309600 

Veetorustiku investeering kokku   309600 

ettenägematud kulud, 5% 15480 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 30960 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 15480 

Kõik kokku 371520 

  C Tuletõrjemahuti rajamine         

1   

Tuletõrjemahuti rajamine (50 
m3 klaasplast, PE) koos 
kuivhüdrandiga küla 
ühisveevõrgu toitega 

kmpl ja 
töö 1 7862 7862 

Tuletõrjemahuti rajamine kokku   7862.00 

ettenägematud kulud, 5% 393.10 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 786.20 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 393.10 

Kõik kokku 9434.40 

Kõik kokku Hurmi küla investeeringud 399134 

  

  

Magari küla 

  A 
Magari puurkaevpumpla 
rekonstrueerimine         

1   

Puurkaevu videouuring, 
puhastus- ja 
proovipumpamine töö 1 2950 2950 

2   
Veeanalüüside maksumus 
(ühisveevärgi puurkaev) töö 1 1300 1300 
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3   

Puurkaevupumba tarne ja 
paigaldus ning ühendamine 
uue pumplahoonega, 
sealhulgas puurkaevupump, 
PE-veetõstetoru, PE-
anduritoru, toitekaabel, 
julgestustross, päis, vajalikud 
liitmikud, paigaldustööd. 5 
m3/h H = 50-60 m 

kmp ja 
töö 1 1500 1500 

4   

Pumplahoone ehitamine 3 x 5 
m (kergplokk , koos 
ventilatsiooni ja 
elektriradiaatori 
paigaldusega: 
pumplakompleks ja VTJ 
valmidus töö 1 18000 18000 

5   

Veetöötlusseadmete 
paigaldamine pumplasse raua 
ja vajadusel Mn eraldmaiseks 
(eeldab eelnevalt täiendavaid 
veeanalüüse) 

kmpl ja 
töö 1 7500 6500 

6   
Desinfitseerimisseadmete 
paigaldamine, NaOOCl) 

kmpl ja 
töö 1 330 330 

7   

Õhukuivati paigaldamine 
ruumi niiskusrežiimi 
tagamiseks tk 1 1515 1515 

8   

Impulssväljundiga veearvesti  
koos andmete edastamise 
mooduliga tk 2 240 480 

9   

Hüdrofoor 300 l koos 
rõhuanduri ja manomeetriga, 
paigaldamine tk 1 680 680 

10   

elektri-automaatikaseadmete 
montaaž-, seadistamis- ja 
käikulaskmistööd ning 
hooldepersonali 1 p. Koolitus 

kmpl ja 
töö 1 4000 4000 
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11   

Vertikaalplaneerimine+ 
peenkruus või -killustikplats 
(50 m2)+ piirdeaed kõrgusega 
2.00 m, keevisvõrk pikkusega 
ca42 m (2*15 m + 2*6m), 
koos lukustatava väravaga 
(laius 4 m) , koos 
ettevalmistus- ja abitöödega 
juurdesõidutee töö 1 6000 6000 

12   

Vertikaalplaneerimine+ 
peenkruus või -killustikplats 
(50 m2)+ piirdeaed kõrgusega 
2.00 m, keevisvõrk pikkusega 
ca42 m (2*15 m + 2*6m), 
koos lukustatava väravaga 
(laius 4 m) , koos 
ettevalmistus- ja abitöödega 
juurdesõidutee töö 1 6000 1950 

13   
puurkaevpumpla ühendamine 
ühtsesse SCADA süsteemi töö/kmp 1 8000 8000.00 

14   

Amperaaži suurendamine 
kmpl ja 

töö 1 2200 2200 

Puurkaevpumpla investeering kokku   55405 

ettenägematud kulud, 5% 2770 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 5541 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 2770 

Kõik kokku 66486 

  B 
Magari küla veetorustiku 
rekonstrueerimine         

1   
Veetoru de32-63 
rekonstrueerimine m 730 80 58400 

Veetorustike investeering kokku   58400 

ettenägematud kulud, 5% 2920 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 5840 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 2920 

Kõik kokku 70080 

  E Tuletõrjemahuti rajamine         

1   

Tuletõrjemahuti rajamine 
puurkaevpumpla 
lähipiirkonda (50 m3 
klaasplast, PE) koos 
kuivhüdrandiga toitega 
puurkaevpumpla 
magistraaltorustikust  

kmpl ja 
töö 1 7862 7862 
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Tuletõrjemahuti investeeringud kokku 7862.00 

ettenägematud kulud, 5% 393.10 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 786.20 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 393.10 

Kõik kokku 9434.40 

Kõik kokku Magari küla investeeringud 146000.40 

                

Erastvere küla 

  A 
Erastvere küla veetorustiku 
rekonstrueerimine         

1   
Veetoru de32-75 
rekonstrueerimine m 505 90 45450 

Veetorustiku investeering kokku   45450 

ettenägematud kulud, 5% 2273 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 4545 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 2273 

Kõik kokku 54540.00 

  B 

Erastvere küla isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rajamine         

1   

Isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine de160-200  m 665 150 99750 

