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Sissejuhatus 

Käesolev töö on koostatud Mõniste Vallavalitsuse ja OÜ Alkranel (konsultant) vahel 

sõlmitud teenuslepingu nr. 15-10-13-ÜVK alusel. 

Töö eesmärk on koostada Mõniste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 

aastani 2026, mis on aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimisele ja 

väljaehitamisele Mõniste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga piiritletud aladel. 

Varasem ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava on koostatud 2008. aastal. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon 

kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise kava alusel, mis koostatakse vähemalt 12-aastaseks perioodiks. Vastavalt 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele tuleb arendamise kava üle vaadata iga nelja 

aasta järel ning seda vajadusel korrigeerida. Ainult niimoodi on võimalik tagada 

operatiivne ja süsteemipärane arendamise kava korrigeerimine vastavalt toimunud 

muudatustele, mis on omakorda aluseks ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide 

vajadustepõhiseks arendamiseks Mõniste valla territooriumil.  

Arendamise kava ülesanne on piiritleda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud ala 

ulatus, anda hinnang ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamise maksumuse kohta, näidata 

üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise kohad ja teised avalikud 

veevõtukohad.  

Käesolev arendamise kava kirjeldab lisaks piirkonna sotsiaal-majanduslikku olukorda 

ning keskkonnaseisundit. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel 

on lähtutud Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja normatiividest. Samuti on 

arvestatud Euroopa Liidu direktiividega ning rahvusvahelistest lepetest tulenevate 

kohustustega. 

Töö koostamise käigus analüüsitakse piirkonna põhjavee kvaliteeti ja kirjeldatakse 

võimalikke veehaarete rajamise võimalusi. Hinnatakse, milline saab olema rahvastiku 

veetarbimine ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamise järel ning sellest 

lähtuvalt kirjeldatakse piirkonnas tekkiva reovee puhastusvõimalusi. 

Ühtlasi hinnatakse töös ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja 

väljaehitamiseks vajaminevate investeeringute mahte. Lähtuvalt veevärgi ja 

kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks tehtavatest investeeringutest prognoositakse 

arendamise kava elluviimise järgset vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda ning antakse 

ülevaade võimalikest finantseerimisvõimalustest investeeringute rahastamiseks.  

Arendamise kava koostamisel osalesid OÜ Alkranel konsultandid (Meelis Mark ja 

Kristjan Karabelnik). 
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1.  Olemasoleva olukorra iseloomustus 

1.1 Üldandmed 

Mõniste vald asub Kagu – Eestis Võru maakonnas (joonis 1) Mustjõe ja selle tähtsamate 

lisajõgede Vaidva ja Peetri alamjooksudel, olles Eesti kõige lõunapoolsem vald. Mõniste 

valla pindala on 174,8 km2. Mõniste valda ümbritsevad põhjast Antsla, idast Varstu ja 

läänest Taheva vald ning Karula vald. Lõunast piirneb Mõniste vald Läti Vabariigi Ape 

piirkonnaga. Mõniste jääb keskustest nagu Võru linnast 38 km, Valga linnast 45 km, 

Tartu linnast 105 km, Tallinnast 300 km ja Ape linnast (Läti Vabariik) 11 km kaugusele. 

Läti pealinna Riiga on 187 km (Andmed: Mõniste valla arengukava 2013-2019).  

Looduskeskkonna poolest on Mõniste vald väga vaheldusrikas. Maastikku 

mitmekesistavad suhteliselt suur vooluveekogude hulk, metsamassiivid, luhad, sood, 

haritud põllumassiivid ja looduslikud rohumaad. Mõniste valla loodusliku ilme 

kujundavad eelkõige metsad ja jõed. Valla pindalast 57% moodustab mets.  

Valla territooriumil asub 17 küla. Suuremad külad Mõniste vallas on Saru (265 elanikku), 

Mõniste (212 elanikku) ja Kuutsi (87 elanikku). Ajalooliselt on Kuutsi küla välja 

kujunenud haridus- ja kultuurikeskusena, kus asuvad kool, lasteaed, rahvamaja ja 

muuseum. Vallavalitsus, raamatukogu ja arstipunkt paiknevad Mõnistes. Mõniste valla 

asustustihedus 2013. aasta seisuga on ca 5,5 inimest/km2 (Andmed: Mõniste valla ÜVK 

arendamise kava 2008-2020). 

Mõniste vallas on ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga varustatud neli piirkonda: Mõniste 

küla, Saru küla, Kuutsi küla ning Andrusel. Mõniste vallas tegutses kuni 1. jaanuarini 

2014 vee-ettevõtlusega Mõniste Vallavalitsus, kellele kuuluvad ka ühisveevarustuse ja –

kanalisatsiooniga seotud varad Mõniste vallas. Vastavalt Mõniste Vallavolikogu 16. 

detsembri 2013. a. otsusele nr 1-1.3/53 määrati Mõniste vallas ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniga hõlmatud aladel vee-ettevõtjaks AS Võru Vesi, kes tegutseb vee-

ettevõttena tegevuspiirkonnas 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2018 a. 
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Joonis 1.  Mõniste valla asukoht, ümbritsetud kollase joonega. Allikas: Maa-ameti 

geoportaal. www.maaamet.ee. 

Mõniste vallas tegutseb üks üldhariduskool, milleks on Mõniste Kool, mis asub Kuutsi 

külas. Lisaks asub Mõniste kooli ruumides ka lasteaed. Mõniste Põhikoolis õpib 2013 

aasta seisuga 71 õpilast. Lasteaias töötab kaks liitrühma - noorem ja vanem liitrühm 

kokku 30 lapsega. Vallas on ka Mõniste ja Kuutsi raamatukogud ning Mõniste 

rahvamaja, mis asuvad Kuutsi  külas. 

1.2 Sotsiaal-majanduslik ülevaade 

1.2.1 Elanikkonna iseloomustus 

Mõniste Vallavalitsuse andmetel elas 2013. aasta 1. jaanuari seisuga Mõniste vallas 953 

elanikku (vt tabel 1). 

Tabel 1. Mõniste valla pindala ja elanike arv seisuga 01.01.2013 

Pindala (km2) Elanike arv Asustuse tihedus (in/km2) 

174,8 953 5,45 

Andmed: Mõniste Vallavalitsus 

Valla rahvaarv on viimase viie aasta jooksul näidanud üldist vähenemistrendi. Keskmiselt 

on rahvaarvu vähenemine olnud ligikaudu 2,3% aastas. Alates 2008. aastast on valla 

elanikkond negatiivse loomuliku iibe ja mehhaanilise rände tõttu vähenenud 113 inimese 

võrra (tabel 2). 
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Tabel 2. Mõniste valla rahvastiku dünaamika aastatel 2008-2013 

Näitaja 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Elanike arv 1066 1042 1021 982 974 953 

Muutus eelmise 

perioodiga (%) - -2,30 -2,06 -3,97 -0,82 -2,20 

Sündis 9 10 4 6 7 1 

Suri 15 17 23 17 23 22 

Saabus 18 27 8 28 20 31 

Lahkus 30 41 28 25 25 42 

Andmed: Mõniste Vallavalitsus, Statistikaamet 

Mõniste valla rahvastiku arv järgib Eesti üldist vähenemistrendi, mis on peamiselt 

tingitud negatiivsest loomulikust iibest ja väljarändest. Mõniste vallas ületavad aastate 

lõikes surmad elussündide arvu.  

Mõniste valda saabujaid on olnud viimastel aastatel vähem kui vallast lahkujaid, mistõttu 

on valla rändesaldo olnud negatiivne. Rändesaldo suurus on aastati küllaltki kõikuv. 

Joonis 2 kirjeldab Mõniste valla rahvastiku dünaamikat aastatel 2008-2013. 

 
Joonis 2.  Rahvastiku dünaamika Mõniste vallas aastatel 2008-2013, Mõniste 

Vallavalitsus. 

Jooniselt 2 on näha, et aastatel 2008-2013 on toimunud Mõniste vallas pidev rahvastiku 

vähenemine. 
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Mõniste vallas elas 01.01.2013. a seisuga 953 inimest. Võrreldes aastaga 2012 on 

Mõniste valla elanike arv kahanenud 21 inimese võrra. Elanike vanuselise koosseisu 

moodustavad tööealised ca 65%, tööeast nooremad 12,8% ja pensioniealised 22,1%. 

Tabelis 3 on toodud elanike arvu muutus Mõniste valla asulates aastatel 2009-2013. 

Tabel 3. Mõniste valla asulate elanike arv aastatel 2009-2013. 

Asum 2009 2010 2011 2012 2013 

Hürova 24 25 22 23 23 

Hüti 37 36 37 33 30 

Kallaste 25 27 27 27 28 

Karisöödi 47 45 45 44 46 

Koemetsa 24 21 19 18 18 

Kuutsi 94 90 91 88 87 

Mõniste 221 214 205 210 212 

Parmupalu 32 32 32 33 34 

Peebu 12 12 10 11 10 

Sakurgi 19 13 16 17 17 

Saru 311 313 297 289 265 

Singa 8 7 7 8 8 

Tiitsa 37 37 35 35 34 

Tundu 42 39 37 34 36 

Tursa 31 30 28 23 22 

Vastse-Roosa 41 71 40 44 45 

Villike 27 25 25 25 26 

Valla täpsusega 10 8 9 12 12 

Kokku vald: 1042 1021 982 974 953 
Andmed: Mõniste Vallavalitsus 

Mõniste valla elanike hulgas on naisi rohkem kui mehi ning vanuseliselt on suurim 60-64 

aastaste elanike grupp.  

Arendamise kava koostajad prognoosivad Mõniste valla elanike arvu vähenemist aastani 

2015 keskmiselt 2% aastas, aastatel 2016-2017 keskmiselt 1,5% aastas, aastatel 2018-

2021 keskmiselt 1,0% aastas ning aastatel 2022-2026 keskmiselt 0,5% aastas. Seega 

aastaks 2026 on Mõniste valla elanike arv ligikaudu 832 inimest. 

Rahvastiku prognoosis toodud arvud on hinnangulised ning sõltuvad paljuski piirkonna 

ning kogu Eesti edasisest majanduslikust ning sotsiaalsest arengust. Ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni arendamise kava jaoks on oluline prognoosida uute vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse kasutajate arvu ning täpselt teada, missugune on tegelik 

kohapealne olemasolev olukord.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava jaoks on veel oluline analüüsida 

Mõniste valla leibkonnaliikme netosissetulekuid, mis on abiks arendamise kava 

koostajatel piirkonna elanike maksevõime prognoosimisel. Maksevõime analüüsimine on 

oluline arendamise kava finantsanalüüsi koostamisel, mis on aluseks Mõniste valla 
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ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga varustatud piirkondades vee- ja 

kanalisatsioonitariifi kujunemisel. Kuna Mõniste Vallavalitsusel puudusid täpsed andmed 

valla elanike leibkonnaliikme netosissetuleku kohta, siis kasutatakse käesolevas töös 

Statistikaameti andmeid, kus on analüüsitud ainult kogu Võru maakonna 

leibkonnaliikmete netosissetulekuid. 

Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Võru 

maakonnas  2011. aastal ligikaudu 326,3 eurot (vt tabel 4). 2011. aasta näitaja on ligi 

21,3% võrra suurem Eesti keskmisest (414,48 eurot). 2002-2011. aasta keskmine 

sissetuleku kasv on olnud aastas ligikaudu 9%. 

Tabel 4. Leibkonnaliikme sissetulek Võru maakonnas aastatel 2002-2011. 

Aasta 
Netosissetulek kuus 

(eur) 
Muutus, % 

2002 128,55 6,17% 

2003 141,62 9,23% 

2004 147,92 4,26% 

2005 179,49 17,59% 

2006 203,03 11,59% 

2007 266,95 23,94% 

2008 334,53 20,20% 

2009 306,52 -9,14% 

2010 294,64 -4,03% 

2011 326,25 9,69% 

Keskmine - 8,95% 

Andmed: Eesti Statistikaamet 

1.2.2 Majandus ja tööhõive 

Mõniste vallas oli 2012.a. seisuga registreeritud 20 osaühingut, 18 mittetulundusühingut, 

68 füüsilisest isikust ettevõtjat ning 5 kohaliku omavalitsuse üksust.  

Peamised tegevusalad on põllumajandus, puhkemajandus ja turism ning puidutöötlemine. 

Vallas tegutsevad põllumajandusettevõtted ja talud tegelevad peamiselt 

loomakasvatusega Suuremad liha- ja piimatootjad on Peede talu ja Tursa talu ning 

osaühing Lõunapiim. Vähemal määral tegeletakse marjakasvatuse ja mesindusega. 

Puidutöötlemise ettevõtteid on Mõniste vallas neli. OÜ Lõunapiim valmistab klaasikaste, 

Vahemetsa talu valmistab allhankena täispuidust toodete detaile. Aktsiaselts Viljandi 

Aken ja Uks tegeleb saematerjali tootmise, kuivatamise, liimpuidu valmistamisega. 

Puidutööstuses kokku on tööd võimalik anda kuni 80-le inimesele. 

Turism on vallas kõige kiiremini arenenud majandusharu. Metsavenna talus tegeldakse 

seminari-, seiklus- ja puhketurismiga. Lisaks sellele on kavas alustada 

alternatiivelektrienergia tootmist. Planeeritav töökohtade arv on neli. Jahiühistu ELK 



10 

 

pakub jahiturismi teenust. Alaveski talus tegeldakse jahiturismiga ning jahilindude ja 

loomade kasvatamisega. Tööd pakutakse hooajaliselt 2-4 inimesele (Andmed: Mõniste 

valla ÜVK arendamise kava 2008-2020). 

Mõniste valla territooriumi pindala on 17 653,3 ha. Sellest 9 920,9 ha ehk 56,2% on kaetud 

metsaga. RMK-le kuuluvat metsamaad on 9 319,2 ha. Looduslikke rohumaid on 1 738,5 ha ja 

haritavat maad 3 826,1 ha. Reformimata maad oli 2012. aasta augusti seisuga 1 046,9 ha. 

2013. a. juuli kuu seisuga oli Mõniste vallas registreeritud töötute osakaal ligikaudu 1,6% 

valla elanike arvust ehk 15 inimest. 

Valla sotsiaalmajanduslikku olukorda iseloomustab ka vallas sotsiaaltoetusteks makstava 

summa suurus eelarvest. Toetussummad on aastate lõikes olnud erinevad, kuid viimastel 

aastatel on mõnevõrra vähenenud. Sellest võib järeldada, et elanike sotsiaalne olukord 

ajavahemikus 2008-2011 on mõnevõrra paranenud. Alljärgnevalt on toodud tabelis 5 

ülevaade aastatel 2008-2012 sotsiaaltoetusteks makstavatest summadest. 

Tabel 5. Mõniste vallas toimetulekutoetusteks makstavad summad aastatel 2008-

2012. 

Aasta 2008 2009 2010 2011 2012 

Toimetulekuks makstav summa valla 

eelarvest (eurot) 
14 356,3 7 279,9 5 443,9 3 157,2 3 284,7 

Andmed: Statistikaamet 

Kehtivaid vee erikasutuslubasid, mis sätestavad veevõtu või heitvee ja teisi vett 

saastavate ainete suublasse juhtimise, on Mõniste vallas 17.12.2013 seisuga kaks 

(Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteemi andmed): 

- Mõniste Vallavalitsus - Põhjaveevõtt ja heitvee suublasse juhtimine. Vee-

erikasutusluba nr L.VV/323279; 

- OÜ Lõunapiim - Põhjaveevõtt üle 5 m3/ööpäevas. Vee-erikasutusluba nr 

L.VV/323048. 

1.3 Keskkonnaülevaade 

Lõuna-Eestis on aluskorra sügavus valdavalt kuni 600 meetrit. Mõniste ümbruses asub 

Valmiera-Lokno kerkealal, kus aluskorra sügavus väheneb järsult 295 meetrini. 

Pealiskord koosneb Paleosoikumi settekivimitest ja Kvaternaari ladestu setteist 

(moodustavad pinnakatte). 

Valla reljeef on künklik, pinnavormidest esineb jääjärvede setetest tasandikke, 

sootasandikke ning jõgede orge, mis vahelduvad kõrgemate aladega.  

Mõniste vald jääb Võru-Hargla nõo maastikurajooni, eraldab Haanja ning Otepää ja 

Karula kõrgustikku. Oru põhi on soostunud, pervedel on pinnalt uhutud ja kohati jääjärve 

õhukeste savikate setetega kattunud moreenitasandikud, mis on põllustatud ja tihedamalt 
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asustatud, kaugemal asuvad metsased sood ja märjad liivased tasandikud. Idapoolset 

perveala liigestab palju sügavaid ja hargnevaid jäärakuid. Kokku hõlmavad orustikud 

Võru-Hargla nõost 8,4 ja sood 17,6%. Kaugjärvest algav Mustjõgi kaardub põhja poolt 

ümber Sarust Luhametsani ulatuva lavatasandiku ja läbib loodeosas soometsaga kaetud ja 

kuivendatud Keretu soo (5545 ha). Mõnistest alamal suubuvad Mustjõkke Vaidva ja 

Peetri jõgi. Viimase orus on Kalkahjul ja Karisöödil pae- ja liivakivipaljandeid (kõrgus 

kuni 7 m, looduskaitse all). 

Mõniste vallas asuvad Keskkonnaregistri andmetel järgmiste kaitsealuste liikide 

leiukohad: paksukojaline jõekarp, kalad (harjus, hink, tõugjas ja võldas), linnud (hüüp, 

rohunepp, sookurg, suurkoovitaja, teder, vaenukägu, valge – toonekurg, väike – 

konnakotkas, öösorr, kanakull, laanepüü), putukas vesihobu, roomaja kivisisalik, taimed 

(harilik kikkapuu, karukold, kaunis kuldking, kahelehine käokeel, künnapuu, järv – 

lahnarohi, pruunikas pesajuur, tähk – rapuntsel, balti sõrmkäpp, jalgtarn, mets-vareskold 

ja roomav öövilge), nahkhiired (pargi-, põhjanahkhiir ja veelendlane). Lindude 

püsielupaigad on järgmised: metsise püsielupaiku on Mõniste vallas Karisöödis ja 

Villikes kaks, Koemetsas, Põrgujärvel, Singal ja Ubajärvel üks. Väike – konnakotka 

püsielupaigad Mõniste vallas on Koemetsas, Kuutsil, Luustojal, Perakonnus ja Sakurgis. 

Mõniste vallas asub kaks hoiuala: Peetri jõe hoiuala (5,6 ha) ja Vaidva jõe hoiuala (6 ha).  

Üksikobjektina on kaitse all Karisöödi tamm Karisöödi külas. Mõniste vallas asuvad 

järgmised kaitsealad: Karula rahvuspark, mille kogusuurus on 12 299,5 ha; Koiva – 

Mustjõe maastikukaitseala 3 179,4 ha, Mõisamõtsa looduskaitseala 222,8, Mõniste mõisa 

park 14,6 ha, Peetri jõe maastikukaitseala 496,9 ha, Vastse-Roosa põlispuude grupp 

(puistu) 2,5 ha.  

Mõniste valla peamised rohealad, mille hooldust rahastatakse vallaeelarvest või riiklikust 

toetusest, on:  

 Mõniste park 9 ha;  

 Karisöödi park 1,4 ha;  

 Eesti Kodu mälestuskompleks;  

 Karude kolmnurga maa – ala 1 ha;  

 Mendise maa – ala 1,5 ha;  

 Wulfi haua maa – ala 0,8 ha;  

 Kuutsi endise postkontori maa – ala;  

 Lõunatipu matkarada 2,5 km ;  

 Saru lauatehase sissesõidutee 300 m;  

 Saru biopuhasti ja ühiselamu imbväljaku ümbrus 0,2 ha;  

 Mõniste biotiikide ümbrus 0,8 ha (Andmed: Mõniste valla arengukava 2013-

2019).  
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1.3.1 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogia 

Mõniste vallas ja selle ümbruses levivad alljärgnevad põhjaveekompleksid: 

 Kvaternaari põhjaveekompleks (Q); 

 Kesk-Devoni põhjaveekompleks (D2). 

Mõniste vallas kasutatakse peamiselt Kesk-Alam-Devon veekogumi põhjavett, ülejäänud 

põhjavee kogumid 

lasuvad sügavamal ja vesi on kõrge mineraalainete sisaldusega. Üks puurkaev (katastri nr 

14001) kasutab kvaternaari veekogumi põhjavett. 

1.3.1.1 Kvaternaari põhjaveekompleks 

Kvaternaari veekompleks (Q) toitub peamiselt sademeteveest, suurvee ajal ka pinnaveest. 

Põhjavee looduslik režiim (veetaseme ja keemilise koostise aastased muutused) sõltub 

eelkõige meteoroloogilistest tingimustest, reljeefist ja vettandvate setete litoloogiast. 

Kvaternaari veekompleks hõlmab setteid, mis sisaldavad enamasti surveta vett. Setete 

paksus ulatub mõnest meetrist kuni 200 meetrini. Kohaliku survega vett leidub vaid 

paiguti jõgede orgudes ja kõrgendike nõlvadel piiratud levikuga savikihtide all. Vesi 

allub kergesti igasugusele reostumisele. Sellesse veekogumisse on rajatud salvkaevud 

sügavusega 2-5 m kohati 10-15 m. 

1.3.1.2 Kesk-Devoni põhjaveekompleks 

Kesk-Devoni veekompleks (D2) levib kogu Lõuna-Eestis Liivi lahe ja Peipsi järve 

vahelisel alal ning on selle piirkonna tähtsaim veevarustusallikas. Selle moodustavad 

valged, kollakad või punakaspruunid liivakivid ja aleuroliidid savi vahekihtide ning -

läätsedega. Üldse hõlmavad ligikaudu kolmandiku veekogumi mahust savikad kivimid, 

mis nõrkade või keskmiste veepidemetena toimides moodustavad tõenäoliselt rea 

lokaalse levikuga survelisi veekihte, ent viimaste esinemine pole senini veel küllaldaselt 

tõestatud. 

Kesk-Devoni veekogumi põhjapoolseks piiriks on ligikaudu Häädemeeste - Mustvee 

mõtteline joon. Sealt kasvab tema paksus kagu poole kuni 250 meetrini Haanja 

kõrgustikul. Veekompleks paljandub vaid kohati sügavamates jõeorgudes, mujalt katavad 

teda pinnasekihid. Vee survetase jääb kõrgustikel 10-15 m sügavusele maapinnast, kuid 

madalamatel aladel esineb ka ülevoolavaid kaeve. Kesk-Devoni veekogumi põhjavesi on 

kõige enam kasutatav. 

1.3.1.3 Pinnakate 

Pinnakattes on moreen ja mandrijää sulaveesetted. Geoloogiliste puurimiste käigus on 

pinnakattest leitud nelja jääaja moreene ja setteid. Mandrijää sulamisvee setetest võib 

olulisemaks pidada fluvioglatsiaalseid (liustikujõe) liivasid ja kruusasid ning 

limnoglatsiaalseid (jääjärvelised) liivasid ja savisid. Moreenidest kõige ülemine on 
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punakaspruun rähksavi, sellele järgneb hall ja seejärel pruun rähksavi. Mitme mattunud 

oru põhjas on teada aga ka neljas moreenikiht: hall savirähk. Tavaliselt ulatub 

moreenikihi paksus mõnest meetrist kuni 20–40 meetrini. 

1.3.1.4 Aluspõhja ehitus ja hüdrogeoloogia 

Mõniste valla põhjapoolses osas on pinnakatte all Devoni liivakivi ja aleuroliit. Valla 

lõunaosas on aga keskdevoni mergel, domeriit ja savi ning ülemdevoni lubjakivi, 

dolomiit ja mergel. Püsiv veehorisont on aluspõhja kivimites ca 60-80 m sügavusel 

maapinnast (Eesti hüdrogeoloogiline kaart 1:400000, EKG 1998).  

1.3.1.5 Veeandvus 

Vastavalt Eesti hüdrogeoloogilisele kaardile (1:400000, EGK 1998) jääb Mõniste vald 

peamiselt devoni (D2, D2-1) poorsete kivimitekihtide piirkonda. Valla lõunaosas esineb 

kesk- ja ülemdevoni lõhelistes ja karstunud kivimite põhjaveekihte. Mõniste valla 

põhjapoolses osas devoni liivakivi ja aleuroliidi kivimikihtides asuvate puurkaevude 

erideebitid jäävad vahemikku 0,5-2,0 l/s*m. Lõunapoole jääva keskdevoni mergli, 

domeriidi ja savi kivimikihtide põhjaveeandvus on väike ning puurkaevude erideebitid on 

väiksemad kui 0,1 l/s*m. Valla kõige lõunapoolsemas osas ülemdevoni lubjakivi, 

dolomiidi ja mergli kivimikihtides olevate puurkaevude erideebitid jäävad  vahemikku 

0,5-2,0 l/s*m. 

Mõniste valla puurkaevude arvestuskaartide alusel jäävad valla ühisveevarustuse 

puurkaevude erideebitid vahemikku 0,8-1,7 l/s*m. 

1.3.1.6 Põhjavee kaitstus 

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt 

kuulub Mõniste vald peamiselt suhteliselt kaitstud põhjaveega alade hulka. Valla 

põhjaosas on osaliselt kaitstud põhjaveega ala. Joonisel 3 on toodud Mõniste valla 

põhjavee kaitstuse kaart. 

Suhteliselt kaitstud (madala reostusohtlikkus) põhjaveega aladel on valdavalt 

saviliivmoreenist pinnakatte paksus 20-50 m; savi või liivsavi paksus 5-10 m; reoaine 

arvutuslik infiltratsiooniaeg 100-1000 ööpäeva. Survelise põhjavee survepind on üle 

maapinna (põhjavee ülevoolu piirkond). 

Kaitstud (väga madala reostusohtlikkusega) põhjaveega aladel on moreenist pinnakatte 

paksus üle 50 meetri ning savikihi paksus jääb aladel üle 10 meetri. 
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Põhjavee kaitstuse kaardi legend:  

 

Joonis 3.  Põhjavee kaitstuse kaart (allikas: Eesti põhjavee kaitstuse kaart, M 1:400000, OÜ EGK). 
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1.3.1.7 Põhjavee varud 

Veeseaduse § 12 lõike 6 alusel, Põhjaveekomisjoni 02. detsembri 2005. a ettepaneku põhjal 

(protokoll nr 79) ning vastavalt Keskkonnaregistri põhjaveehaarete nimistus hoitavale 

põhjaveevarude arvestusele maakondade kaupa pole vastavalt Keskkonnaministri 6. Aprilli 

2006 a. käskkirjale nr 398 “Võru maakonna põhjaveevarude kinnitamine” Mõniste vallas 

põhjaveevarusid kinnitatud. 

1.3.2 Ehitusgeoloogia 

Mõniste vald kuulub ehitusgeoloogiliste tingimuste poolest Kõrg-Eesti rajooni. Valdavalt 

jääb Mõniste vald Lõuna-Eesti devoni platoole, mis kujutab endast lainjat moreentasandikku, 

millesse on lõikunud enam või vähem täitunud ürgorud. Orgude laius kõigub 100...200 

meetrist kuni 1...2 kilomeetrini, sügavus 10...30 ja rohkem meetrit. Neil on lame põhi, 

nõlvade kallakus võib ulatuda 10...20°-ni. Aluspõhi koosneb kesk-devoni pudedatest 

liivakividest ja savidest. Pinnakatte peamiseks tüübiks on põhimoreen. Tema paksus kõigub 1 

kuni 10 ja enam meetrini, keskmiseks võib pidada 4...5 meetrit. Sageli esinevad moreenkihi 

all fluvioglatsiaalsed liivad väga mitmesuguse paksusega (kuni 10 ja enam meetrit). Väga 

mitmekesine on ürgorgude geodeetiline ehitus. Peaasjalikult on nad täidetud liustikuliste 

setetega (kruusad, liivad ja moreen). Läbilõike ülemises osas võib esineda voolavaid 

viirsavisid, alluviaalseid liivu, saviliivu (1..3 m, harvem kuni 10 m paksuselt), järvemudasid 

ja turvast. Voolavat viirsavi võib esineda ka üksikutes moreenmaastiku depressioonides 

(Korva luht). Füüsilis-geoloogilistest protsessidest on üsna tavalised erosiooninähtused oru 

nõlvadel. Pinnaseveed lasuvad enamasti moreenialustes liivades, ka devoni liivakivides. Nad 

on seetõttu küllaltki sügaval (5...10 m) ja võivad olla nõrga surve all. Esineb ka 

moreenisiseseid põhjaveeläätsi ja pealisvett. Orgudes veepind harilikult ei lasku sügavamale 

1...2 meetrist. Ehituse jaoks on piirkond soodne. Pinnased on tugevad ja põhjavesi üldiselt 

küllaltki sügaval. Erandi moodustavad loomulikult ürgorud ja mõned teised madalamad alad, 

kus tuleb sillad ehitada vaiadele. Teedel on küllaltki suur külmakahjustuste oht, peale selle 

võivad nõlvadel teid vägagi kahjustada erosiooniprotsessid.  

Osaliselt jääb Mõniste valla loodeosa Lõuna-Eesti suuremate sanduriväljade piirkonda, kus 

on valdavad lainjad tasandikud, kuid esineb ka künkaid ja seljakuid. Aluspõhi koosneb 

devoni savidest ja liivakividest ning Läti piiri ääres ka devoni lubjakividest. Aluspõhi on 

enamasti kaetud 2-3 m paksuse moreenikihiga, viimane aga 3-4 m paksuste liivadega. Kohati 

ulatub aga liiva paksus 30 meetrini. Sageli kohtub ka kinnistunud tuiskliivu. Nõgudes võib 

esineda väiksemaid soid. Pinnaseveed lasuvad harilikult moreenkihil ja seega mitte sügaval. 

Seetõttu on tasandikud sageli soostunud. Järgmine veekiht lasub moreeni all liivas või 

liivakivis ning võib olla nõrgalt surveline. Sagedasti on aga moreenikihi põhja alumise 

veehorisondi pinna vahel tunduv vahe. Ülemine pinnaseveekiht on siis „rippuvas“ asendis 

(rippvesi). Pinnased on antud piirkonnas üldiselt tugevad. Vundamentide alla jääb kas kesk- 

või jämeteraline liiv või ka moreen. Madalamates kohtades võib süvendite rajamist 

raskendada pinnasevesi. Teede rajamine ei peaks aga raskusi tekitama (Ehitusgeoloogiline 

rajoneerimine, Tallinn, 1965).   

Mõniste valla maapinna geoloogilist läbilõiget kirjeldavad ka järgnevad Mõniste valla 

puurkaevude arvestuskaartidelt saadud andmed läbilõigete kohta. Geoloogiline läbilõige 
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näitab, millised kivimid piirkonnas levivad ja kui sügaval nad paiknevad. Valla erinevates 

piirkondades paiknevate puurkaevude geoloogilised läbilõiked annavad ülevaate piirkonnas 

levivatest kivimikompleksidest ning nende sügavustest. Mõniste valla geoloogia 

iseloomustamiseks on võetud järgmised puurkaevud: 

Mõniste küla puurkaev (puurkaevu katastri nr. 10951) 

 0-0,3 m – liiv; 

 0,3-2,0 m – savi; 

 2,0-8,0 m – kruus munakatega; 

 8,0-10,0 m – liiv munakatega; 

 10,0-20,0 m – liiva ja savi vaheldumine; 

 20,0-29,0 m – savi; 

 29,0-66,8 m – liivakivi, kohati savikas.  

Kuutsi kooli puurkaev (puurkaevu katastri nr. 10953) 

 0-13,0 m – liiv ja saviliiv munakatega; 

 13,0-28,0 m – savi; 

 28,0-35,0 m – savi liivakivi vahekihtidega; 

 35,0-37,0 m – liivakivi, pehme; 

 37,0-43,0 m – savi üksikute liivakivi vahekihtidega; 

 43,0-53,0 m – liivakivi pehme. 

Saru küla puurkaev (puurkaevu katastri nr. 50599) 

 0-12,0 m – saviliivmoreen kruusa ja veeristega; 

 12,0-60,7 m – liivakivi aleuroliidi ja savi vahekihtidega. 

1.3.3 Pinnavesi 

Mõniste valla piirides paiknevad järgmised järved: Ubajärv, Mõniste järv, Peräjärv, 

Põrgujärv, Alaveski järv ning Vastse-Roosa veskijärv. Valla territooriumil voolavad 

järgmised jõed: Mustjõgi, Peetri jõgi, Vaidava jõgi, Ahelo jõgi, Peeli jõgi ja Arujõgi. 

Mõniste valla territooriumil voolavaid vooluveekogusid on kirjeldatud tabelis 6. 
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Tabel 6. Mõniste valla vooluveekogud. 

Veekogu nimi Valgala suurus (km2) 
Pikkus 

(km) 
Seisund 

Mustjõgi 993,5 90 Hea 

Peetri jõgi 43 26,3 Väga hea 

Vaidava jõgi 203,5 19,3 Hea 

Ahelo jõgi 67,3 18,9 Hea 

Peeli jõgi 93,8 16,5 Hea 

Arujõgi 12,1 7,6 - 

Andmed: Keskkonnaregister; Koiva vesikonna veemajanduskava, 2010. 

1.3.4 Muud loodusvarad 

Valla territooriumile jääb Apja, Ubajärve rabad ning Sinesaarõ soo, Jahusoo ja Sakurgi sood. 

Üleriigilise tähtsusega maardlaid Mõniste vallas ei leidu (vastavalt Vabariigi Valitsuse 

9. juuni 2005. a määrusele nr 131). Kohaliku tähtsusega maardlatest asuvad Mõniste vallas 

Kolgamäe ja Tursa liivakarjäärid, Naha ja Kalkahju dolokivi maardlad ning aktiivse 

reservvaruna ka Lepuri (Karisöödi, Leppura) turbamaardla.  

1.4 Vee-ettevõtte iseloomustus 

Mõniste vallas tegutses kuni 1. jaanuarini 2014 vee-ettevõtlusega Mõniste Vallavalitsus, 

kellele kuuluvad ka ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniga seotud varad Mõniste vallas. 

Mõniste Vallavolikogu algatas 2012. aasta augustis avaliku konkursi Mõniste, Saru (hõlmab 

nii Saru lauatehase kui Andruse ühisveevärki ja –kanalisatsiooni) ja Kuutsi külades asuva 

Mõniste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga hõlmatud aladel vee – ettevõtja 

määramiseks. Vastavalt otsusele antakse konkursi võitnud vee – ettevõtjale ainuõigus vee–

ettevõtjana tegutsemiseks konkursi tulemuste kinnitamisest 5 aastaks. 

Vastavalt Mõniste Vallavolikogu 16. detsembri 2013. a. otsusele nr 1-1.3/53 määrati  Mõniste 

vallas Mõniste, Saru ja Kuutsi külades Mõniste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga 

hõlmatud aladel vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas vee-ettevõtjaks AS Võru Vesi, kes tegutseb 

vee-ettevõttena tegevuspiirkonnas 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2018 a. 