2   
kanalisatsiooni survetorustiku 
rekonstrueerimine de110 m 105 110 11550 

Erastvere küla kanalisatsioonivõrgu investeeringud kokku 111300 

ettenägematud kulud, 5% 5565 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 11130 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 5565 

Kõik kokku 133560 

  C 

Erastvere küla reoveepuhasti 
rekonstrueerimine (võre-
septik-biotiik-süsteemiks)         

1   

Olemasolevate RVP 
likvideerimine või 
konserveerimine (ehitustööde 
ajaks võib ol ol süsteem 
töösse jääda töö 1 3500 3500 
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2   

Võrehoone 
ehitamine/automaatvõre 
paigaldamine koos maa-aluse 
reoveepumplaga kmpl/töö 1 30000 30000 

3   
Kolmekambrilise septiku 
paigaldamine, 15 m3 kmpl/töö 1 15000 15000 

4   

kanalisatsiooni isevoolse ja 
survetorustiku rajamine 
de110/160 m 150 120 18000 

5   

Biotiikide puhastamine, 
proovivõtukaevu 
väljaehitamine töö 1 40000 40000 

Erastvere küla reoveepuhasti investeeringud kokku 106500 

ettenägematud kulud, 5% 5325 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 10650 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 5325 

Kõik kokku 127800 

  D 

Erstvere pumplate ja 
reoveepuhasti ühendamine 
ühtsesse SCADA süsteemi         

1   

Erastvere pumplate ühtsesse 
SCADA süsteemi ühendamine 
(pk-pumpla, 1 RP ja RVP 

kmpl ja 
töö 3 8000.00 24000.00 

Erastvere SCADA ühendamise investeering kokku 24000.00 

ettenägematud kulud, 5% 1200.00 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 2400.00 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 1200.00 

Kõik kokku 28800.00 

Kõik kokku Erastvere küla investeeringud 344700.00 

Ihamaru küla 

  A 

Ihamaru pumpla 
ühendamine ühtsesse SCADA 
süsteemi         

1   Ihamaru pk-pumpla nr 11110 
kmpl ja 

töö 1 8000.00 8000.00 

Maaritsa SCADA ühendamise investeering kokku 8000.00 

ettenägematud kulud, 5% 400.00 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 800.00 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 400.00 

Kõik kokku 9600.00 

Kõik kokku Ihamaru küla investeeringud 9600.00 

Kaagvere küla 

Investeeringud puuduvad 
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Kõik kokku Kanepi valla ÜVK lühiajaline programm 4 937 005,20 

Pikaajaline programm 2024-2030 

Krootuse küla 

  A 

Krootuse veetorustiku 
rekonstrueerimine 
pikaajalises programmis         

    

Krootuse veetorustiku 
rekonstrueerimine 
pikaajalises programmis 
de32-de63 PE PN10 m 130 80 10400 

Krootuse veetorustiku rekonstrueerimine pikaajalises programmis kokku 10400.00 

ettenägematud kulud, 5% 520 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 1040 

Projektijuhtimine-omanikujärelvalve kulu 5% 520 

Kõik kokku 12480.00 

  B 

Krootuse isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine 
pikaajalises programmis         

1   

isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine de160 m 230 140 32200.00 

Krootuse aleviku kanalisatsioonivõrgu investeeringud kokku 32200.00 

ettenägematud kulud, 5% 1610.00 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 3220.00 

Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% 1610.00 

Kõik kokku 38640.00 

Kõik kokku Kanepi valla ÜVK pikaajaline programm 51120.00 

Kõik kokku Kanepi valla ÜVK lühi- ja pikaajaline programm 4 988 125,20 

 
Allikas: Konsultandi arvutused, Schöttli Keskkonnatehnika AS, Wesico Projekt OÜ, Vennad 
Dahl OÜ, Wesmaco OÜ jt 2017-2018 erinevad hinnapakkumused sarnastele töödele 
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9 KANEPI VALLA ÜVKA FINANTSANALÜÜS 

9.1  METOODIKA 

 
Käesoleva finantsanalüüsi koostamisel on kasutatud: 
Statistikaameti ning EV Rahandusministeeriumi poolt avaldatud materjale ning 
andmeid, 
Võru Vesi AS raamatupidamislikke andmeid, 
Saverna Teenus OÜ raamatupidamislikke andmeid, 
Anton Invest OÜ raamatupidamislikke andmeid 
ÜVK arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud eeldusi. 
 
Kanepi valla ÜVKA finantsanalüüs sisaldab järgmiseid komponente: 
Opereerimiskulude prognoos. Prognoosis kajastatakse rahalised ja mitterahalised 
vee- ja kanalisatsioonimajandusega seotud kulud. 
Opereerimistulude prognoos.  Tulude prognoosimiseks on koostatud vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse nõudlus- ning tariifide analüüs. 
Analüüs VK teenuste kulukusest leibkonnaliikme sissetuleku suhtes. Analüüsitakse 
vee- ja kanalisatsioonitariifide määrasid ning üldist teenuse kulukuse taset leibkondade 
sissetulekust. 
Analüüsitakse investeeringute omafinantseeringute tagamise võimekust. 
Finantsanalüüsis on eeldatud omafinantseerimise allikana laenuvahendite kasutamist. 
 