AS Võru Vesi tegutseb vee-ettevõtjana lisaks Võru linnas ja Võru linna lähiümbruses ning 

Antsla vallas. AS Võru Vesi suuraktsionär on Võru linn, 22 aktsiat kuulub vastavalt 

Aktsionäride lepingule Antsla vallale. AS Võru Vesi on kantud äriregistrisse Tartu Maakohtu 

15.12.1995 kandeotsusega. Vastavalt põhikirjale on AS Võru Vesi peamisteks 

tegevusaladeks:  

 joogivee puhastus ning tarbijate varustamine veega; 

 heitvee puhastus ning selle ärajuhtimine;  

 sadevete ärajuhtimine;  

 insenerkonstruktsioonide ja rajatiste ekspluatatsioon ning ehitusjärelevalve;  

 insenerkonstruktsioonide ja rajatiste ehitus, teenindus ning rekonstrueerimine;  

 jäätmemajanduse korraldamine;  

 tehnoloogiliste vahendite ja protsesside väljatöötamine;  
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 teadus ning rakendusuuringud inseneritegevuse sfäärile, vee ja heitvee analüüside 

teostamine;  

 konsultatsiooniteenuste osutamine;  

 täiendõppe korraldamine;  

 seminaride ja näituste korraldamine;  

 vahendustegevus;  

 välismajandustegevus seltsi põhikirjajärgsete tegevusalade piires;  

 Eesti Vabariigi seadusandlusega kooskõlas oleva tootmistegevuse arendamine;  

 kinnisvara ost ja müük.  

AS-is Võru Vesi töötab 25 töötajat koos juhatuse liikmega. Ettevõttel on lisaks 5-liikmeline 

nõukogu. 

Ülevaade AS Võru Vesi finants-majanduslikest põhinäitajatest on toodud tabelis 7. 

Tabel 7. AS Võru Vesi finants-majanduslikud põhinäitajad 

Nimetus 2008 2009 2010 2011 2012 

Müügitulu 914 039 901 187 952 044 1 021 808 1 016 333 

Ärikasum/ -kahjum 125 448 76 990 148 563 156 860 654 092 

Puhaskasum/ -kahjum 70 373 48 282 124 205 121 364 620 842 

Tööjõukulud kokku 412 323 404 103 411 113 413 328 450 891 

Põhivara jääkväärtus 7 009 055 11 206 144 14 331 005 15 696 479 16 319 371 

Investeeringud aruande aastal 4 361 838 4 402 963 3 504 183 1 911 623 1 329 210 

Omakapital 873 251 921 533 1 045 738 1 167 102 15 012 461 

Bilansimaht 8 173 096 12 832 758 15 053 724 16 432 203 17 233 618 

Omakapitali rentaablus 8,40% 5,40% 12,60% 10,40% 4,10% 

Varade rentaablus 2,20% 0,70% 1,10% 1,00% 3,80% 

Likviidsuskordaja 1,4 1,14 1,08 1,18 2,09 

Võlakordaja 85% 91% 93% 93% 13% 

Andmed: AS Võru Vesi 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad Mõniste vallas on reguleeritud Mõniste Vallavolikogu 

15. detsembri 2009. aasta määrusega nr. 1-1.5/12 „Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise 

teenuse hinna kehtestamine“. Määrustega kehtestatakse Mõniste, Saru ja Andruse puurkaevu 

teeninduspiirkonnas veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste hinnad alates 1. aprillist 

2010. 

Tabel 8 kirjeldab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinda Mõniste valla ühisveevärgi 

ja –kanalisatsiooniga hõlmatud aladel.  

Tabel 8. Mõniste Vallavolikogu 15. detsembri 2009. aasta määrusega nr. 1-1.5/12 

kehtestatud veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad (ilma 

käibemaksuta) 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse tarbija 1 m3 maksumus (eurot) 

Mõniste, Saru ja Andruse puurkaevu teeninduspiirkonnas 

Veevarustus 0,64 

Heitvee ärajuhtimine 0,45 

Andmed: Mõniste Vallavalitsus 
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Kuutsi külas on Kuutsi küla puurkaevu teeninduspiirkonnas Mõniste Vallavolikogu 

30.01.2013. a. määrusega nr 2 kehtestatud veeteenuse hinnaks 0,66 eurot/m3 tarbitud vee eest. 

Mõniste Vallavalitsuse 25. veebruari 2014. a. korraldusega nr 2-1.2/18 kooskõlastati AS Võru 

Vesi tegevuspiirkonnas (Mõniste, Saru ja Kuutsi külades ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga 

hõlmatud alad) uued vee- ja kanalisatsiooni teenuse hinnad (koos käibemaksuga), mis 

hakkavad kehtima 1. aprillist 2014. aastast: 

1) Tasu võetud vee eest – 1,32 eur/m3 

2) Tasu reovee ärajuhtimise eest – 0,96 eur/m3 

1.5 Kohalik omavalitsus 

Mõniste valla eelarve maht on 2013. aastal ligikaudu 1,06 miljonit eurot. 2012. aasta eelarve 

maht oli ligikaudu 0,84 miljonit eurot. Võrreldes 2012. aasta eelarvega on suurenemine 

ligikaudu 25%. Erinevus on peamiselt tingitud peamiselt suuremast tulumaksu laekumisest 

ning toetustest. Mõniste valla eelarve tulude jaotus on toodud tabelis 9. 

Tabel 9. Mõniste valla eelarve tulud aastatel 2009-2013 (eurot). 

Aasta 

Puhastatud 

eelarve 

(eurot) 

Võlakohustused 

kokku (eurot) 

(aasta lõpul) 

Võlakoormus 

(%) 

Laenureserv 

(eurot) 

2009 821 714 996 746 109,6 - 

2010 791 673 979 673 96 - 

2011 777 979 963 014 108,7 - 

2012 1 742 468 947 172 107 - 

2013 1 053 519 936 355 95,7 - 

Andmed: Mõniste Vallavalitsus 

2012. aastal on üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta võrreldes 2011. aastal 

laekunud tulumaksuga mõnevõrra suurenenud (vt tabel 10), mis näitab elanike sissetulekute 

mõningast suurenemist ning elanike sotsiaal-majandusliku olukorra paranemist. 2013. aasta 

eelarves on samuti prognoositud üksikisiku tulumaksu laekumise paranemist. 

Tabel 10. Üksikisiku tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta (eurodes). 

Aasta 2009 2010 2011 2012 2013 

Elanike arv  1042 1021 982 974 953 

Laekunud tulumaks (eurot/in) 270,8 252,0 281,9 297,2 336,2 

Andmed: Mõniste valla eelarved 
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2. Olemasoleva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi olukorra kirjeldus  

2.1 Mõniste küla 

Mõniste külas elab 01.01.2013. aasta seisuga 212 elanikku. Küla paikneb valla idaosas ja on 

ühtlasi valla keskuseks. Mõniste külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 95% elanikest. 

Ühiskanalisatsiooniga on liitunud ligikaudu 80% kogu küla elanikest.  

Mõniste külas on ühisveevarustuses kasutusel üks puurkaev-pumpla. 

Mõniste külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi suhteliselt 

kaitstud (madal reostusohtlikkus).  

Mõniste küla reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. juuli 

2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on küla reostuskoormus 300 inimekvivalenti. 

Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 20 ie/ha. Vastavalt Veeseadusele 

tuleb alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel ühiskanalisatsioon ja 

reoveepuhasti hoida tehniliselt heas seisukorras, tagamaks reovee nõuetekohane käitlemine. 

Ühiskanalisatsiooni puudumisel peab reovee tekitaja reoveekogumisala piirkonnas reovee 

koguma lekkekindlasse kogumismahutisse ja korraldama selle äraveo. Lisaks võib 

ühiskanalisatsiooni puudumisel reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie 

nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett. Väljaspool 

reoveekogumisalasid paiknevatel tiheasustusaladel peab kaitstud ja suhteliselt kaitstud 

põhjaveega aladel reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama, juhul kui 

heitvett immutatakse pinnasesse kuni 50 m3 ööpäevas. Lisaks võib kaitstud, suhteliselt 

kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 

mehaaniliselt puhastatud reovett ööpäevas.  

Mõniste külas kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad Mõniste 

Vallavalitsusele, kes tegeleb ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni haldamisega Mõniste külas. 

2.1.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Mõniste külas on üks veevõrk, mis baseerub küla keskuse kirdeosas Noortekeskuse läheduses 

asuval puurkaevul (katastri nr. 10951). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 200 

Mõniste küla elanikku ehk ligikaudu 95% küla elanikest. Reoveekogumisalal on 

ühisveevärgiga liitumise võimalus tagatud kõigile tarbijatele.  

Mõniste küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 3050 meetrit, mis on koguulatuses 2012. 

aastal rekonstrueeritud. Vanemad torustikud on eelkõige kinnistusisesed malm- ja terastorud, 

mis on rajatud 20-30 aastat tagasi. Uuemate veetorustike rajamisel on kasutatud plasttorustike 

läbimõõduga De32...63 mm. Torustike seisukord on valdavalt hea. 

Käesoleval ajal tarbitakse Mõniste külas ühe puurkaevu vett, mis suunatakse veevõrku peale 

veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmena on Mõniste puurkaev-pumplas kasutusel 

rauaeraldussüsteem EURA AIR 50 Duplex. 

Mõniste küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 1 (Mõniste 

küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem).  
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Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Mõniste küla asutusi ja ettevõtteid. Asutustest on 

suuremad ühisveevärgi vee kasutajad hooldekodu ja depoo. Kokku oli 2013. a. 

ühisveevarustusega ühendatud asutuste ja ettevõtete veetarve 450 m3/a ehk ligikaudu 1,2 

m3/d. 

Mõniste küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaeve:  

 Mõniste küla puurkaev (katastri nr 10951); 

Mõniste küla puurkaev on puuritud 1995. aastal ja asub küla keskuse kirdeosas 

Noortekeskuse läheduses (joonis 4). Puurkaevu sügavus on 66,8 meetrit ning selle abil 

ammutatakse vett kesk-devoni veekompleksist. Puurkaev-pumplasse on paigaldatud 0,1 m3 

suurune hüdrofoor ja veemõõtjad. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu 

sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal ei ole tagatud 50 meetrine 

sanitaarkaitsetsoon ning ala pole piiratud aiaga. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2011. 

aastal. Rekonstrueerimise käigus rajati uus puurkaev-pumpla hoone, kuhu paigaldati 

toruarmatuur, veemõõtjad, elektri-ja automaatikaseadmed ning 0,1 m3 suurune 

membraanhüdrofoor. Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel 

rauaeraldussüsteem EURA AIR 50 Duplex.  
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Joonis 4.  Mõniste küla puurkaev-pumpla (katastri nr 10951) ja veetöötlusjaam. Fotod: OÜ 

Alkranel 14.11.2013. 

Tabelis 11 on toodud Mõniste Vallavalitsusele väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. 

L.VV/323279) lubatud puurkaevude veevõtud Mõniste küla ja Saru küla ühisveevarustuse 

puurkaevudest. Kuutsi küla ja Lasteaia (Andruse) ühisveevarustuse puurkaevude veevõtt jääb 

alla 5 m3 ööpäevas, mistõttu pole vee-erikasutusluba veevõtuks seal tarvis.  

Tabel 11. Vee erikasutusloaga lubatud veevõtt Mõniste valla ühisveevarustuse 

puurkaevudest. 

Lubatud veevõtt Mõniste küla pk Saru küla pk 

Katastri nr. 10951 50599 

m3/a 20 000 16 000 

m3/kv 2 500 4 000 

m3/d - - 

Andmed: Mõniste Vallavalitsuse vee erikasutusluba (nr L.VV/323279). 

Mõniste valla ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised andmed 

on toodud tabelis 12. 
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Tabel 12. Mõniste valla ühisveevarustussüsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 

andmed. 

Puurkaevu 

nimetus/asukoht 

Mõniste küla 

pk 

Saru küla 

 pk 

Kuutsi küla 

pk 

Saru Lasteaia 

(Andruse) pk  

Katastri nr. 10951 50599 24582 10903 

Passi nr. 6736 - 81007 3377 
Kasutatav põhjavee 

kiht D2 D2gj-br D2 D2 

Puurimise aasta 1995 2011 2008 1972 

Pumba tootlikkus, 

m3/h - - - - 

Puurkaevu tootlikkus, 

m3/h 60 60,1 4,0 4,8 

Lubatud veevõtt, m3/d 27,4 43,8 - - 

Tegelik toodetud vee 

kogus, m3/d  13,8 8,9 0,8 2,5 

Tarbitud vee kogus 

m3/d 13,8 8,9 0,8 2,5 

Reguleerimisseade 
0,1 m3 

hüdrofoor 

0,1 m3 

hüdrofoor 

0,1 m3  

hüdrofoori 

ca 0,5 m3  

hüdrofoor 

Puurkaevu sügavus, m 66,8 60,7 70 55 

Staatiline veetase, m 7 1,07 12,7 8,5 

Deebit (l/s) 16,67 16,7 1,1 1,32 

Veemõõtja olemasolu Jah Jah Jah Jah 

Puurkaevu hoone 

seisukord 
Uus Uus Uus Vana 

Omanik 
Mõniste 

Vallavalitsus 

Mõniste 

Vallavalitsus 

Mõniste 

Vallavalitsus 

Mõniste 

Vallavalitsus 

Haldaja 
Mõniste 

Vallavalitsus 

Mõniste 

Vallavalitsus 

Mõniste 

Vallavalitsus 

Mõniste 

Vallavalitsus 
Andmed: Mõniste Vallavalitsus;
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Alljärgnevalt on tabelis 13 toodud Mõniste küla ühisveevarustussüsteemiga 

ühendatud elanike poolt, asutustes ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2013. aastal.  

Tabel 13. Mõniste küla ühisveevarustussüsteemi puurkaevudest väljapumbatud 

ning tarbitud vee kogused 2013. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2013. aastal Mõniste küla puurkaevust 

väljapumbatud vesi 

m3/a 

4 887 

2013. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a 4 154 

sh. elanike veetarve  m3/a 3 704 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 450 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 
11,4 

Andmed: Mõniste Vallavalitsus. 

Veekaod Mõniste külas on torustiku rekonstrueerimise tulemusena viimastel aastatel 

pidevalt vähenenud. Hinnanguliselt moodustavad veekaod ca 10-15% tarbitud 

(müüdud) veekogusest. Täpsemad andmed veekadude kohta puuduvad. Tabeli 13 

andmetes on näha, et Mõniste küla ühisveevärgiga varustatud tarbijate ööpäevane 

keskmine veetarve on ligikaudu 11,4 m3. Arvestades ühisveevarustussüsteemiga 

ühendatud elanike arvuks ligikaudu 200, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 

51 liitrit ööpäevas.   

2.1.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Mõniste külas saab tuletõrjevett võtta Mõniste järve põhjaosas Võru-Mõniste-Valga 

maantee äärest. Veevõtukaev on rajatud 2008. aastal ning on nõuetekohaselt 

tähistatud. Juurdepääs veevõtukohale on aastaringselt hea. Lisaks on tuletõrje 

veevõtumahutid olemas OÜ Lõunapiim farmi territooriumil. Veevõtumahutid on 

suurusega 2x100 m3 ning on vett täis. Juurdepääs veevõtumahutitele on hea. 

Mõniste valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 14. 

Tabel 14. Mõniste valla olemasolevad tuletõrjevee veevõtukohad. 

Asula Asukoht X Y Viit Vvk nimetus Maht m3 

Mõniste küla Mõniste küla järve ääres 6389156 656324 Jah Veevõtukoht - 

Mõniste küla OÜ Lõunapiim farmi juures 6388600 656816 - Veevõtumahutid 2x100 

Kuutsi küla Kuutsi küla rahvamaja juures 6386585 682791 Jah Veevõtumahutid 2x50 

 

2.1.3 Joogivee kvaliteet 

Mõniste küla veevarustussüsteemis kasutatakse käesoleval ajal küla keskuse kirdeosas 

asuva puurkaevu (katastri nr 10951) põhjavett. Ühisveevarustuses kasutatava 

puurkaevu põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 15.  

Tabelis 15 on näha, et käesoleval ajal Mõniste küla ühisveevarustuses kasutatava 

puurkaevu (katastri nr 10951) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi 

(Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrus nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja 
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kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") olnud üldraua ja mangaani sisaldus. 

Sotsiaalministri 02.01.2003. a. määruse nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või 

kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ põhjal jääb 

Mõniste küla puurkaevu vesi üldraua sisalduse tõttu III kvaliteediklassi ning 

mangaani sisalduse alusel II kvaliteediklassi. 

Tabel 15. Mõniste küla puurkaevudest võetava põhjavee kvaliteet ning 

veevõrgust võetava joogivee kvaliteet. 

  

Lubatud 

piirnorm

*  Ühik 

Mõniste küla 

PK 05.03.08 

Mõniste küla 

veevärgivesi 

(vallamaja)  

29.06.11 

Mõniste küla 

veevärgivesi 

(vallamaja)  

25.09.13 

Puurkaevu katastri nr     10951 - - 

Värvus   mg/l Pt - 5 0 

Lõhn   palli - 0 1 

Maitse -  palli - 0 1 

Hägusus   NHÜ - 31 <1 

pH 6,5-9,5   6,9 7,5 7,2 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 431 722 704 

Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l 0,1 0,06 <0,05 

Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l   - <0,002 

Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l 1,5 - <1 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 1,5 - 1,4 

Üldraud 200 µg/l 4300 3390 <20 

Mangaan 50 µg/l 100 162 <10 

Kloriidid 250 mg/l 4,2 - 22,7 

Fluoriidid 1,5 mg/l - - 0,3 

Boor 1 mg/l - - <0,1 

Sulfaadid 250 mg/l - - 47,6 

Naatrium 200 mg/l - - 7,6 

Üldkaredus   mg-ekv/l - - - 

Coli-laadsed bakterid  0 

PMÜ/100 

ml - 0 0 

Escherichia coli 0 

PMÜ/100 

ml - 0 0 

Enterokokid 0 

PMÜ/100 

ml - 0 0 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml - 0 0 

*Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: Mõniste Vallavalitsus, 

Terviseamet. 

Tabelis 15 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 

võetud Mõniste küla ühisveevõrgust. Viimase joogivee proovi analüüsitulemuste 

põhjal vastab joogivesi kehtestatud piirnormidele (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. 

määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"). 

Amortiseerunud kinnistu torustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi mõningane 

halvenemine tarbijate juures. 
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Mõniste küla veevarustussüsteemide seisukord: 

 Mõniste küla ühisveevarustuse süsteemidega on käesoleval ajal ühendatud 

kokku ligikaudu 200 inimest ehk 95% Mõniste küla elanikest. 

Reoveekogumisalal on ühisveevärgiga liitumise võimalus tagatud kõigile 

tarbijatele; 

 Vett ühisveevarustuse tarbeks võetakse käesoleval ajal küla keskuse kirdeosas 

Noortekeskuse juures asuvast puurkaevust (katastri nr 10951); 

 Ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 3050 meetrit, mis on koguulatuses 

2012. aastal rekonstrueeritud. Vanemad torustikud on eelkõige kinnistusisesed 

malm- ja terastorud, mis on rajatud 20-30 aastat tagasi. Uuemate veetorustike 

rajamisel on kasutatud plasttorustike läbimõõduga De32...63 mm. Mõniste 

küla ühisveevarustuse torustikud on rekonstrueeritud ning heas seisukorras;  

 Mõniste küla ühisveevarustuse puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2011. 

aastal. Rekonstrueerimise käigus rajati uus puurkaev-pumpla hoone, kuhu 

paigaldati toruarmatuur, veemõõtjad, elektri- ja automaatikaseadmed ning 0,1 

m3 suurune membraanhüdrofoor. Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas 

kasutusel rauaeraldussüsteem EURA AIR 50 Duplex; 

 Mõniste küla puurkaevu (katastri nr 10951) abil tarbitakse kesk-devoni 

põhjaveekomplekside põhjavett. Puurkaevu põhjavees on üle lubatud piirnormi 

(Sotsiaalministri 31.07.2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") olnud üldraua ja mangaani 

sisaldused. Ühisveevõrgust võetav joogivesi vastab uuritud näitajate osas 

kehtestatud kvaliteedinõuetele; 

 Tulenevalt vanemate eelkõige kinnistusiseste torustike vanusest esineb aeg-

ajalt ka lekkeid. Veekaod on Mõniste külas torustiku rekonstrueerimise 

tulemusena viimastel aastatel pidevalt vähenenud. Hinnanguliselt moodustavad 

veekaod ca 10-15% tarbitud (müüdud) veekogusest. Täpsemad andmed 

veekadude kohta puuduvad; 

 Mõniste külas saab tuletõrjevett võtta Mõniste järve põhjaosast Võru-Mõniste-

Valga maantee äärest. Veevõtukaev on rajatud 2008. aastal ning on 

nõuetekohaselt tähistatud. Juurdepääs veevõtukohale on aastaringselt hea. 

Lisaks on tuletõrje veevõtumahutid (2x100 m3) olemas OÜ Lõunapiim farmi 

territooriumil.  

2.1.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Mõniste küla ühiskanalisatsioonisüsteemiga on käesoleval ajal liitunud ligikaudu 170 

inimest ehk ligikaudu 80% küla elanikest. Mõniste külas on moodustatud 

reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitunud suurem 

enamus elanikest. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub ühiskanalisatsioon, 

toimub reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumismahutite seisukorra ja nende 

veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude tühjendamise kohta andmed puuduvad. 
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Mõniste küla kanalisatsioon on isevoolne ning reoveepumplad 

kanalisatsioonisüsteemis puuduvad. Mõniste külas on kokku ca 2190 m isevoolseid 

kanalisatsioonitorustikke. Kanalisatsioonitorustikud on rajatud 20-30 aastat tagasi 

ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Vanemad torustikud on keraamilised 

torud, hilisemad asbotsement torud. Kanalisatsioonitorustik on rajatud DN150 ja 

DN200 mm läbimõõduga torudest. 

Tulenevalt vanemate ühiskanalisatsiooni ning kinnistusiseste torustike ja 

kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub 

sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine 

protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui 

pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust.  

Sademeveekanalisatsioon Mõniste külas puudub. Enamasti valgub sadevesi 

haljasaladele, kus imbub pinnasesse. Lume sulamisel ja suuremate vihmadega satub 

ka kanalisatsiooni. Sademetevee ärajuhtimiseks on mitmel pool rajatud kraavid. 

Mõniste küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 

1 (Mõniste küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem). 

Mõniste külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja eramajade 

elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Mõniste külas on ühiskanalisatsiooniga 

ühendatud asutusteks Mõniste Vallavalitsus, hooldekodu ning Mõniste depoo. Kokku 

oli Mõniste külas ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud asutuste ja ettevõtete 

reoveeteke 2013. aastal ligikaudu 450 m3. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes 

Mõniste küla elanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga 

reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita.  

Tabelis 16 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2013. 

Tabel 16. Mõniste küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes 

ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2013. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2013. aastal tarbitud veekogused (elanikkond, 

ettevõtted ja asutused) 

m3/a 3 598 

sh. elanike veetarve m3/a 3 148 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 450 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m3/d 9,9 

Andmed: Mõniste Vallavalitsus. 

Mõniste külas tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub 

tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil reovee koguseid ei mõõdeta. Suublasse 

juhitava reovee kogus on võrdsustatud puurkaevudest väljapumbatava vee kogusega. 

Sellest lähtuvalt moodustas infiltratsiooni ja sademetevee osakaal 2013. aastal  

hinnanguliselt ca 36% reoveepuhastile suunatavast (müüdud) reoveest. Vanusest 

tingituna on vanemad torustikud ja kanalisatsioonikaevud suures osas amortiseerunud, 

mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 
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2.1.5 Mõniste küla reovee reostuskoormus 

Mõniste külas juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike ja asutuste ning ettevõtete 

olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga on varustatud ligikaudu 170 elanikku.  

Mõniste küla reoveepuhasti juures on 2013. aastal läbi viidud reostuskoormuse 

analüüs, mille käigus mõõdeti ööpäevaringselt reoveevee vooluhulki ning võeti 

keskmistatud reoveeproove. Mõniste asula reoveepuhasti koormuse mõõtmisi teostas 

OÜ aqua consult baltic. Reostuskoormuse analüüs teostati ajavahemikul 03.06-11.06 

2013. Reovee vooluhulga mõõtmisel saadi Mõniste küla ööpäevaseks keskmiseks 

reovee vooluhulgaks 32,7 m3/d. Kõrgeim ööpäevane vooluhulk registreeriti 8 juunil 

45,6 m3/d ning minimaalne vooluhulk 6 juunil 21,3 m3/d. 

Puhasti sissevoolust võetud analüüsid ning vooluhulga alusel arvutatud 

reostuskoormused on toodud tabelis 17. 

Tabel 17. Mõniste reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs. 

Kuupäev Vooluhulk BHT7 BHT7 Inimekvivalent 

  m3/d mg/l kg/d IE 

4.06.2013 36,5 140 5,1 85 

5.06.2013 28,2 160 4,5 75 

6.06.2013 21,3 180 3,8 64 

7.06.2013 45,6 52 2,4 40 

8.06.2013 37,3 60 2,2 37 

9.06.2013 27 135 3,6 61 

10.06.2013 32,5 72 2,3 39 

Keskmine 32,6 114 3,4 57 

Andmed: Mõniste ja Saru asulate reostuskoormuse uuring, Tartu 2013. 

Mõniste puhasti sissevoolu BHT7 kontsentratsioonid on madalad ning mõjutatud 

vihmavee infiltratsioonist. Keskmine BHT7 kontsentratsioon puhasti sissevoolus oli 

114 mg/l ning reostuskoormus 3,4 kg BHT7/d. Puhasti keskmine reostuskoormus 

inimekvivalentide järgi oli 57 IE-d. 

Tabel 18 kirjeldab aga Mõniste küla reoveepuhasti (biotiikide) puhastusefektiivsust. 

Puhasti efektiivsuse arvutamiseks määrati 05.06 ööpäeva keskmistatust ning samal 

päeval võetud puhasti väljavoolu punkproovist KHT, BHT7, heljum, üldlämmastik ja 

–fosfor. 

Tabel 18. Mõniste küla biotiikide saasteainete ärastusefektiivsused. 

Proovivõtukoht pH BHT7 KHT Heljum Nüld Püld 

Sissevool 7,4 160 399 110 56,2 8,22 

Väljavool 7,4 7 47 6 2,5 0,57 

Ärastusefektiivsused 96% 88% 95% 96% 93% 

Andmed: Mõniste ja Saru asulate reostuskoormuse uuring, Tartu 2013. 

Puhasti väljavool vastab kõikide näitajate osas vee-erikasutusloas kehtestatud 

nõuetele. Samuti on puhasti ärastusefektiivsused kõikide näitajate osas kõrged. 
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Mõniste küla arvestuslik reostuskoormuse analüüs 2013. aasta andmete põhjal on 

esitatud tabelis 19. Arvutustes on arvestatud, et tööl ja koolis tarbib inimene vett 15-

40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. A., 1995). Arvutuslikuks 

veetarbeks on vastavalt reaalsele ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike veetarbe 

andmetele võetud 50,7 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. tabel 16). Reostuskoormuse 

arvutamisel on arvestatud, et ühe Mõniste küla ühiskanalisatsiooniga varustatud 

elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). 

Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g 

üldlämmastikku ööpäevas.  

Mõniste küla elanike poolt ja asutustes ning ettevõtetes tekitatud arvestuslik reovee 

vooluhulk on ööpäevas ca 9,9 m3 (vt tabel 19). Elanike poolt tekib arvestuslikult 

ööpäevas ca 8,6 m3 reovett, mis on ligikaudu 87% kogu tekkivast reovee 

vooluhulgast. Mõniste küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike ning asutuste ja 

ettevõtete ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 10,9 kg BHT7/d. Antud 

parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 19. Mõniste küla reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m3/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud 

Mõniste külas 170 1 50,7 170 8,6 10,2 

Hooldekodu Pihlakobar - 0,3 30,0 9,0 0,9 0,5 

Mõniste Depoo - 0,3 30,0 3,3 0,3 0,2 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - 0,3 30,0 12,3 1,2 0,7 

Mõniste reovesi kokku 170 - - 182,3 9,9 10,9 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       182 9,9 10,9 

Infiltratsioon - - 36% - 3,5 - 

REOVESI KOKKU       182 13,4 10,9 

2.1.6 Mõniste küla reoveepumplad 

Mõniste küla kanalisatsioonitorustikud on isevoolsed ning reoveepumplad 

ühiskanalisatsioonisüsteemis puuduvad. 

2.1.7 Mõniste küla reoveepuhasti 

Mõniste küla reoveepuhasti asub küla loodeosas (joonis 5). Külas moodustuv reovesi 

puhastatakse kahes biotiigis kogupindalaga 6295 m2. Mõniste reoveepuhasti biotiigid 

rekonstrueeriti täielikult 2008. aastal. Rekonstrueerimise käigus puhastati biotiigid 

ning uuendati puhasti sisse- ja väljavoolutorustikud ja -kaevud.  

Mõniste küla reoveepuhasti (biotiigid) on heas seisukorras ning tagab üldjuhul reovee 

nõuetekohase puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid 

sademeteveed, mis suurte saju- ja sulaperioodidel Mõniste puhastisse sisenevat reovee 

kogust suurendavad. 
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Heitveesuublaks vastavalt Mõniste Vallavalitsusele väljastatud vee-erikasutusloale (nr 

L.VV/323279) on kraav (200 m), mis suubub Mustjõkke (suubla kood 1154800). 

Vastavalt Eesti Veeseadusele on kõik Eesti veekogud (s.h. Mustjõgi) reostustundlikud 

heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/323279) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 

kogused ning Mõniste küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 

aastatel 2010-2013 on toodud tabelis 20. Keskkonda viidavat üldfosfori kogust 

vastavalt vee-erikasutusloale ei limiteerita. 

 

Joonis 5.  Mõniste küla reoveepuhasti. Foto: OÜ Alkranel 14.11.2013. 

Tabel 20. Mõniste küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

 

  Väljuv  

Kuupäev Vee-

erikasutusloaga 

lubatud suurim 

sisaldus mg/l 

21.12.2010 31.05.2011 7.06.2012 19.09.2013 

Komponent 

konts. konts. konts. konts. 

mg/l mg/l mg/l mg/l 

BHT7 25 18 8,2 13 22 

KHT 125 - - - - 

Heljum 35 16 16 50 58 

Üldlämmastik 60 9 1,8 6 9,6 

Üldfosfor - 1,1 0,25 0,7 1,1 

pH 6-9 - 8,9 - 8,3 

Andmed: Mõniste Vallavalitsus 
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Tabeli 20 andmetest selgub, et 2010...2013. aastatel võetud heitvee proovid vastavad 

üldiselt vee erikasutusloa nõuetele. Kahel juhul on üle piirnormi olnud heljumi 

sisaldus.  

Mõniste küla kanalisatsioonisüsteemide seisukord: 

 Mõniste küla ühiskanalisatsiooniga on käesoleval ajal liitunud ligikaudu 170 

inimest ehk ligikaudu 80% küla elanikest. Reoveekogumisalal on 

ühiskanalisatsiooniga liitunud suurem enamus elanikest;  

 Mõniste külas on kokku ca 2190 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke. 

Kanalisatsioonitorustikud on rajatud 20-30 aastat tagasi ning on käesolevaks 

ajaks amortiseerunud. Vanemad torustikud on keraamilised torud, hilisemad 

asbotsement torud. Kanalisatsioonitorustik on rajatud DN150 ja DN200 mm 

läbimõõduga torudest. Tulenevalt vanemate ühiskanalisatsiooni ning 

kinnistusiseste torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures 

osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee 

infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee 

filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase 

langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust;  

 Mõniste küla reovesi puhastatakse küla loodeosas asuvates kahes biotiigis 

kogupindalaga 6295 m2, mis on rekonstrueeritud 2008. aastal. Puhasti tagab 

üldjuhul reovee nõuetekohase puhastuse. 

2.2 Saru küla 

Saru külas elab 01.01.2013. aasta seisuga 265 elanikku. Saru külas on käesoleval ajal 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 100 inimest ehk ca 38% küla 

elanikest. 

Saru külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi suhteliselt 

kaitstud (madal reostusohtlikkus).  

Saru küla reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. juuli 

2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on küla reostuskoormus 300 inimekvivalenti. 

Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 20 ie/ha. Vastavalt 

Veeseadusele tuleb alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel 

ühiskanalisatsioon ja reoveepuhasti hoida tehniliselt heas seisukorras, tagamaks 

reovee nõuetekohane käitlemine. Ühiskanalisatsiooni puudumisel peab reovee tekitaja 

reoveekogumisala piirkonnas reovee koguma lekkekindlasse kogumismahutisse ja 

korraldama selle äraveo. Lisaks võib ühiskanalisatsiooni puudumisel 

reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie nõuetekohaselt immutada 

pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett. Väljaspool 

reoveekogumisalasid paiknevatel tiheasustusaladel peab kaitstud ja suhteliselt kaitstud 

põhjaveega aladel reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama, juhul 

kui heitvett immutatakse pinnasesse kuni 50 m3 ööpäevas. Lisaks võib kaitstud, 

suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse immutada 

kuni 5 m3 mehaaniliselt puhastatud reovett ööpäevas. 
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Saru külas kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad Mõniste 

Vallavalitsusele, kes tegeleb ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni haldamisega Saru 

külas. 

2.2.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Saru küla veevõrk baseerub käesoleval ajal küla idaosas asuval uuel puurkaevul 

(katastri nr 50599). Varasemalt ühisveevarustuses kasutatud Saru Puidutööstuse 

puurkaev (katastri nr 10898) on kasutusest väljas. Ühisveevarustuse kaudu saavad vett 

käesoleval ajal ligikaudu 100 Saru küla elanikku. Peamiselt on ühisveevarustusega 

liitunud küla keskuse korrusmajade ja eramajade elanikud. Ülejäänud elanikkonna 

veevarustus baseerub salvkaevudel või eraomandis olevatel puurkaevudel. 

Ühisveevarustuse torustike kogupikkus on Saru külas ligikaudu 1730 meetrit, millest 

ligikaudu 1385 meetrit moodustavad 2012. aastal rekonstrueeritud uued 

plasttorustikud. Vanemad torustikud on eelkõige kinnistusisesed malm- ja terastorud, 

mis on rajatud 35-40 aastat tagasi. Uuemate veetorustike rajamisel on kasutatud 

plasttorustike läbimõõduga De32...63 mm. Torustike seisukord on valdavalt hea. 

Käesoleval ajal tarbitakse Saru külas ühe puurkaevu vett, mis suunatakse veevõrku 

peale veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmena on Saru puurkaev-pumplas 

kasutusel rauaeraldussüsteem EURA AIR 13 Duplex. 

Saru küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 2 (Saru 

küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem).  

Kokku on Saru külas käesoleval hetkel ühisveevärgi veega varustatud ligikaudu 38% 

elanikest ehk ligikaudu 100 elanikku. Ettevõtetest ja asutustest kasutavad 

ühisveevärgi vett OÜ Ecperance Saru kauplus ning AS Viljandi Aken ja Uks. 