Kanepi ÜVK finantsanalüüs hõlmab Kanepi alevit ja Põlgaste, Saverna, Krootuse, 
Valgjärve, Maaritsa, Soodoma, Hurmi, Ihamaru, Magari ja Erastvere külasid. Kõik 
prognoosid on koostatud eraldi külade lõikes ning lisaks on omakorda eristatud 
veevarustus- ning kanalisatsiooniteenus. 
 
Finantsanalüüsi baasiks on AS Võru Vesi 2016.a. ja 2017.a. ning Saverna Teenused 
OÜ ja Anton Invest OÜ 2018.a 9 kuu raamatupidamislikud andmed.  
 
Edasises finantsprognoosis on arvestatud lisanduvate tarbijatega ning 
investeeringutest tulenevate võimalike mõjudega ÜVK-ga hõlmatud piirkonna 
opereerimiskuludele ja - tuludele. 
 
Prognoos on koostatud 12-aastase perioodi kohta (2019-2030) ning muutujaid, millest 
sõltub prognooside paikapidavus mitmete aastate pärast, on palju. Seetõttu on oluline 
finantsprognoos vähemalt iga nelja aasta tagant uuesti üle vaadata ning viia sisse 
vajalikud korrektuurid. 
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9.2 L IITUNUD ELANIKE ARV JA  TARBIMINE 

Kanepi valla elanikke ja asutusi teenindab kolm vee-ettevõtete. Vee-ettevõte andmetel 
oli 2018. aastal ühendatud ettevõtte ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemiga eratarbijaid 
järgmiselt: 
 
Tabel 9-1 Tarbijate arv ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemiga Võru Vesi AS 
tegevuspiirkonnas  

Kanepi 
alevik 

Hurmi Magari Põlgaste Soodoma Erastvere Kaagvere 

Elanike arv 587 93 84 350 157 238 67 

Ühisveevärgiga liitunute 
elanike arv 

495 80 36 340 90 40 25 

Vee tarbimine m3/in 
kohta aastas 

29,2 12,8 15,3 21,3 20,8 Arvestus 
puudub 

7,3 

Ühiskanalisatsiooniga 
liitunute arv 

490 0 0 325 60 40 0 

Veeheide m3/in kohta 
aastas 

29,2 0 0 21,3 17,8 25,5 0 

Allikas: As Võru Vesi ja Kanepi valla veebilehekülg 
 
Tabel 9-2 Tarbijate arv ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemiga Saverna Teenus OÜ 
tegevuspiirkonnas  

Valgjärve Saverna Maaritsa 

Elanike arv 170 318 164 

Ühisveevärgiga 
liitunute elanike arv 

139 300 113 

Vee tarbimine m3/in 
kohta aastas 

36,1 39,4 31,7 

Ühiskanalisatsiooniga 
liitunute arv 

99 250 105 

Veeheide m3/in kohta 
aastas 

36,1 23,3 23,6 

Allikas: OÜ Saverna Teenus ja Kanepi valla veebilehekülg 
 
Tabel 9-3 Tarbijate arv ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemiga Anton Invest OÜ 
tegevuspiirkonnas  

Ihamaru Krootuse 

Elanike arv 98 399 

Ühisveevärgiga liitunute 
elanike arv 

60 297 

Vee tarbimine m3/in 
kohta aastas 

31,5 40,1 

Ühiskanalisatsiooniga 
liitunute arv 

50 289 

Veeheide m3/in kohta 
aastas 

Arvestus 
puudub 

40,1 

Allikas: OÜ Anton Invest ja Kanepi valla veebilehekülg 
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9.3  TEENUSETARIIFID 

Kanepi valla vee-ettevõtjatega liitunud elanikele ja asutustele kehtivad  nii vee- kui 
kanalisatsiooniteenuste osas ühtsed tariifid.  
       
Tabel 9-4 Tänased vee- ja kanalisatsioonitariifid Kanepi valla vee-ettevõtjate 
tegevuspiirkondades 

Teenuse pakkuja Vesi €/m3 Kanalisatsioon €/m3 

Võru Vesi AS 1,18 1,85 
Saverna Teenus OÜ 1,50 1,50 
Anton Invest OÜ 1,68 1,68 
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9.4  PROGNOOSI KOOSTAMISE  EELDUSED 

Maailmapanga hinnangul ei tohiks soovituslikult leibkonna kulu vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse eest ületada 4% netosissetulekust.  
Netosissetulek leibkonnaliikme kohta iseloomustab kõige paremini elanike 
maksevõimet. Arvestuse aluseks on võetud keskmiseks leibkonna suuruseks 2,33 
inimest. Eesti Statistikaameti andmetel on  leibkonnaliikme netosissetuleku  maakonna 
tasemel sissetulekuallika järgi järgmine: 
 
Tabel 9-5 Põlvamaa  leibkonnaliikme netosissetulekud  

Leibkonnaliikme 
netosissetulek 
kokku, sh ... 