Saru küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaeve:  

 Saru küla puurkaev (katastri nr. 50599); 

Saru asula puurkaev on puuritud 2011. aastal ja asub Saru küla idapoolses osas. 

Puurkaevu sügavus on 60,7 meetrit ning selle abil ammutatakse vett kesk-devoni 

veekompleksist. Puurkaev asub pumplahoones (joonis 6). 2012. aastal rajatud 

pumplahoonesse paigaldati toruarmatuur, veemõõtjad, elektri-ja automaatikaseadmed 

ning 0,1 m3 suurune membraanhüdrofoor. Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas 

kasutusel rauaeraldussüsteem EURA AIR 13 Duplex. Puurkaev-pumplal on tagatud 

30 meetrine sanitaarkaitseala, kuid ala pole piiratud aiaga. 
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Joonis 6.  Saru küla puurkaev-pumpla (katastri number 50599). Fotod: OÜ 

Alkranel 14.11.2013. 

Tabelis 11 on toodud Mõniste Vallavalitsusele väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. 

L.VV/323279) lubatud puurkaevude veevõtud Mõniste küla ja Saru küla 

ühisveevarustuse puurkaevudest. Kuutsi küla ja Lasteaia (Andruse) ühisveevarustuse 

puurkaevude veevõtt jääb alla 5 m3 ööpäevas, mistõttu pole vee-erikasutusluba 

veevõtuks seal tarvis. 

Saru küla ühisveevarustus-süsteemis kasutatava puurkaev-pumpla tehnilised andmed 

on toodud tabelis 12. 

Alljärgnevalt on tabelis 21 toodud Saru küla elanike poolt, asutustes ning ettevõtetes 

tarbitud veekogused ning puurkaevust pumbatud vee kogused 2013. aastal.  
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Tabel 21. Saru küla ühisveevarustuse puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee 

kogused 2013. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2013. aastal Saru küla puurkaevust väljapumbatud 

vesi 

m3/a 3 543 

2013. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a 3 012 

sh. elanike veetarve  m3/a 3 012 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a - 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 8,3 

Andmed: Mõniste Vallavalitsus. 

Veekaod Saru külas on torustiku rekonstrueerimise tulemusena viimastel aastatel 

pidevalt vähenenud. Hinnanguliselt moodustavad veekaod ca 10-15% tarbitud 

(müüdud) veekogusest. Täpsemad andmed veekadude kohta puuduvad. Tabeli 21 

andmetes on näha, et Saru küla ühisveevärgiga varustatud tarbijate ööpäevane 

keskmine veetarve on ligikaudu 8,3 m3. Arvestades ühisveevarustussüsteemiga 

ühendatud elanike arvuks ligikaudu 100, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 

82,5 liitrit ööpäevas.   

2.2.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Saru külas ei ole rajatud tuletõrjeveesüsteeme. Samuti puuduvad veevõtukohad kust 

oleks tagatud vee kättesaadavus aastaringselt. 

Mõniste valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 14. 

2.2.3 Joogivee kvaliteet 

Saru küla veevarustuseks kasutatakse käesoleva ajal peamiselt küla keskuse idaosas 

asuva uue puurkaevu (katastri nr-id 50599) põhjavett. Ühisveevarustuses kasutatava 

Saru küla puurkaevu põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 22.  

Tabelis 22 on näha, et Saru küla ühisveevarustuses kasutatava uue puurkaevu (katastri 

nr 50599) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. 

a. määrus nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") 

olnud üldraua ja mangaani sisaldus. Sotsiaalministri 02.01.2003. a. määruse nr 1 

„Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ põhjal jääb Saru küla ühisveevarustuses kasutatava 

puurkaevu vesi üldraua ja mangaani suure sisalduse tõttu II kvaliteediklassi. 
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Tabel 22. Saru küla puurkaevust võetava põhjavee ning veevõrgust võetava 

joogivee kvaliteet. 

 

Lubatud 

piirnorm* Ühik 

Saru küla 

PK 

10.10.11 

Saru küla 

veevärgivesi 

(elamu)  

25.04.12 

Saru küla 

veevärgivesi 

(elamu)  

25.09.13 

Puurkaevu katastri nr     50599 - - 

Värvus   mg/l Pt 15 0 0 

Lõhn   palli 2 1 1 

Maitse -  palli - 1 1 

Hägusus   NHÜ 2,1 13 <1 

pH 6,5-9,5   7,7 7,6 7,6 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 319 294 297 

Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l 0,08 0,08 <0,05 

Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l <0,003 - <0,002 

Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l <0,45 - <1 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 1,6 - 1,2 

Üldraud 200 µg/l 360 2800 119 

Mangaan 50 µg/l 65 79 48 

Kloriidid 250 mg/l 4 - 1,5 

Fluoriidid 1,5 mg/l 0,2 - 0,2 

Boor 1 mg/l <0,06 - <0,1 

Sulfaadid 250 mg/l <3 - 1,1 

Naatrium 200 mg/l 3,6 - 2,8 

Üldkaredus   mg-ekv/l 3,4 - - 

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

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 - 0 

Enterokokid 0 PMÜ/100 ml 0 - 0 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml 0 - 0 

*Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: Mõniste Vallavalitsus 

Tabelis 22 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüsi tulemused, mis on 

võetud Saru küla veevõrgust. 2012. a. joogivee proovi analüüsitulemuse põhjal ei 

vastanud Saru küla ühisveevõrgust võetud joogivesi üldraua ja mangaani suure 

sisalduse tõttu kehtestatud normidele (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 

82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"). Seda seetõttu, 

et 2012. aastal toimus Saru küla uue puurkaev-pumpla rajamine ning 

veetöötlusseadmete paigaldamine ja seadistamine. Samuti rekonstrueeriti 

amortiseerunud ühisveevarustuse torustikud. Viimase joogivee proovi 

analüüsitulemuse põhjal vastab Saru küla veevõrgust võetav joogivesi kehtestatud 

normidele. Amortiseerunud kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi 

mõningane halvenemine tarbijate juures. 

Saru küla veevarustussüsteemide seisukord: 

 Saru küla ühisveevarustuse süsteemide kaudu on käesoleval ajal veega 

varustatud kokku ligikaudu 100 inimest ehk ca 38% küla elanikest; 

 Vett ühisveevarustuse tarbeks võetakse käesoleval ajal küla keskuse idaosas 

asuvast uuest puurkaevust (katastri nr 50599); 
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 Ühisveevarustuse torustike kogupikkus on Saru külas ligikaudu 1730 meetrit, 

millest ligikaudu 1385 meetrit moodustavad 2012. aastal rekonstrueeritud uued 

plasttorustikud. Vanemad torustikud on eelkõige kinnistusisesed malm- ja 

terastorud, mis on rajatud 35-40 aastat tagasi. Uuemate veetorustike rajamisel 

on kasutatud plasttorustike läbimõõduga De32...63 mm. Torustike seisukord 

on valdavalt hea;  

 Saru küla uus puurkaev-pumpla on rajatud 2012. aastal. Pumplahoonesse 

paigaldati toruarmatuur, veemõõtjad, elektri-ja automaatikaseadmed ning 0,1 

m3 suurune membraanhüdrofoor. Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas 

kasutusel rauaeraldussüsteem EURA AIR 13 Duplex; 

 Saru küla ühisveevarustuses kasutatava uue puurkaevu abil tarbitakse kesk-

devoni veekompleksi põhjavett. Puurkaevu põhjavees on üle joogivee lubatud 

piirnormi (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrus nr. 82, "Joogivee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") olnud üldraua ja 

mangaani sisaldused. 2012. aastal veevõrgust võetud joogivee proovide 

analüüsitulemuste põhjal oli üle lubatud piirnormi samuti üldraua ja mangaani 

sisaldused, kuid uue puurkaev-pumpla rajamise ning veetöötlusseadmete 

paigaldamise järgselt vastab joogivesi kehtestatud nõuetele. Amortiseerunud 

kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi mõningane 

halvenemine tarbijate juures; 

 Tulenevalt vanemate torustike vanusest esineb aeg-ajalt ka lekkeid. 

Hinnanguliselt moodustavad veekaod ca 10-15% tarbitud (müüdud) 

veekogusest. Täpsemad andmed veekadude kohta puuduvad; 

 Saru külas ei ole rajatud tuletõrjeveesüsteeme. Samuti puuduvad veevõtukohad 

kust oleks tagatud vee kättesaadavus aastaringselt. 

2.2.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Saru külas on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 30% küla 

elanikest ehk ca 80 inimest. Saru külas on moodustatud reoveekogumisala. 

Majapidamised, millel puudub liitumine ühiskanalisatsiooniga, kasutavad reovee 

kogumiskaeve. 

Saru külas keskuses on kaks eraldiseisvat kanalisatsioonisüsteemi. Reovesi 

puhastatakse kahes 2004. aastal rajatud reoveepuhastis. Üks puhasti on asula 

elumajade piirkonnas ja teine ühiselamu lähedal Saru lauatööstuse kinnistul. Elamute 

reovesi juhitakse isevoolsena reoveepuhastisse (Bioclere BK-65). Heitvee suublaks on 

Mustjõgi. 

Ühiselamu reovesi juhitakse isevoolsena pumplasse ja pumbatakse üles 

reoveepuhastisse (kolmekambriline septik, 5 m3 plastist mahuti ja imbväljak 

suurusega 32*8 m). 

Saru küla kanalisatsioon on isevoolne. Isevoolsete ühiskanalisatsiooni torustike 

kogupikkus on küla keskuses ligikaudu 680 m. Kanalisatsioonitorustikud on osaliselt 
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(ca 150 meetri ulatuses) rekonstrueeritud koos reoveepuhastite rajamisega. Vanemad 

torustikud on käesoleval ajaks amortiseerunud.  

Tulenevalt vanemate torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas 

amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib 

toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite 

paigaldussügavust.  

Saru küla keskuses on sademeveekanalisatsioon rajatud Puidutööstuse kinnistule. 

Sadevesi juhitakse keskusest läänesuunas jäävasse kraavi ning selle kaudu Mustjõkke. 

Sademeveetorustik kogupikkus on ca 240 meetrit. Mujal juhitakse sademevesi 

ümbritsevatele haljasaladele, kus toimub sademevee imbumine pinnasesse. 

Saru küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 2 

(Saru küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem). 

Saru küla keskuses on ühiskanalisatsiooniga ühendatud peamiselt kortermajade 

elanikud ning puidutööstus. 

Reovee koguseid Saru külas ei mõõdeta vaid loetakse võrdeliseks tarbitud vee 

kogusega. Tabelis 23 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, 

asutustes ning ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2013. 

Tabel 23. Saru küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud tarbijate poolt tarbitud vee 

arvestuslikud kogused 2013. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

Tarbitud veekogused (elanikkond, ettevõtted ja 

asutused) 

m3/a 3 285 

sh. eramajade ja korrusmajade elanike olmereovesi m3/a 2 409 

sh.  asutuste ja ettevõtete reovesi m3/a 876 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m3/d 9,0 

Andmed: Mõniste Vallavalitsus, konsultant. 

Saru külas tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub 

tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastitel reovee koguseid samuti ei mõõdeta. 

Elamute piirkonnas suublasse juhitava reovee kogus on võrdsustatud puurkaevust 

väljapumbatava ning elanike poolt tarbitava vee kogusega. Infiltratsiooni ja 

sademetevee osakaalu kohta andmed puuduvad. Kuna vanusest tingituna on vanemad 

torustikud ja kanalisatsioonikaevud suures osas amortiseerunud toimub sademete- ja 

lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Seetõttu on arvestatud, et 

hinnanguline sademete- ja infiltratsioonivee osakaal 2013. aastal moodustas ca 50% 

reoveepuhastile suunatavast (müüdud) reoveest. 

2.2.5 Saru küla reovee reostuskoormus 

Saru küla keskuses juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike ning ettevõtete 

olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga on varustatud ligikaudu 80 elanikku.  
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Saru küla elamute reoveepuhasti (Bioclere BK-65) juures on 2013. aastal läbi viidud 

reostuskoormuse analüüs, mille käigus mõõdeti ööpäevaringselt reoveevee vooluhulki 

ning võeti keskmistatud reoveeproove. Saru elamute reoveepuhasti koormuse 

mõõtmisi teostas OÜ aqua consult baltic. Reostuskoormuse analüüs teostati 

ajavahemikul 03.06-11.06 2013. Reovee vooluhulga mõõtmisel saadi Saru küla 

elamute piirkonna ööpäevaseks keskmiseks reovee vooluhulgaks 2,4 m3/d. Kõrgeim 

ööpäevane vooluhulk registreeriti 7. juunil (3,3 m3/d) ning minimaalne 1,6 m3/d. 

Kuna vooluhulkade kõikumine ei olnud märgatavalt suur, siis võib väita, et Saru 

sissevool puhastisse ei ole oluliselt mõjutatud pinnaveest/sademetest. 

Puhasti sissevoolust võetud analüüsid ning vooluhulga alusel arvutatud 

reostuskoormused on toodud tabelis 24. 

Tabel 24. Saru elamute reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs. 

Kuupäev Vooluhulk BHT7 BHT7 Inimekvivalent 

  m3/d mg/l kg/d IE 

4.06.2013 1,6 470 0,8 13 

5.06.2013 2,3 400 0,9 15 

6.06.2013 3,4 500 1,7 28 

7.06.2013 3,3 330 1,1 18 

8.06.2013 2,3 420 1,0 16 

9.06.2013 2,1 435 0,9 15 

10.06.2013 1,7 465 0,8 13 

Keskmine 2,4 431 1,0 17 

Andmed: Mõniste ja Saru asulate Reostuskoormuse uuring, Tartu 2013. 

Siseneva reovee BHT7 analüüsid olid stabiilsed ning uuringuperioodi keskmine 

kontsentratsioon oli 431 mg/l. Reostuskoormuse mõõtmisperioodi keskmine 

vooluhulk oli 2,4 m3/d ning keskmine reostuskoormus 1,0 kg BHT7/d. Puhasti 

keskmine reostuskoormus inimekvivalentide järgi oli 17 IE-d. 

Tabel 25 kirjeldab aga Saru küla elamute reoveepuhasti (Bioclere BK-65) 

puhastusefektiivsust. 

Puhasti efektiivsuse arvutamiseks määrati 05.06 ööpäeva keskmistatust ning samal 

päeval võetud puhasti väljavoolu punkproovist KHT, BHT7, heljum, üldlämmastik ja 

–fosfor. 

Tabel 25. Saru küla elamute reoveepuhasti saasteainete ärastusefektiivsused. 

Proovivõtukoht pH BHT7 KHT Heljum Nüld Püld 

Sissevool 7,4 400 737 140 131 16,9 

Väljavool 7 30 144 14 47,6 16,7 

Ärastusefektiivsused 93% 80% 90% 64% 1% 

Andmed: Mõniste ja Saru asulate Reostuskoormuse uuring, Tartu 2013. 

Puhasti väljavool vastab vee-erikasutusloas kehtestatud piirnormidele pea kõikide 

näitajate osas, välja arvata KHT (piirnorm: KHT 125 mg/l). Lämmastiku 
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ärastusefektiivsused on antud puhasti kohta head. Üldfosfori ärastusefektiivsus on 

teistest näitajatest oluliselt madalam ning peaaegu olematu. 

Saru küla arvestuslik reostuskoormuse analüüs 2013. aasta andmete põhjal on esitatud 

tabelis 26. Arvutustes on arvestatud, et tööl ja koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit 

päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. A., 1995). Arvutuslikuks veetarbeks on 

vastavalt reaalsele ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike veetarbe andmetele 

võetud 82,5 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. tabel 23). Reostuskoormuse arvutamisel 

on arvestatud, et ühe Saru küla keskuses ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku 

poolt tekitatud ööpäevaseks reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). 

Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g 

üldlämmastikku ööpäevas.  

Saru küla elanike poolt ja asutustes ning ettevõtetes tekitatud arvestuslik reovee 

vooluhulk on ööpäevas ca 9,0 m3 (vt tabel 26). Elanike poolt tekib arvestuslikult 

ööpäevas ca 6,6 m3 reovett, mis on ligikaudu 73% kogu tekkivast reovee 

vooluhulgast. Saru küla keskuses ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike ning 

ettevõtete ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 6,2 kg BHT7/d. Antud parameetrid 

on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 26. Saru küla reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m3/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Saru 

külas 80 1 82,5 80 6,6 4,8 

OÜ Ecperance Saru kauplus - 0,3 30,0 0,0 0,0 0,0 

AS Viljandi Aken ja Uks  - 0,3 30,0 24 2,4 1,4 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - 0,3 30,0 24,0 2,4 1,4 

Saru reovesi kokku 80 - - 104 9,0 6,2 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       104 9,0 6,2 

Infiltratsioon - - 50% - 4,5 - 

REOVESI KOKKU       104 13,5 6,2 

2.2.6 Saru küla reoveepumplad 

Saru küla kanalisatsioonitorustikud on isevoolsed ning reovesi juhitakse nii elamute 

kui ka ühiselamu reoveepuhastisse isevoolselt. Ühiselamu reoveepuhasti septikule 

eelnevasse kanalisatsioonikaevu on paigaldatud reoveepump, mille abil pumbatakse 

reovesi ülesse reoveepuhastisse. 

2.2.7 Saru küla reoveepuhastid 

Saru küla keskuses on kaks eraldiseisvat kanalisatsioonisüsteemi. Elamute piirkonnas 

elanike poolt ühiskanalisatsiooni suunatav reovesi puhastatakse Bioclere BK-65 tüüpi 

reoveepuhastis, mis on rajatud 2004. aastal (joonis 7). Heitvee suublaks on Mustjõgi. 