... 
palgatööst 

... individuaalsest 
töisest tegevusest 

... 
pensionist 

...  
lapsetoetusest 

…. 
muud 

466,0 277,3 14,2 135,6 11,0 27,9 
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Tabel 9-6 Finantsanalüüsi koostamise põhialused 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Inflatsioon Eestis (Eesti 
Panga prognoos)                          
Aasta määr 2,9% 2,3% 2,7% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 
Indeks % 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 
                           
Elanike arv 2 658 2 658 2 658 2 658 2 658 2 658 2 658 2 658 2 658 2 658 2 658 2 658 2 658 
Kanepi alevik 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 
Põlgaste 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 
Saverna 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 
Krootuse 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 
Valgjärve 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 
Maaritse 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 
Soodoma 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 
Hurmi 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 
Ihamaru 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
Magari 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
Erastevere 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 
Kaagvere 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
               
Ühisveev. hõlmatud 
elanike arv 2098 2082 2065 2059 2052 2046 2039 2033 2026 2020 2014 2007 2001 
Kanepi alevik 495 490 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 
Põlgaste 340 335 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 
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Saverna 300 298 296 294 292 290 288 286 284 282 280 278 276 
Krootuse 297 295 294 292 291 290 288 287 285 284 283 281 280 
Valgjärve 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 
Maaritse 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 101 100 
Soodoma 90 89 89 88 88 87 87 86 86 85 85 84 84 
Hurmi 80 80 79 79 78 78 77 77 76 76 75 75 74 
Ihamaru 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Magari 36 35 35 34 34 33 33 32 32 31 31 30 30 
Erastevere 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Kaagvere 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Tarbimine I/ööp*inimese kohta 
Kanepi alevik 80,0 81,5 83,0 84,5 86,0 87,5 89,0 90,5 92,0 93,5 95,0 96,5 98,0 
Põlgaste 58,4 61,4 64,4 67,4 70,4 73,4 76,4 79,4 82,4 85,4 88,4 91,4 94,4 
Saverna 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 
Krootuse 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 
Valgjärve 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 
Maaritse 86,8 87,8 88,8 89,8 90,8 91,8 92,8 93,8 94,8 95,8 96,8 97,8 98,8 
Soodoma 57,0 60,0 64,0 68,0 72,0 76,0 78,0 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0 90,0 
Hurmi 35,1 38,1 41,1 44,1 47,1 50,1 53,1 56,1 59,1 62,1 65,1 68,1 71,1 
Ihamaru 86,3 89,3 92,3 95,3 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Magari 41,9 44,9 47,9 50,9 53,9 56,9 59,9 62,9 65,9 90,0 90,0 90,0 91,5 
Erastvere              
Leibkonna veetarve m3/a 94,9 99,0 104,8 112,1 120,6 127,7 134,3 140,8 146,0 151,4 156,2 157,4 76,3 
Ühiskanal. hõlmatud 
elanike arv 1837 1833 1830 1870 1870 1865 1867 1862 1856 1850 1843 1837 1830 
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Kanepi alevik 490 489 489 488 488 488 487 487 486 486 486 485 485 
Põlgaste 325 325 325 325 330 330 330 330 330 330 330 330 330 
Saverna 250 250 250 294 292 290 288 286 284 282 280 278 276 
Krootuse 289 287 286 284 283 282 288 287 285 284 283 281 280 
Valgjärve 119 119 118 118 117 116 116 115 115 114 113 113 112 
Maaritse 105 105 105 105 105 105 105 105 105 104 103 101 100 
Soodoma 60 59 59 58 58 57 57 56 56 55 55 54 54 
Hurmi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ihamaru 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Magari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Erastvere 150 149 149 148 148 147 147 146 146 145 145 144 144 
                           

Veeheide I/ööp*inimese kohta 
Kanepi alevik 80,0 81,5 83,0 84,5 86,0 87,5 89,0 90,5 92,0 93,5 95,0 96,5 98,0 
Põlgaste 58,4 61,4 64,4 67,4 70,4 73,4 76,4 79,4 82,4 85,4 88,4 91,4 94,4 
Saverna 64,0 73,0 74,5 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 
Krootuse 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 
Valgjärve 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 
Maaritse 64,8 65,8 66,8 67,8 68,8 69,8 70,8 71,8 72,8 73,8 74,8 75,8 76,8 
Soodoma 49,0 51,6 54,2 56,8 59,4 62,0 64,6 67,2 69,8 72,4 75,0 77,6 80,2 
Hurmi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ihamaru 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Magari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Erastvere 171,2 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 
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Leibkonna veeheide m3/a 99,6 104,8 109,5 114,0 121,3 129,4 134,6 139,7 143,7 148,6 153,0 154,9 74,8 
                           
Leibkonna suurus 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 
                           
Sissetulek leibkonna 
liikme kohta € kuus* 466 476 486 498 513 528 544 560 577 595 612 631 650 
                           
Leibkonna sissetulek € /a 13029,4 13303,0 13582,3 13921,9 14339,6 14769,7 15212,8 15669,2 16139,3 16623,5 17122,2 17635,8 18164,9 

              
* Allikas: stat.ee -  ST08 LEIBKONNALIIKME NETOSISSETULEK KUUS ELUKOHA JA 
SISSETULEKUALLIKA JÄRGI   -    
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9.5  VEE- JA KANALISATSIOONIMAJANDUSE  KULUD 

 
Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu ei tohi soovituslikult ületada 4% leibkonna 
netosissetulekust. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leidmisel leibkonna 
netosissetuleku suhtes on kasutatud Statistikaameti poolt avaldatud andmeid Lääne-
Virumaa kohta. Viimased ametlikud andmed pärinevad aastast 2017. 
 
ÜVKA finantsanalüüsi koostamisel on kulude baasina kasutatud Võru Vesi AS, 
Saverna Teenus OÜ ja Anton Invest OÜ poolt esitatud raamatupidamislikke andmeid, 
sh. 2017.a. tegelikud kulud. Arvesse on võetud ettevõtte prognoos 2018. aastaks. 
Täiendavalt on arvesse võetud ÜVK arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud 
eeldusi. Kulud jagunevad keskmiselt aastate lõikes 30% veele ja 70% 
kanalisatsioonile. 
Keskmise prognoosi kohaselt tarbib 2018. aastal  Võru Vesi AS ühisveevärgiga 
ühendatud inimene ööpäevas 66 liitrit vett ning samal aastal juhiti ettevõtte 
ühiskanalisatsiooni 65,6  liitrit reovett kanalisatsioonisüsteemiga ühendatud elaniku 
kohta. Prognooside koostamisel on eeldatud, et nii veevarustuse kui kanalisatsiooni 
tarbimine kasvab arvestusperioodi lõpuni. Kokku müüb 2018. aastal ettevõte vett 
füüsilistele isikutele  
85494,4 m3 ning vastu võetud reovee maht oli 78545,4 m3. 
Käesolevas finantsanalüüsis prognoositud tegevuskulud jagunevad muutuv- ja 
püsikuludeks. 
 

9.5.1  Muutuvkulud 

 
Muutuvkulud on kulud, mis on otseselt seotud toodangumahtudega ja mis on seotud 
inflatsiooniga Käesolevas finantsanalüüsis on võetud arvesse järgmised muutuvkulud: 

- analüüside kulu, 
- personalikulu, 
- korrashoiu-ja remondimaterjal, 
- lisaseadmed ja tarvikud, 
- rajatise majandamisega seotud kulud, 
- tootmise ja pumpamisega seotud elektrikulu. 

9.5.2  Püsikulud 

Püsikulud on seotud ettevõtte tootmisvõimsuse tagamisega. Käesolevas 
finantsanalüüsis  on püsikuludena arvestatud järgmised kulud: 

- põhivara kulum, 
- keskkonnatasud, sh veeressursimaks ning saastetasu. 
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Muutuvkulude prognoosimisel on võetud arvesse veetootmise ning reoveepuhastile 
suunatavad kogused. Siinjuures veetoodangu prognoosimisel arvestatakse nii 
müüdavate kogustega kui ka mittearvestusliku osaga. Mittearvestuslik osa moodustub 
peamiselt torustike ning siibrikaevude veeleketest.  
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9.6 INVESTEERINGUD 

Tabel 9-7 Investeeringute mahud ja rahaline jaotumine 
Lühiajaline programm 2019-2023 