Bioclere BK-65 on nõrgbiofilter, kus reoveepuhastus toimub mehaanilise setitamise 

ning bioloogiliste protsesside teel. Tootja andmetel on mudel BK-65 ette nähtud 
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ligikaudu 50-65 inimekvivalendile vastava reoveehulga puhastamiseks. Reovesi 

voolab algul puhasti alaosas paiknevasse kaheosalisse eelsetitisse, kuhu jääb pidama 

enamik heljumist. Mehaaniliselt puhastatud vesi pumbatakse nõrgbiofiltrisse, milles 

toimub biopuhastus. Biofiltrist jõuab vesi järelsetitisse, millesse koguneb biofiltrisete 

ja keemiliselt sadestatud fosfor. Fosforisadestuskemikaal annustatakse järelsetiti peal 

paiknevast annustussõlmest, kusjuures annustada saab mitmesse puhasti punkti. 

Puhastatud vesi voolab välja läbi laminaarsetiti. Bioloogilisel ja keemilisel 

puhastamisel tekkiv sete pumbatakse eelsetitisse, millest ta veetakse koos toorsettega 

aeg-ajalt paakautoga välja. 

Heitveesuublaks vastavalt Mõniste Vallavalitsusele väljastatud vee-erikasutusloale (nr 

L.VV/323279) on Mustjõgi (suubla kood 1154800). Vastavalt Eesti Veeseadusele on 

kõik Eesti veekogud (s.h. Mustjõgi) reostustundlikud heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/323279) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 

kogused ning Saru küla elamute reoveepuhasti väljavoolu heitvee viimased 

analüüsitulemused on toodud tabelis 27. Keskkonda viidavat üldfosfori kogust 

vastavalt vee-erikasutusloale ei limiteerita. 

 

  

Joonis 7.  Saru küla elamute reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 14.11.2013. 

Tabel 27. Saru küla elamute reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

 

  Väljuv  

Kuupäev Vee-erikasutusloaga 

lubatud suurim 

sisaldus mg/l 

27.02.2012 7.06.2012 19.09.2013 

Komponent 

konts. konts. konts. 

mg/l mg/l mg/l 

BHT7 25 31 31 38 

KHT 125 - - 164 

Heljum 35 56 56 51 

Üldlämmastik 60 81 61 41 

Üldfosfor - 10 15 15 

pH 6-9 7,9 - 7,1 

Andmed: Mõniste Vallavalitsus. 
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Tabeli 27 andmetest selgub, et heitvee proovide põhjal on üle vee-erikasutusloaga 

lubatud piirnormi olnud nii BHT7, KHT, hõljuvaine kui ka üldlämmastiku näitajad. 

Tulenevalt sellest, et olemasolev elamute reoveepuhasti (Bioclere BK-65) ei suuda 

tagada nõuetekohast reoveepuhastust viidi OÜ aqua consult baltic poolt 2013. aastal 

läbi puhasti analüüs, kus pakuti välja tegevused puhasti töö parandamiseks ning 

optimeerimiseks. 

Saru küla ühiselamute piirkonnas juhitakse reovesi isevoolselt reoveepuhastile 

eelnevasse kanalisatsioonikaevu, kust pumbatakse edasi puhastusprotsessi. Reovesi 

puhastatakse kolmekambrilisest septikust (5 m3) ja imbväljakust (suurusega 32*8 m) 

koosnevas reoveepuhastis (joonis 8). Reoveepuhasti on rajatud 2004. aastal. Heitvesi 

immutatakse pinnasesse. Kuna reovee kogused on väiksed (alla 5 m3/d), siis pole vee-

erikasutusluba vajalik. 

 

 

Joonis 8.  Saru küla ühiselamute reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 14.11.2013. 

Saru küla kanalisatsioonisüsteemide seisukord: 

 Saru külas on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 80 

elanikku. Ühiskanalisatsiooniga on ühendatud peamiselt Saru küla keskuse 

korrusmajade elanikud ning ettevõtted;  

 Isevoolsete ühiskanalisatsiooni torustike kogupikkus Saru küla keskuses 

ligikaudu 680 m. Kanalisatsioonitorustikud on osaliselt (ca 150 meetri 

ulatuses) rekonstrueeritud koos reoveepuhastite rajamisega. Vanemad 

torustikud on käesoleval ajaks amortiseerunud; 

 Saru küla keskuses on sademeveekanalisatsioon rajatud Puidutööstuse 

kinnistule. Sadevesi juhitakse keskusest läänesuunas jäävasse kraavi ning selle 

kaudu Mustjõkke. Sademeveetorustik kogupikkus on ca 240 meetrit. Mujal 

juhitakse sademevesi ümbritsevatele haljasaladele, kus toimub sademevee 

imbumine pinnasesse;  
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 Saru külas keskuses on kaks eraldiseisvat kanalisatsioonisüsteemi. Reovesi 

puhastatakse kahes 2004. aastal rajatud reoveepuhastis. Üks puhasti on asula 

elumajade piirkonnas ja teine ühiselamu lähedal Saru lauatööstuse kinnistul. 

 Elamute piirkonna reovesi juhitakse isevoolsena Bioclere BK-65 tüüpi 

reoveepuhastisse. Heitvee suublaks on Mustjõgi. Heitvee analüüsitulemuste 

põhjal on reoveepuhasti heitvees üle lubatud piirnormi olnud nii BHT7, KHT, 

hõljuvaine kui ka üldlämmastiku näitajad. Reoveepuhasti ei suuda tagada 

reovee nõuetekohast puhastust; 

 Ühiselamu reovesi juhitakse isevoolsena pumplasse ja pumbatakse üles 

reoveepuhastisse (kolmekambriline septik, 5 m3 plastist mahuti ja imbväljak 

suurusega 32*8 m).  

2.3 Kuutsi küla 

Kuutsi külas elab 01.01.2013. aasta seisuga 87 elanikku. Kuutsi külas on ühisveevärgi 

kasutajaid ligikaudu 150 (elanikud ning asutused, sh. kooli ja lasteaia õpilased) ning 

ühiskanalisatsiooniga on varustatud üksnes Mõniste Kool ja rahvamaja.  

Kuutsi külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi suhteliselt 

kaitstud (madal reostusohtlikkus).  

Kuutsi külas reoveekogumisala pole moodustatud. Väljaspool reoveekogumisalasid 

võib kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse 

immutada kuni 5 m3 vähemalt mehaaniliselt puhastatud heitvett või kuni 50 m3 

bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas. 

Kuutsi külas kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad Mõniste 

Vallavalitsusele, kes tegeleb ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni haldamisega Kuutsi 

külas. 

2.3.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Kuutsi küla veevõrk baseerub käesoleval ajal küla keskuse kirdeosas asuval 

puurkaevul (katastri nr 24582). Koolimaja läheduses asuvat puurkaevu (katastri nr 

10953) ühisveevarustuses enam ei kasutata, kuna kaev hakkas liiva andma ning 

puurkaev on käesoleval ajal veevõrgust lahti ühendatud. Lisaks Kuutsi koolile, 

rahvamajale ja muuseumile on ühisveevärgiga Hajaasustuse veeprogrammi raames 

ühendatud ka viis eratarbijat. Kokku on Kuutsi külas käesoleval hetkel ühisveevärgi 

veega varustatud ligikaudu 150 tarbijat. 

Ühisveevarustuse torustike kogupikkus on Kuutsi külas ligikaudu 350 meetrit. 

Veetorustik koosneb valdavalt uutest plasttorudest läbimõõduga De40 ja De50 mm. 

Torustike seisukord on valdavalt hea. 

Käesoleval ajal tarbitakse Kuutsi külas ühe puurkaevu vett, mis suunatakse veevõrku 

peale veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmena on Kuutsi puurkaev-pumplas 

kasutusel rauaeraldussüsteem EURA AIR 13 Duplex. 
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Kuutsi küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 3 

(Kuutsi küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem).  

Kuutsi küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaeve:  

 Kuutsi küla puurkaev (katastri nr. 24582); 

Kuutsi küla puurkaev on puuritud 2008. aastal ja asub küla keskuse kirdeosas. 

Puurkaevu sügavus on 70 meetrit ning selle abil ammutatakse vett kesk-devoni 

veekompleksist. Puurkaev asub pumplahoones (joonis 9). 2011. aastal rajatud 

pumplahoonesse paigaldati toruarmatuur, veemõõtjad, elektri- ja automaatikaseadmed 

ning 0,1 m3 suurune membraanhüdrofoor. Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas 

kasutusel rauaeraldussüsteem EURA AIR 13 Duplex. Puurkaev-pumplal on tagatud 

10 meetrine sanitaarkaitseala, kuid ala pole piiratud aiaga. 

  

 

 

Joonis 9.  Kuutsi küla puurkaev-pumpla (katastri nr 24582). Fotod: OÜ Alkranel 

14.11.2013. 

Kuutsi küla ühisveevarustuse puurkaevu veevõtt jääb alla 5 m3 ööpäevas, mistõttu 

pole vee-erikasutusluba veevõtuks seal tarvis. 
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Kuutsi küla ühisveevarustus-süsteemis kasutatava puurkaev-pumpla tehnilised 

andmed on toodud tabelis 12. 

Alljärgnevalt on tabelis 28 toodud Kuutsi küla elanike poolt ning asutustes tarbitud 

veekogused ning puurkaevust pumbatud vee kogused 2013. aastal.  

Tabel 28. Kuutsi küla ühisveevarustuse puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee 

hinnangulised kogused 2013. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2013. aastal väljapumbatud vesi m3/a 1 283 

2013. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a 1 091 

sh. elanike veetarve  m3/a 321 

sh. asutuste veetarve m3/a 770 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 3,6 

Andmed: Mõniste Vallavalitsus, konsultant. 

Veekaod Kuutsi külas on torustiku rekonstrueerimise tulemusena viimastel aastatel 

pidevalt vähenenud. Hinnanguliselt moodustavad veekaod ca 10-15% tarbitud 

(müüdud) veekogusest. Täpsemad andmed veekadude kohta puuduvad. Tabeli 28 

toodud andmed elanike ning asutuste veetarbe kohta on leitud arvutuslikult võttes 

aluseks asutuste tarbijate arvu ning arvestuslikku vee eritarvet. Lisaks saavad 

ühisveevärgist vett 5 eratarbijat.   

2.3.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Kuutsi külas saab tuletõrjevett võtta rahvamaja juures asuvast tuletõrje veevõtukohast. 

Veevõtumahutid on suurusega 2x50 m3 ning on rajatud 2008. aastal. Juurdepääs 

veevõtukohale on aastaringselt hea. 

Mõniste valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 14. 

2.3.3 Joogivee kvaliteet 

Kuutsi küla veevarustuseks kasutatakse käesoleva ajal ühe puurkaevu (katastri nr 

24582) põhjavett. Ühisveevarustuses kasutatava Kuutsi küla puurkaevu põhjavee 

kvaliteeti iseloomustab tabel 29.  

Tabelis 29 on näha, et Kuutsi küla ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu (katastri 

nr 19708) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. 

a. määrus nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") 

olnud üldraua ja mangaani sisaldused. Sotsiaalministri 02.01.2003. a. määruse nr 1 

„Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ põhjal jääb Kuutsi küla ühisveevarustuses kasutatava 

puurkaevu vesi üldraua suure sisalduse tõttu III kvaliteediklassi ning mangaani 

sisalduse tõttu II kvaliteediklassi. 
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Tabel 29. Kuutsi küla puurkaevust võetava põhjavee ning veevõrgust võetava 

joogivee kvaliteet. 

 

Lubatud 

piirnorm* Ühik 

Kuutsi küla 

PK 

16.10.08 

Kuutsi 

küla PK 

20.10.10 

Kuutsi küla 

veevärgivesi 

(põhikool)  

29.06.11 

Kuutsi küla 

veevärgivesi 

(põhikool)  

25.04.12 

Puurkaevu katastri 

nr     24582 24582 - - 

Värvus   mg/l Pt - -  5 0 

Lõhn   palli - -  0 1 

Maitse -  palli - -  0 1 

Hägusus   NHÜ - -  17 <1 

pH 6,5-9,5   7,55 -  7,5 7,2 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm -  - 613 573 

Ammooniumioon 

NH4-N 0,5 mg/l 0,17  - 0,2 0,08 

Nitritioon           

NO2-N 0,5 mg/l <0,01  - - 0,03 

Nitraatioon        

NO3-N 50 mg/l <0,22  - - <1 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l -  - - 1 

Üldraud 200 µg/l 2200 2290 2840 38 

Mangaan 50 µg/l - 69 68 68 

Kloriidid 250 mg/l - - - 2,2 

Fluoriidid 1,5 mg/l 0,62 - - 0,3 

Boor 1 mg/l - - - 0,4 

Sulfaadid 250 mg/l - - - 4,7 

Naatrium 200 mg/l - - - 7,6 

Üldkaredus   mg-ekv/l 7,6 - - - 

Coli-laadsed 

bakterid  0 

PMÜ/100 

ml 0 - 0 0 

Escherichia coli 0 

PMÜ/100 

ml 0 - 0 0 

Enterokokid 0 

PMÜ/100 

ml 0 - - 0 

Kolooniate arv 

22ºC 100 

PMÜ/1 

ml - - - 0 

*Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: Mõniste Vallavalitsus, 

Terviseamet. 

Tabelis 29 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüsi tulemused, mis on 

võetud Kuutsi küla veevõrgust. 2011. a. joogivee proovi analüüsitulemuse põhjal ei 

vastanud Kuutsi küla ühisveevõrgust võetud joogivesi üldraua ja mangaani suure 

sisalduse tõttu kehtestatud normidele (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 

82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"). Seda seetõttu, 

et 2012. aastal toimus Kuutsi küla uue puurkaev-pumpla rajamine ning 

veetöötlusseadmete paigaldamine ja seadistamine. Viimaste joogivee proovi 

analüüsitulemuse põhjal vastab Kuutsi küla veevõrgust võetav joogivesi üldiselt 

kehtestatud normidele (v.a. mangaani sisalduse osas mis on vähesel määral olnud üle 
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normi). Amortiseerunud ühisveevarustuse ja kinnistutorustike tõttu võib toimuda 

joogivee kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. 

Kuutsi küla veevarustussüsteemide seisukord: 

 Kuutsi küla ühisveevarustuse süsteemidega on ühendatud ligikaudu 150 

tarbijat (elanikud ning asutused, sh. kooli ja lasteaia õpilased); 

 Vett ühisveevarustuse tarbeks võetakse käesoleval ajal ühest puurkaevust 

(katastri nr 24582); 

 Ühisveevarustuse torustike kogupikkus on Kuutsi külas ligikaudu 350 meetrit. 

Veetorustik koosneb valdavalt uutest plasttorudest läbimõõduga De40 ja De50 

mm. Torustike seisukord on valdavalt hea;  

 Kuutsi küla uus puurkaev-pumpla on rajatud 2011. aastal. Pumplahoonesse 

paigaldati toruarmatuur, veemõõtjad, elektri-ja automaatikaseadmed ning 0,1 

m3 suurune membraanhüdrofoor. Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas 

kasutusel rauaeraldussüsteem EURA AIR 13 Duplex; 

 Kuutsi küla ühisveevarustuses kasutatava uue puurkaevu abil tarbitakse kesk-

devoni veekompleksi põhjavett. Puurkaevu põhjavees on üle joogivee lubatud 

piirnormi (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrus nr. 82, "Joogivee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") olnud üldraua ja 

mangaani sisaldused. 2011. aastal veevõrgust võetud joogivee proovide 

analüüsitulemuste põhjal oli üle lubatud piirnormi samuti üldraua ja mangaani 

sisaldused, kuid uue puurkaev-pumpla rajamise ning veetöötlusseadmete 

paigaldamise järgselt vastab joogivesi üldiselt kehtestatud nõuetele. Vähesel 

määral on üle piirnormi viimastes joogivee analüüsitulemuste põhjal olnud 

mangaani sisaldus; 

 Tulenevalt vanemate torustike vanusest esineb aeg-ajalt ka lekkeid. 

Hinnanguliselt moodustavad veekaod ca 10-15% tarbitud (müüdud) 

veekogusest. Täpsemad andmed veekadude kohta puuduvad; 

 Kuutsi külas saab tuletõrjevett võtta rahvamaja juures asuvast tuletõrje 

veevõtukohast. Veevõtumahutid on suurusega 2x50 m3 ning on rajatud 2008. 

aastal. Juurdepääs veevõtukohale on aastaringselt hea. 

2.3.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Kuutsi külas on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud üksnes kool ja 

rahvamaja. Kuutsi külas reoveekogumisala pole moodustatud. 

Kuutsi küla kanalisatsioon on isevoolne ning reovesi suunatakse Kuutsi kooli 

territooriumil asuvasse reoveepuhastisse isevoolselt. Isevoolsete ühiskanalisatsiooni 

torustike kogupikkus on küla keskuses ligikaudu 240 meetrit. Torustike rajamisel on 

kasutatud uuemaid plasttorusid. Kanalisatsioonisüsteemi seisukord on hea. 

Kuutsi külas on sadeveekanalisatsioon rajatud Kuutsi kooli territooriumile. 

Sademeveetorustiku kogupikkus on ligikaudu 270 meetrit ning sademevesi juhitakse 
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selle kaudu Mõniste-Tiitsa-Karisöödi tee ääres olevasse maanteekraavi. Mujal 

juhitakse platsidelt ja teedelt sademevesi ümbritsevatele haljasaladele, kus see imbub 

pinnasesse. Osaliselt juhitakse asula territooriumilt kraavitusega kogutav sademevesi 

Mustjõkke. Mustjõgi ja ojad on aastaringselt küllaltki väikese vooluhulgaga ja külas 

üleujutusi ei põhjusta. Ühisvoolse kanalisatsiooni rajamisest tuleks puhastusseadme 

töövõime säilitamiseks hoiduda. 