Investeeringuprojektide 
maksumused ja realiseerimine 

Maksumus 
kokku 2018. 
a hindades, 
eurot 

Tegevusala - 
vesi 

Tegevusala - 
kanalisatsioon 

Kanepi aleviku Kooli ja 
Tehnika puurkaevpumplate 
rekonstrueerimine 27 960 27 960   
Kanepi aleviku veetorustiku 
rekonstrueerimine ja tuletõrje 
veetorustiku rajamine 43 500 43 500   
Kanepi aleviku reoveepuhasti 
rekonstrueerimine, pumplate 
ja puhasti ühendamine 
SCADA süsteemi 535 920   535 920 
Kanepi isevoolse 
ühiskanalisatsiooni 
rekonstrueerimine 175 500   175 500 
Põlgaste puurkaevpumpla 
rekonstrueerimine 13 980 13 980   
Põlgaste veetorustiku 
rekontrueerimine 273 780 273 780   
Põlgaste reoveepuhasti 
ühtsesse SCADA süsteemi 
ühendamine 19 200   19 200 
Saverna isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rajamine ja 
survekanalisatsiooni 
rekonstrueerimine 149 880   149 880 
Saverna pumplate ja 
reoveepuhasti ühendamine 
ühtsesse SCADA süsteemi 38 400   38 400 
Krootuse veetorustiku 
rekonstrueerimine 264 600 264 600   
Krootuse isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine 522 000   522 000 
Krootuse pumplate ja 
reoveepuhasti ühendamine 
ühtsesse SCADA süsteemi 19 200 9 600 9 600 
Valgjärve veetorustiku 
rekonstrueerimine 265 200 265 200   
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Valgjärve isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine 326 700   326 700 
Valgjärve reoveepumplate 
rekonstrueerimine ja 
kanalisatsiooni survetorustiku 
rajamine   98 160   98 160 
Valgjärve reoveepuhasti 
rekonstrueerimine 390 198   390 198 
Valgjärve pumplate ja 
reoveepuhasti ühendamine 
ühtsesse SCADA süsteemi 38 400 9 600 28 800 
Maaritsa pumplate ja 
reoveepuhasti ühendamine 
ühtsesse SCADA süsteemi 28 800 9 600 19 200 
Soodoma uue 
puurkaevpumpla rajamine 64 806 64 806   
Soodoma veetorustiku 
rekonstrueerimine 502 860 502 860   
Soodoma isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine 99 900   99 900 
Soodoma reoveepuhasti 
rekonstrueerimine / uue 
rajamine 129 192   129 192 
Tuletõrjemahuti rajamine 9 434,40 9 434,40   
Hurmi puurkaevpumpla 
rekonstrueerimine 18 180 18 180   
Hurmi küla veetorustiku 
rekonstrueerimine 371 520 371 520   
Tuletõrjemahuti rajamine 9 434,40 9 434,40   
Magari puurkaevpumpla 
rekonstrueerimine 66 486 66 486   
Tuletõrjemahuti rajamine 9 434,40 9 434,40   
Magari küla veetorustiku 
rekonstrueerimine 70 080 70 080   
Erastvere küla veetorustiku 
rekonstrueerimine 54 540 54 540   
Erastvere küla reoveepuhasti 
rekonstrueerimine (võre-
septik-biotiik-süsteemiks) 127 800   127 800 
Erastvere pumplate ja 
reoveepuhasti ühendamine 
ühtsesse SCADA süsteemi 28 800 14 400 14 400 
Erastvere küla isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rajamine 133 560   133 560 
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Ihamaru pumpla ühendamine 
ühtsesse SCADA süsteemi  9 600 9 600  
 Kokku   4 927 405,20 2 517 729,60 2 409 675,60 

 
 
 

 Pikaajaline programm 2024-2029 

Investeeringuprojektide 
maksumused ja realiseerimine 

Maksumus 
kokku 2018. 
a hindades, 
eurot 

Tegevusala - 
vesi 

Tegevusala - 
kanalisatsioon 

Krootuse veetorustiku 
rekonstrueerimine pikaajalises 
programmis 12 480 12 480   
Krootuse isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine pikaajalises 
programmis 38 640   38 640 
  51 120 12 480 38 640 

 
  Kokku  Vesi Kanalisatsioon 
Kokku investeeringu summa 4 978 525,20 2 530 209,60 2 448 315,60 
Sellest toetab KIK 3 484 967,23 1 771 146,51 1 713 820,72 
sellest OF  1 493 557,97 759 063,09 734 494,88 

 
 
Keskonna Investeeringute Keskuse toetus on kuni 70%  investeeringu mahust, 
omafinantseerimise määr on vähemalt 30%, 
Investeeringud on planeeritud kahes etapis – lühiajalised aastateks 2019 – 2023 ja 
pikaajalised aastateks 2024 – 2030. 
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9.7 FINANTS – MAJANDUSLIKUD  NÄITAJAD 

Tabel 9-8  

Võru Vesi AS finantsnäitajad   

Saverna Teenus OÜ 
finantsnäitajad  Kanepi valla finantsnäitajad  

          

Nimetus 2017 2016  Nimetus 
2018 9 
kuud  Nimetus 2017 2016 

Müügitulu 1 449 924 1 317 307  Müügitulu 101 863  Müügitulu 170 605 158 144 
Ärikasum /-kahjum -539 024 700 623  Ärikasum /-kahjum 66 725  Ärikasum /-kahjum 106 228 -244 986 
Puhaskasum /-kahjum -546 207 690 886  Puhaskasum /-kahjum 66 725  Puhaskasum /-kahjum 78 247 -215 968 
Käibevarad 727 691 839 337  Käibevarad 139 595  Käibevarad 472 288 579 024 
s.h raha ja ekvivalendid 544 520 465 600  s.h raha ja ekvivalendid 86 665  s.h raha ja ekvivalendid 126 588 247 706 
Põhivarad 19 655 803 18 054 435  Põhivarad 924 619  Põhivarad 2 997 221 2 872 306 
Lühiajalised kohustused 461 783 572 938  Lühiajalised kohustused 62 538  Lühiajalised kohustused 258 978 213 442 
Omakapital 18 865 396 17 094 175  Omakapital 1 001 676  Omakapital 2 743 736 2 825 794 
Varad kokku 20 383 494 18 893 772  Varad kokku 1 064 215  Varad kokku 3 469 509 3 451 330 