Kuutsi küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 

3 (Kuutsi küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem). 

Reovee koguseid Kuutsi külas ei mõõdeta vaid loetakse võrdeliseks tarbitud vee 

kogusega. Tabelis 30 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud asutustes tekkiva 

reovee arvutuslikud kogused aastal 2013. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes 

Kuutsi küla Koolis ja rahvamajas moodustuvat olmereovett.  

Tabel 30. Kuutsi küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud asutustes tarbitud vee 

arvutuslikud kogused 2013. aastal. 

 

Kuutsi külas reovee koguseid ei mõõdeta ning tabelis 30 toodud kogused on hinnatud 

arvutusliku veetarbe järgi. Reoveepuhastil reovee koguseid samuti ei mõõdeta. 

Suublasse juhitava reovee kogus on võrdsustatud puurkaevust väljapumbatava vee 

kogusega. Infiltratsiooni ja sademetevee osakaalu kohta reoveepuhastile suunatavas 

reovees andmed puuduvad. 

2.3.5 Kuutsi küla reovee reostuskoormus 

Kuutsi külas juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes koolis ja rahvamajas moodustunud 

olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga on käesoleval ajal varustatud ligikaudu 140 

tarbijat. Kuna külas pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud 

reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 31). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja 

koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. 

A., 1995). Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe Kuutsi küla 

ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks 

reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g 

heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas. Infiltratsiooni ja 

sademetevee osakaaluna on arvestatud 30 % reoveepuhastile suunatavast (müüdud) 

reoveest.  

Kuutsi küla asutustes tekitatud arvutuslik reovee vooluhulk on ööpäevas ca 2,7 m3 (vt 

tabel 31). Kuutsi küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud asutuste ööpäevane 

 Näitaja Ühik Veekogused 

Tarbitud veekogused (elanikkond, ettevõtted ja 

asutused) 

m3/a 750 

sh. eramajade ja korrusmajade elanikud m3/a 0 

sh. asutuste veetarve m3/a 750 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m3/d 2,7 
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reostuskoormus oli 2013. aastal ligikaudu 2,4 kg BHT7/d. Antud parameetrid on 

arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 31. Kuutsi küla reoveekogused ja reostuskoormus 2013. aastal. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu

-hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m3/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Kuutsi külas 0 1 0 0 0 0 

Mõniste kool 120 0,3 30,0 36,0 2,4 2,16 

Mõniste rahvamaja 20 0,2 20,0 4,0 0,3 0,24 

Kuutsi küla asutused/ettevõtted kokku 140 - - 40,0 2,7 2,4 

Kuutsi reovesi kokku 140 - - 40,0 2,7 2,4 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       40,0 2,7 2,4 

Infiltratsioon - - 30% - 0,8 - 

REOVESI KOKKU       40 3,5 2,4 

2.3.6 Kuutsi küla reoveepumplad 

Kuutsi küla kanalisatsioonitorustikud on isevoolsed ning reoveepumplad 

ühiskanalisatsioonisüsteemis puuduvad. 

2.3.7 Kuutsi küla reoveepuhasti 

Kuutsi külas toimub reovee puhastamine Kuutsi kooli territooriumil asuvas Bioclere 

B22B tüüpi reoveepuhastis (joonis 10). Reoveepuhasti on rajatud 2000/2001. aastal. 

Reoveepuhasti jõudlus reostuskoormuse järgi on 1,3 kg BHT7/d ja hüdrauliline 

jõudlus 5,5 m3/d.  

Reovesi voolab Kuutsi küla puhastini isevoolselt. Biopuhastusele eelneb reovee 

mehaaniline puhastamine kolmekambrilises septikus (5 m3). Septikust voolab reovesi 

biofiltri all olevasse kaevu, pumbatakse kaevust filtri pinnale ning nõrgub sealt läbi 

filtri täidise. Täidisele moodustub biokile, milles elunevad bakterid lagundavadki 

orgaanilise aine. Bakterite hingamiseks vajalik õhk antakse filtrisse ventilaatori abil. 

Osa biokilest irdub aja jooksul ning langeb kaevu põhja, kust ta eemaldatakse. 

Filtrialuse kaevu põhjas on sukelpump, mille abil sete (filtritäidiselt irdunud biokile) 

pumbatakse septikusse, kust ta aeg-ajalt ära veetakse. Heitvesi juhitakse Mõniste-

Tiitsa-Karisöödi tee ääres olevasse maanteekraavi. 

Kuutsi küla reoveepuhasti töös esineb aeg-ajalt probleeme, kuna suvekuudel kool ei 

tööta ning reovee vooluhulk puhastile on ebaühtlane.  

Kuna reovee kogused on väiksed (alla 5 m3/d), siis pole vee-erikasutusluba vajalik. 

Seetõttu puuduvad ka andmed reoveepuhastist loodusesse juhitava heitvee kvaliteedi 

kohta. 
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Joonis 10.  Kuutsi küla reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 14.11.2013. 

Kuutsi küla kanalisatsioonisüsteemide seisukord: 

 Kuutsi külas on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 140 

tarbijat. Ühiskanalisatsiooniga ühendatud üksnes Kuutsi koolimaja ja 

rahvamaja;  

 Kuutsi küla isevoolsete kanalisatsioonitorustike kogupikkus on küla keskuses 

ligikaudu 240 meetrit. Torustike rajamisel on kasutatud uuemaid plasttorusid. 

Kanalisatsioonisüsteemi seisukord on hea; 

 Kuutsi külas on sadeveekanalisatsioon rajatud Kuutsi kooli territooriumile. 

Sademeveetorustiku kogupikkus on ligikaudu 270 meetrit ning sademevesi 

juhitakse selle kaudu Mõniste-Tiitsa-Karisöödi tee ääres olevasse 

maanteekraavi. Mujal juhitakse platsidelt ja teedelt sademevesi ümbritsevatele 

haljasaladele, kus see imbub pinnasesse. Osaliselt juhitakse asula 

territooriumilt kraavitusega kogutav sademevesi Mustjõkke;  

 Kuutsi küla reovesi puhastatakse Kuutsi kooli territooriumil asuvas Bioclere 

B22B tüüpi reoveepuhastis. Reoveepuhasti on rajatud 2000/2001. aastal. 

Reoveepuhasti jõudlus reostuskoormuse järgi on 1,3 kg BHT7/d ja hüdrauliline 

jõudlus 5,5 m3/d. Reoveepuhasti koosneb kolmekambrilisest septikust (5 m3) 

ning biofiltrist. Heitvesi juhitakse Mõniste-Tiitsa-Karisöödi tee ääres olevasse 
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maanteekraavi. Kuutsi küla reoveepuhasti töös esineb aeg-ajalt probleeme, 

kuna suvekuudel kool ei tööta ning reovee vooluhulk puhastile on ebaühtlane. 

2.4 Saru Lasteaia piirkond 

Lisaks eelnevalt toodule on vee- ja kanalisatsioonisüsteemid välja arendatud ka Saru 

Lasteaia (Andruse) piirkonnas. Vee ja kanalisatsiooniga on varustatud neli kinnistut. 

Saru Lasteaia piirkonnas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) 

põhjavesi suhteliselt kaitstud (madal reostusohtlikkus). 

Reoveekogumisala pole piirkonnas moodustatud. Väljaspool reoveekogumisalasid 

võib kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse 

immutada kuni 5 m3 vähemalt mehaaniliselt puhastatud heitvett või kuni 50 m3 

bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas. 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga 

seotud varad Mõniste Vallavalitsusele, kes tegeleb ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

haldamisega piirkonnas. 

2.4.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas on üks veevõrk, mis baseerub Oja talu 

maaüksusel (katastri tunnus 49301:002:0068) asuval Andruse puurkaevul (katastri nr. 

10903). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 50 tarbijat. Ühisveevärgi vett 

tarbivad ühe kortermaja ning eramajade elanikud. 

Saru Lasteaia piirkonna ühisveevärgi torustike kogupikkus on ligikaudu 385 meetrit. 

Veetorustik koosneb valdavalt metalltorudest, mille läbimõõdu ja materjali kohta 

andmed puuduvad. Veetorustik on käesolevaks ajaks amortiseerunud. 

Ühisveevõrgus tarbitakse käesoleval ajal ühe puurkaevu vett, mis suunatakse otse 

veevõrku. Veetöötlusseadmed puurkaev-pumplas puuduvad. 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö 

lisades oleval joonisel 4 (Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna ühisveevarustuse ja -

kanalisatsiooni üldskeem).  

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaeve:  

 Andruse puurkaev (katastri nr. 10903); 

Andruse puurkaev on rajatud 1972. a. ning asub Oja talu maaüksusel (katastri tunnus 

49301:002:0068) endise Saru Lasteaia läheduses (joonis 11). Puurkaevu sügavus on 

55 meetrit ning selle abil ammutatakse vett kesk-devoni veekompleksist. Puurkaev 

asub maa-aluses šahtis. Andruse puurkaevul puuduvad veetöötlusseadmed ning 

puurkaevu sisustus (sh elektri- ja automaatikaseadmed) on osaliselt amortiseerunud. 

Puurkaev-pumplasse on vana ca 0,5 m3 suurune hüdrofoor ning veemõõtja. Vastavalt 

keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. 

Puurkaev-pumplal on tagatud ca 30 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole 

piiratud aiaga. 
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Joonis 11.  Andruse puurkaev-pumpla (katastri number 10903). Fotod: OÜ 

Alkranel 14.11.2013. 

Kuna veevõtt Andruse puurkaevust on alla 5 m3 päevas, siis ei reguleerita veevõttu 

puurkaevust Mõniste Vallavalitsusele väljastatud vee-erikasutusloaga. 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna ühisveevarustus-süsteemis kasutatava puurkaev-

pumpla tehnilised andmed on toodud tabelis 12. 

Alljärgnevalt on tabelis 32 toodud Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna tarbijate poolt 

tarbitud veekogused ning puurkaevust pumbatud vee kogused 2013. aastal.  

Tabel 32. Andruse puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 2013. 

aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2013. aastal väljapumbatud vesi m3/a 684 

2013. aastal tarbitud veekogus m3/a 581 

sh. elanike veetarve  m3/a 581 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a - 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 1,6 

Andmed: Mõniste Vallavalitsus. 

Hinnanguliselt moodustavad veekaod ca 10-15% tarbitud (müüdud) veekogusest. 

Täpsemad andmed veekadude kohta puuduvad. Tabeli 32 andmetes on näha, et Saru 

Lasteaia (Andruse) piirkonna ühisveevärgiga varustatud tarbijate ööpäevane keskmine 

veetarve on ligikaudu 1,6 m3. Arvestades ühisveevarustussüsteemiga ühendatud 

elanike arvuks ligikaudu 50, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 32 liitrit 

ööpäevas.   
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2.4.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas ei ole rajatud tuletõrjeveesüsteeme. Samuti 

puuduvad veevõtukohad kust oleks tagatud vee kättesaadavus aastaringselt. 

Mõniste valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 14. 

2.4.3 Joogivee kvaliteet 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna veevarustuseks kasutatakse ühe puurkaevu 

põhjavett (katastri nr 10903). Ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu põhjavee 

kvaliteeti iseloomustab tabel 33.  

Tabelis 33 on näha, et Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna ühisveevarustuses 

kasutatava puurkaevu vees on üle joogiveele kehtestatud piirnormi (Sotsiaalministri 

31. 07. 2001. a. määrus nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid") olnud üldraua sisaldus. Sotsiaalministri 02.01.2003. a. määruse nr 

1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ põhjal jääb Andruse puurkaevu vesi üldraua ja 

fluoriidi sisalduse tõttu II kvaliteediklassi. 

Tabel 33. Andruse puurkaevust võetava põhjavee kvaliteet. 

  Lubatud piirnorm* Ühik  Andruse PK 19.07.72 

Puurkaevu katastri nr     10903 

Värvus   mg/l Pt - 

Lõhn   palli - 

Maitse -  palli - 

Hägusus   NHÜ - 

pH 6,5-9,5   8 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm - 

Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l 0,2 

Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l - 

Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l - 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l - 

Üldraud 200 µg/l 1000 

Mangaan 50 µg/l - 

Kloriidid 250 mg/l 12 

Fluoriidid 1,5 mg/l - 

Boor 1 mg/l - 

Sulfaadid 250 mg/l 5 

Naatrium 200 mg/l - 

Üldkaredus   mg-ekv/l - 

Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml - 

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml - 

Enterokokid 0 PMÜ/100 ml - 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml - 

*Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. 
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Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna ühisveevõrgust võetava joogivee kvaliteedi kohta 

andmed puuduvad. Amortiseerunud torustike tõttu toimub tõenäoliselt joogivee 

kvaliteedi halvenemine tarbijate juures. 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna veevarustussüsteemide seisukord: 

 Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna ühisveevarustuse süsteemidega on 

ühendatud kokku ligikaudu 50 inimest; 

 Vett ühisveevarustuse tarbeks võetakse käesoleval ajal Oja talu maaüksusel 

(katastri tunnus 49301:002:0068) asuvast Andruse puurkaevust (katastri nr. 

10903); 

 Saru Lasteaia piirkonna ühisveevärgi torustike kogupikkus on ligikaudu 385 

meetrit. Veetorustik koosneb valdavalt metalltorudest, mille läbimõõdu ja 

materjali kohta andmed puuduvad. Veetorustik on käesolevaks ajaks 

amortiseerunud;  

 Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna ühisveevarustuse puurkaev-pumpla on 

rajatud 1972. aastal. Puurkaev asub maa-aluses šahtis. Andruse puurkaevul 

puuduvad veetöötlusseadmed ning puurkaevu sisustus (sh elektri- ja 

automaatikaseadmed) on osaliselt amortiseerunud. Puurkaev-pumplasse on 

vana ca 0,5 m3 suurune hüdrofoor ning veemõõtja. Puurkaev-pumplal pole 

tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon ning ala pole piiratud aiaga; 

 Andruse puurkaevu (katastri nr 10903) abil tarbitakse kesk-devoni 

põhjaveekompleksi põhjavett. Põhjavesi ei vasta joogivee kvaliteedinõuetele 

(Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määruse nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") üle kehtestatud piirnormi oleva 

üldraua sisalduse tõttu. Ühisveevõrgust võetava joogivee kvaliteedi kohta 

andmed puuduvad. Amortiseerunud torustike tõttu toimub tõenäoliselt 

joogivee kvaliteedi halvenemine tarbijate juures.; 

 Tulenevalt torustike vanusest esineb aeg-ajalt ka lekkeid. Hinnanguliselt 

moodustavad veekaod ligikaudu 10-15 % tarbitud (müüdud) vee kogusest. 

Täpsemad andmed veekodude kohta puuduvad; 

 Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas ei ole rajatud tuletõrjeveesüsteeme. Samuti 

puuduvad veevõtukohad kust oleks tagatud vee kättesaadavus aastaringselt.  

2.4.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 20 

inimest. Ühiskanalisatsiooniga on varustatud üksnes 8 korteriga kortermaja ning 

endine Saru Lasteaia hoone. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes elanike 

olmereovett. Majapidamistes, kus puudub ühiskanalisatsioon, toimub reovee 

kogumine kogumismahutitesse. Kogumismahutite seisukorra kohta Mõniste 

Vallavalitsusel täpne ülevaade puudub. 
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Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas kanalisatsioon on isevoolne ning reovesi 

suunatakse elamutest idasuunas jäävasse reoveepuhastisse samuti isevoolselt. 

Isevoolsete ühiskanalisatsiooni torustike kogupikkus on ligikaudu 305 m. 

Kanalisatsioonitorustike materjali ja läbimõõdu kohta andmed puuduvad. Torustik on 

rajatud üle 20 aasta tagasi. Reovesi puhastatakse biotiikides. 

Tulenevalt vanemate kanalisatsioonitorustike ja -kaevude vanusest on need suures 

osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib 

toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite 

paigaldussügavust.  

Sademeveekanalisatsioon Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas puudub. Enamasti 

valgub sadevesi haljasaladele, kus imbub pinnasesse. Sademevete ärajuhtimiseks on 

kasutusel ka kraavid. 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö 

lisades oleval joonisel 4 Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna ühisveevarustuse ja -

kanalisatsiooni üldskeem). 

Reovee koguseid ei mõõdeta vaid loetakse võrdeliseks tarbitud vee kogusega. Tabelis 

34 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, tekkiva reovee 

arvestuslikud kogused aastal 2013. 

Tabel 34. Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike 

poolt tarbitud vee arvestuslikud kogused 2013. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

Tarbitud veekogused (elanikkond, ettevõtted ja 

asutused) 

m3/a 233 

sh. eramajade ja korrusmajade elanikud m3/a 233 

sh. asutused ja ettevõtted m3/a 0 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m3/d 0,6 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste 

arvestamine toimub tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil reovee vooluhulka ei 

mõõdeta, mistõttu andmed infiltratsiooni ja sademetevee osakaalu kohta puuduvad. 

2.4.5 Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna reovee reostuskoormus 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike 

olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga on käesoleval ajal varustatud ligikaudu 20 

elanikku. Kuna külas pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud 

reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 35). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja 

koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. 

A., 1995). Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt reaalsele ühiskanalisatsiooniga 

ühendatud elanike veetarbe andmetele võetud 32 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. 

tabel 34). Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe ühiskanalisatsiooniga 

varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks reostuskoormuseks on 1 
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inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g heljuvainet, 2 g 

üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna elanike poolt tekitatud arvestuslik reovee 

vooluhulk on ööpäevas ca 0,6 m3 (vt tabel 35). Ühiskanalisatsiooniga ühendatud 

elanike ööpäevane reostuskoormus oli 2013. aastal ligikaudu 1,2 kg BHT7/d. 