          
Puhasrentaablus -37,67% 52,45%  Puhasrentaablus 65,50%  Puhasrentaablus 45,86% -136,56% 
Varade rentaablus -2,64% 3,71%  Varade rentaablus 6,27%  Varade rentaablus 3,06% -7,10% 
Likviidsuskordaja 1,58 1,46  Likviidsuskordaja 2,23  Likviidsuskordaja 1,82 2,71 
Võlakordaja 1,18 0,81  Võlakordaja 1,39  Võlakordaja 0,49 1,16 
põhivarade käibekordaja 0,07 0,07  Põhivarade käibekordaja 0,11  Põhivarade käibekordaja 0,06 0,06 
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9.8 VEE- JA KANALISATSIOONITARIIFIDE OMAHIND JA SOOVITUSLIK PROGNOOS 

Kõiki eespool kirjeldatud muutuv- ja püsikulusid arvesse võttes ning tuginedes elanikkonna eeldustele saame prognoosida vee ja 
kanalisatsioonitariifid  
 
Tabel 9-9 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse omahind ja soovituslikud tariifid 
 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

KULUD KOKKU 215 458 
263 
236 267 573 272 220 276 836 281 779 276 590 283 311 276 488 279 847 284 143 288 528 293 006 

veele % 33% 34% 34% 34% 35% 35% 37% 37% 35% 34% 34% 34% 34% 
kanalisatsioonile % 67% 66% 66% 66% 65% 65% 63% 63% 65% 66% 66% 66% 66% 
                            
Inflatsiooni indeks 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

              
VESI              
Muutuvkulud 59 561 60 991 62 615 64 492 66 280 68 336 71 108 75 070 65 173 65 394 66 486 67 600 68 738 
Püsikulud 11 920 28 773 29 029 29 290 29 556 29 828 30 200 30 483 30 773 31 068 31 370 31 678 31 993 
Kulud veele kokku km-ga 71 481 89 765 91 645 93 782 95 837 98 164 101 308 105 553 95 946 96 463 97 856 99 279 100 731 
                            
Müüdud vee kogus m3 90 641 93 563 97 995 104 192 111 408 117 251 122 692 127 977 132 165 136 409 140 109 140 733 141 482 

elanikkond 85494 88416 92849 99046 106261 112105 117545 122830 127019 131263 134963 135586 136335 
asutustele 5147 5147 5147 5147 5147 5147 5147 5147 5147 5147 5147 5147 5147 

              
KANALISATSIOON             
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Muutuvkulud 131 273 
133 
414 135 599 137 830 140 108 142 433 133 515 135 689 138 164 140 691 143 272 145 906 148 596 

Püsikulud 12 703 40 057 40 330 40 608 40 892 41 182 41 768 42 070 42 378 42 693 43 015 43 343 43 679 

Kulud kanalisatsioonile km-ga 143 976 
173 
471 175 929 178 438 180 999 183 615 175 282 177 758 180 542 183 384 186 286 189 249 192 275 

              
Müüdud reovee kogus 91 568 95 421 98 873 104 199 109 927 115 963 120 137 123 734 126 481 129 808 132 699 133 655 134 104 

elanikkond 78538 82427 86025 91497 97371 103553 107873 111616 114509 117982 121019 122121 122716 
asutustele 13031 12994 12848 12702 12556 12410 12264 12118 11972 11826 11680 11534 11388 

              
              
Vee ja kanalisatsiooni 
omahind 2,83 3,33 3,26 3,14 3,01 2,90 2,74 2,71 2,58 2,54 2,52 2,55 2,57 

Vee 1 m3 omahind km-ga 0,95 1,15 1,12 1,08 1,03 1,00 0,99 0,99 0,87 0,85 0,84 0,85 0,85 
Kanalisatsiooni 1 m3 
omahind km-ga 1,89 2,18 2,14 2,05 1,98 1,90 1,75 1,72 1,71 1,70 1,68 1,70 1,72 
 
Vee- ja kanalisatsiooni hind juhul, kui investeeringutest on 70% võimalik katta abiga 
Vee ja kanalisatsiooni hind 
kokku, soovituslik 3,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 
Vee 1 m3 soovituslik hind  
km-ga 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 
Kanali 1 m3 soovituslik hind  
km-ga 1,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 
 
Vee- ja kanalisatsiooni hind juhul, kui investeeringud katta 100% omafinantseeringuna 
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Vee ja kanalisatsiooni hind 
kokku, soovituslik 3,20 4,73 5,20 5,20 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 
Vee 1 m3 soovituslik 
hind  km-ga 1,30 1,75 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 
Kanali 1 m3 soovituslik 
hind  km-ga 1,90 2,98 3,27 3,27 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

 
Maksimaalne vee- ja kanalisatsiooni hind (kuni 4% leibkonnaliikme netosissetulekust perioodi alguses, kuid vastavalt kulumile, seepärast hakkab langema) 
Max võimalik vee- ja kanali 
hind kokku 8,04 7,84 7,61 7,39 7,11 6,89 6,79 6,70 6,68 6,65 6,65 6,78 6,92 
Max võimalik vee m3 hind km-
ta 4,12 4,03 3,89 3,73 3,57 3,47 3,40 3,34 3,32 3,29 3,29 3,36 3,43 
Max võimalik reovee  m3 hind 
km-ta 3,92 3,81 3,72 3,66 3,55 3,42 3,39 3,37 3,37 3,36 3,36 3,42 3,49 

              

Leibkonna tulu €/kuus 
1 

085,78 
1 

108,58 
1 

131,86 
1 

160,16 
1 

194,96 
1 

230,81 
1 

267,74 
1 

305,77 
1 

344,94 
1 

385,29 
1 

426,85 
1 

469,65 
1 

513,74 
Leibkonna tarbimine m3/kuus 8,30 8,73 9,13 9,50 10,11 10,78 11,22 11,64 11,98 12,39 12,75 12,91 13,02 

Leibkonna kulud veele ja 
kanalile €/kuus (km-ga) 26,57 36,67 38,34 39,89 42,46 45,29 47,11 48,89 50,30 52,02 53,55 54,22 54,68 
Kulude suhe tulusse, %-des* 2,45% 3,31% 3,39% 3,44% 3,55% 3,68% 3,72% 3,74% 3,74% 3,76% 3,75% 3,69% 3,61% 
soovituslik dotatsioon OV-lt 
€/m3 -0,37 -0,87 -0,94 -1,06 -1,19 -1,30 -1,46 -1,49 -1,62 -1,66 -1,68 -1,65 -1,63 

              
* Kulud jäävad alla 4% 
leibkonna sissetulekust              
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9.9 FINANTSANALÜÜSI KOKKUVÕTE 

 
Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava on strateegiline dokument, seetõttu 
ka arendamise kava koosseisus olev finantsanalüüs on olemuselt indikatiivne ning 
põhineb väga paljudel eeldustel.  
 
Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ning tegevuskulusid 
arvestades juba elluviidud ning arendamise kava raames elluviidavaid investeeringute 
projekte. Kulude prognoosis on arvestatud tänaste tegelike tegevuskuludega ning 
olemasolevate varade kulumiga. Täiendavalt on võetud arvesse arendamise kavas 
väljapakutud investeeringute elluviimisest tulenevate mõjudega. 
 
Finantsanalüüsi tariifide prognoos ei ole aluseks tariifide rakendamisel vee-ettevõttes, 
kuid on soovituslik. Tegemist on üldistatud käsitlusega veemajanduse tuludest ja 
kuludest.  
 
Kanepi Vallavolikogu on määranud 20.11.2018 otsusega 1-3/2018/28 Saverna, Maaritsa, 
Valgjärve, Krootuse ja Ihamaru külades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) 
tegevuspiirkondades vee-ettevõtjaks AS-i Võru Vesi, kes alustab teenuste pakkumist ja 
taristu opereerimist alates 01.01.2019. Kõik eelnevad hinnad on seega soovituslikud. 
Tegelikud tariifid arvutatakse AS Võru Vesi kogu tegevuspiirkonna ulatuses, kogu 
tegevuspiirkonna tervikarengut arvestades ja kehtestatakse Konkurentsiameti poolt.  
 
Käesolevas töös on tariifide prognoosimisel aluseks võetud rida eeldusi ning testitud on 
veemajanduse rahavooge. Teenuse hindu korrigeeriti viimati 2018 aasta I poolel. 
 
AS Võru Vesi tänases ja tulevases teeninduspiirkonnas väga erineva sissetulekuga 
inimesi, kes aga kõik soovivad puhast vett kraanist ja kanalisatsiooni tõrgeteta 
ärajuhtimist. Samas on aga tarbijatel väga erinev maksevõime. Sotsiaalsest ja 
majanduslikust taustast lähtuvalt on vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide kehtestamine 
delikaatne teema nii vee-ettevõtjatele nii omavalitsustele. Samas tagab kalkuleeritud ja 
põhjendatud hinnatõus vee-ettevõtte arengu ja jätkusuutlikkuse ning kvaliteetsete 
teenuste osutamiseks investeerimisvõimaluse.  
Olemasolevaid ning tuleviku tulusid ja kulusid kõrvutades saame algselt  vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste omahinna. Omahind on küll väga tarbijasõbralik, kuid ei taga vee-
ettevõtjale mingit arenemisvõimalust. 
Sellest lähtuvalt arvestasin  teenuste soovituslikud hinnad, mille aluseks on praegune 
teenuste omahind + põhjendatud tulukus. Soovituslik hinnaga ostetud teenused 
elanikkonna poolt  peavad jääma alla 4% leibkonna kogu netotulust, samas peab 
teenuste müügist saadav tulu teenima tagasi  investeerimiskulud ning võimaldama 
tõrgeteta  töö vee- ja kanalisatsioonimajanduses.  
 
Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine sh. omafinantseerimine 
kujunevad tegelikkuses vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtja vahelistele 
kokkulepetele, tegelikele rahastamisvõimalustele ning konkreetsete meetmete ja/või 
rahastajapoolsetele tingimustele. 
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Arendamise kava finantsanalüüsis toodud finantseerimine ning selle jagunemine on 
näitlik/eelduslik ning koostatud eesmärgiga testida veemajanduse rahavooge 
arendamise kavas kirjeldatud eeldustel. 
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