Kanalisatsioonitorustike ja –kaevude vanusest tulenevalt on infiltratsiooni- ja 

sademetevee osakaaluks arvestatud 50% tarbija poolt reoveepuhastisse suunatud 

(müüdud) reovee kogusest. Antud parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti 

erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 35. Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna reoveekogused ja reostuskoormus 

2013. aastal. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu

-hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m3/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Saru Lasteaia 

(Andruse) piirkonnas 20 1 31,9 20 0,6 1,2 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna asutused ja 

ettevõtted   0,3 30,0 0,0 0,0 0,0 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna 

asutused/ettevõtted kokku - - - 0 0 0 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna reovesi 

kokku 20 - - 20 0,6 1,2 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       20 0,6 1,2 

Infiltratsioon - - 50% - 0,3 - 

REOVESI KOKKU       20 1,0 1,2 

2.4.6 Saru Lasteaia piirkonna reoveepumplad 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas kanalisatsioonitorustikud on isevoolsed ning 

reoveepumplad ühiskanalisatsioonisüsteemis puuduvad. 

2.4.7 Saru Lasteaia piirkonna reoveepuhasti 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas toimub reovee puhastamine elamutest idasuunas 

Ahelo jõe lammialal asuvas biotiigis. Biotiik on rajatud 1990. aastal ning selle pindala 

on ca 745 m2 (joonis 12). Reovesi voolab puhastini isevoolselt. Heitvee suublaks on 

vastavalt varasemale ÜVK arendamise kavale pinnas. Kuna reovee puhastamiseks 

kasutatav biotiik on käesolevaks ajaks mudastunud ja biotiigi ümbrust võsastunud ja 

kinni kasvanud, kandub suurvee ajal osa heitveest ka suure tõenäosusega Ahelo jõkke. 

Kuna biotiik asub lammialal on heitvee imbumine pinnasesse samuti problemaatiline. 

Sellest lähtuvalt on Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna reoveepuhasti (biotiik) halvas 

seisukorras ning ei suuda tagada reovee nõuetekohast puhastust. 
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Joonis 12.  Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna reoveepuhasti (biotiik). Fotod: OÜ 

Alkranel 14.11.2013. 

Kuna reovee kogused on väiksed (alla 5 m3/d), siis pole vee-erikasutusluba vajalik. 

Seetõttu puuduvad ka andmed reoveepuhastist loodusesse juhitava heitvee kvaliteedi 

kohta.  

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna kanalisatsioonisüsteemide seisukord: 

 Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga 

ühendatud ligikaudu 20 elanikku. Ühiskanalisatsiooniga ühendatud üksnes ühe 

kortermaja elanikud ning endine Saru Lasteaia hoone;  

 Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna isevoolsete kanalisatsioonitorustike 

kogupikkus on ligikaudu 305 m. Kanalisatsioonitorustike materjali ja 

läbimõõdu kohta andmed puuduvad. Torustik on rajatud üle 20 aasta tagasi; 

 Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas puudub sademeveekanalisatsioon. 

Enamasti valgub sadevesi haljasaladele, kus imbub pinnasesse. Sademevete 

ärajuhtimiseks on kasutusel ka kraavid;  

 Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas toimub reovee puhastamine elamutest 

idasuunas Ahelo jõe lammialal asuvas biotiigis. Biotiik on rajatud 1990. aastal 

ning selle pindala on ca 745 m2. Reovesi voolab puhastini isevoolselt. Heitvee 

suublaks on vastavalt varasemale ÜVK arendamise kavale pinnas. 

Reoveepuhasti (biotiik) on käesolevaks ajaks täielikult amortiseerunud, biotiik 

mudastunud ning selle ümbrus kinni kasvanud ja võsastunud. 
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3. Seadusandlik taust 

Mõniste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on 

lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest ja normatiividest ning Euroopa Liidu 

direktiividest ja rahvusvahelistest kokkulepetest. Olulisemad nendest on: 

 Mõniste valla arengukava aastateks 2013-2019 (kehtestatud Mõniste 

Vallavolikogu 30. jaanuari 2013. a. määrusega nr. 3); 

 Koiva vesikonna veemajanduskava (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2010. 

a. korraldusega nr. 118); 

 Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektid (EL-i veepoliitika raamdirektiivi 

2000/60/EÜ, joogiveedirektiivi 98/83/EÜ ning asulareovee direktiivi 91/271/EMÜ 

nõuetest tuleneva vee kaitse ja kasutamise korraldamiseks);  

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus (muudetud ja täiendatud 19.06.2013. a. 

seadusega, RT I 05.07.2013, 1); 

 Veeseadus (muudetud ja täiendatud 05.12.2013. a. seadusega, RT I 22.12.2013, 1); 

 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (muudetud ja täiendatud 07.11.2013. a. 

seadusega, RT I 22.11.2013, 1); 

 Asjaõigusseadus (muudetud ja täiendatud 17.04.2012. a. seadusega, RT I 

23.04.2012, 1); 

 Planeerimisseadus (muudetud ja täiendatud 23.01.2013. a. seadusega, RT I 

14.02.2013, 2); 

 Ehitusseadus (muudetud ja täiendatud 19.06.2013. a. seadusega, RT I 04.07.2013, 

3); 

 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (vastu võetud 

sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr. 82, muudetud 04.01.2013. a. 

määrusega nr. 4, RT I 11.01.2013, 1); 

 Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded (vastu võetud sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a. 

määrusega nr. 1, muudetud 14.12.2009. a. määrusega nr. 97, RTL 2009, 99, 1482); 

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus (vastu võetud 

keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a. määrusega nr. 76, RTL 2005, 123, 1949); 

 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded (vastu võetud Vabariigi Valitsuse 16. mai 

2001. a. määrusega nr. 171, muudetud 15.04.2010 a. määrusega nr. 51, RT I 2010, 

16, 88); 

 Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning 

sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks (vastu võetud 

keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a. määrusega nr. 61, muudetud 06.04.2011. 

a. määrusega nr. 23, RT I 12.04.2011, 6); 

 Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad 

nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise 

kontrollimise meetmed1 (vastu võetud Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2012. a 

määrusega nr. 99, muudetud 06.06.2013. a. määrusega nr. 87, RT I 13.06.2013, 1). 

Ülevaade olulisematest seadusandlikest nõuetest on toodud Lisas 1. 
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4. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 

koostamise lähtealused 

Käesolev arendamise kava on valminud Mõniste Vallavalitsuse ning töö täitjate 

ühistööna. Töö koostamisel on lähtutud alljärgnevatest põhimõtetest: 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga antakse põhimõtteline 

lahendus veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide kompleksseks 

arendamiseks Mõniste vallas;  

 Arendamise kavas on planeeritavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

arendamise tegevused jaotatud etappideks, tulenevalt valla ja vee-ettevõtte 

majanduslikest võimalustest ja vajadustest. Projektide etappidesse jagamine 

ühtlustab valla eelarvele langevat finantskoormust ja vee-ettevõtte 

laenukoormust ning aitab ära hoida ühisveevarustuse ja -

kanalisatsiooniteenuse hinna hüppelist kasvu. Seejuures tuleb tagada iga 

järgneva etapi sõltumatu kuid samas sidus väljaehitamine, rekonstrueerimine 

eelnevate etappidega; 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud piirkonnas on kaardistatud 

olemasolevad vee- ja kanalisatsioonirajatised ning koostatud perspektiivsed 

arenguskeemid (vt töö lisades esitatud jooniseid 1-4). 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alad on piirkonnad, kus on juba 

välja arendatud ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemid, mis toimivad 

(süsteemidele väljastatud kasutusluba) ning mille haldamisega tegeleb 

Mõniste Vallavalitsus või Vallavalitsuse poolt kinnitatud vee-ettevõte; 

 Väljaspool ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemiga kaetavaid alasid  

(ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga katmata alad) toimub ühisveevarustuse ja -

kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine detailplaneeringu kohustusega aladel 

(määratud üldplaneeringus) Mõniste Vallavalitsuse poolt väljastatavate 

tehniliste tingimuste alusel. Detailplaneeringu tehniliste tingimuste 

määramisel arvestatakse ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemide 

arendamise kavas esitatud perspektiivskeeme; 

 Mõniste valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise kava 

koostamisel on arvestatud Koiva vesikonna veemajanduskavas püstitatud 

eesmärkide ja probleemidega; 

 Tulenevalt Euroopa Liidu Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti 

veemajanduspoliitika strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik 

veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, kanalisatsioon ja pinnase- ja 

pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast kompleksselt valgalapõhise 

printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate 

objektide käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides; 

 Vastavalt Veeseaduse § 241 lõige 6 järgi ei ole reoveekogumisalal 

reostuskoormusega alla 2000 ie ühiskanalisatsiooni väljaehitamine 

kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral tuleb 
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need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine. 

Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie, kus puudub 

ühiskanalisatsioon, võib lisaks nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 

bioloogiliselt puhastatud reovett; 

 Lähtuvalt joogivee direktiivi nõuetest, peab kõikides olemasolevates 

veevarustussüsteemides, millega varustatakse rohkem kui 50 elanikku, 

joogivesi vastama kvaliteedinõuetele. Vastavalt 2003. aasta Euroopa Liiduga 

ühinemise lepingu lisa VI artiklile 9C ei kohaldata Eestis värvuse, 

vesinikioonide kontsentratsiooni, raua, mangaani, lõhna ja hägususe jaoks 

määratud indikaatornäitajate piirväärtusi kuni 31. detsembrini 2013 

veevarustussüsteemide suhtes, mille kaudu varustatakse joogiveega kuni 2000 

inimest. Vastavalt sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusele nr 82. 

„Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ on kuni 01. 

jaanuarini 2014 lubatud toota, varustada, töödelda ja üle anda joogivett, mille 

kvaliteedinäitajad ei vasta nõuetele raua, mangaani, vesinikioonide 

kontsentratsiooni, värvuse, lõhna, hägususe, elektrijuhtivuse, kloriidi ja 

sulfaadi osas ning mida kasutab vähem kui 2000 inimest; 

 Vastavalt Sotsiaalministri 31. juuli 2001. aasta määruse nr 82 § 9 lõige 1 järgi 

peab joogivee käitleja koostama ja käitlemise asukohajärgse Terviseametiga 

kooskõlastama joogivee kontrolli kava vähemalt kolmeks aastaks. 

 SA KIK veeprogrammi rahastatavate investeeringute puhul arvestatakse, et 

(KOV või vee-ettevõtte) omafinantseering vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

rajamise ja rekonstrueerimise korral moodustab 20%. Investeeringute 

elluviimine eeldab vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna järk-järgulist tõstmist 

2...3%-ni leibkonnaliikme netosissetulekust. Omafinantseering võib olla 

kaetud ka laenuga. 

 Vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisel tuleb süsteemid liita uute 

vee- ja kanalisatsioonitorustikega, kui see on majanduslikult ning 

keskkonnakaitseliselt põhjendatud; 

 SA-st KIK saadava toetuse abil rajatakse ja rekonstrueeritakse Mõniste vallas 

Mõniste, Saru (nii Saru lauatehase kui ka nn Andruse piirkonna) ning Kuutsi 

külade torustikud ja rajatised aastatel 2014-2026, mille tulemusena on tagatud 

kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning nõuetekohane reoveepuhastus 

enamusele asulate elanikele (sh kõigile reoveekogumisala elanikele);   

 Vastavalt ÜVK seadusele tagatakse liitumistasuga ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise kavale. Liitumistasu ei saa võtta vastavalt arendamise kavale 

piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 

50% elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. 

Nendes piirkondades tuleb vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimise ja rajamise kulud katta vee- ja kanalisatsiooniteenuse 

hinnaga. 
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4.1 Investeerimisprojektide maksumuse hindamise ning vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse tariifi kujundamise põhimõtted 

Rajatavate vee- ja kanalisatsioonitorustike investeeringu arvutamisel on lähtutud 

tabelis 36 esitatud hindadest. 

Tabel 36. Vee-ja kanalisatsioonitorustike rajamismaksumuse arvutamise aluseks 

võetud torustike hinnad 

VEEVARUSTUS Ühik Läbimõõt 
Maksumus 

(eur) 

Veevõrgu rajamine/rekonstrueerimine     

veetorustiku rajamine m De32-De110 170 

majaühendus tk   767 

KANALISATSIOON       

Kanalisatsioonivõrgu rajamine/rekonstrueerimine      

isevoolne kanalisatsioonitoru rajamine  m De160-De315 200 

survekanalisatsioonitoru rajamine m De90-110 150 

majaühendus tk   767 

vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine ühises kaevikus m  270 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnatariifide kujundamisel on arvestatud järgmisi 

aspekte: 

1. vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks tehtud investeeringud; 

2. igaaastaseid vee- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimise kulutusi; 

3. vee- ja kanalisatsiooniteenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks tehtavaid 

investeeringuid; 

4. leibkonna maksevõimet. 

Mõniste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava eesmärgid on: 

 ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide arengu kiirendamine ja eelduste 

loomine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse tarbijate paremaks 

teenindamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks Mõniste vallas; 

 kaasa aidata Mõniste valla vee-ettevõtluse jätkusuutliku majandamismudeli 

väljatöötamisele;  

 perspektiivse veevarustuse ja ühiskanalisatsiooni üldskeemide koostamine;  

 veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamiseks hinnanguliste töömahtude ja 

investeerimisvajaduste kindlakstegemine; 

 arendamise kava optimaalse lahendusvariandi väljatöötamine ja selle 

realiseerimisetappide koostamine. 

4.2 Arendamise kava koostamise lähte- ja alusmaterjalid 

 Eesti Põhikaart M 1:20 000; 

 Mõniste valla arengukava aastateks 2013-2019 (kehtestatud Mõniste 

Vallavolikogu 30. jaanuari 2013. a. määrusega nr. 3); 

 Mõniste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020 

(kehtestatud Mõniste Vallavolikogu 11.11.2008 määrusega nr 11); 
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 Koiva vesikonna veemajanduskava (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 

2010. a. korraldusega nr. 118); 

 Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965; 

 Eesti hüdrogeoloogiline kaart 1:400000, EKG 1998; 

 Mõniste küla puurkaev-pumpla projekteerimine ja ehitus. Põhiprojekt, AS 

Schöttli Keskkonnatehnika, 2011; 

 Saru küla puurkaev-pumpla projekteerimine ja ehitus. Põhiprojekt, AS Schöttli 

Keskkonnatehnika, 2012; 

 Kuutsi küla puurkaev-pumpla projekteerimine ja ehitus. Põhiprojekt, AS 

Schöttli Keskkonnatehnika, 2011; 

 Mõniste küla veetorustike teostusmõõdistamine, OÜ Metricus, 2012; 

 Saru lauatööstuse piirkonna ühisveevärgi teostusmõõdistus, OÜ Geocentrum, 

2012; 

 Kuutsi tarbeveetorustiku rekonstrueerimise teosutsjoonis, OÜ K&M 

Projektbüroo, 2011; 

 Mõniste valla üldplaneering, Mõniste asula tehnovõrkude skeem. M 1:2000. 

OÜ Tartu EKE Projekt; 

 Mõniste ja Saru asula reostuskoormuse uuring, OÜ aqua consult baltic, 2013; 

 Saru puhasti analüüs, OÜ aqua consult baltic, 2013; 

 Saru küla reoveepuhastid. Põhiprojekt, AS Kobras, 2003; 

 Saru küla reoveepuhastite II osa. Ühiselamu reoveepuhasti. Tööprojekt, AS 

Valmap Grupp, 2003; 

 Saru küla elamute reoveepuhasti. Tööprojekt, AS Valmap Grupp, 2004;    

 Mõniste Vallavalitsuse vee erikasutusluba nr L.VV/323279; 

 Eesti veeõiguse jt. õigusakte. 
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5. Vee-ettevõtluse areng 

Mõniste vallas haldas 2013.a lõpuni Mõniste, Saru ja Kuutsi külades ning Saru 

Lasteaia (Andruse) piirkonnas ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteeme valdavalt 

Mõniste Vallavalitsus, kellele kuuluvad ka ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniga 

seotud varad. Üksnes Kuutsi küla reoveepuhasti (Bioclere B22B) haldamisega tegeleb 

Kuutsi kool. 

Mõniste Vallavolikogu on 2012. aasta augustis otsustanud algatada 

„Konkurentsiseaduse“ alusel ning Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määruse nr 

303 „Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord“ sätestatud 

korras Mõniste, Saru (hõlmab nii Saru lauatehase kui Andruse ühisveevärki ja –

kanalisatsiooni) ja Kuutsi külades asuva Mõniste valla ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniga hõlmatud aladel vee – ettevõtja määramiseks avaliku konkursi. 

Konkursi võitnud vee – ettevõtjale antakse ainuõigus vee–ettevõtjana tegutsemiseks 

konkursi tulemuste kinnitamisest 5 aastaks. 

Vastavalt Mõniste Vallavolikogu 16. detsembri 2013. a. otsusele nr 1-1.3/53 määrati  

Mõniste vallas Mõniste, Saru ja Kuutsi külades Mõniste valla ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniga hõlmatud aladel vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas vee-ettevõtjaks AS 

Võru Vesi, kes tegutseb vee-ettevõttena tegevuspiirkonnas 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 

detsembrini 2018 a. 

Suurema vee-ettevõte määramine muudab veeteenuse osutamise lihtsamaks ja 

läbipaistvamaks ning aitab optimeerida ka opereerimiskulusid. See võimaldab tagada 

ka tarbijatele paremat ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniteenust. 

Käesolev arendamise kava jääb peale kinnitamist Mõniste Vallavolikogu poolt 

raamdokumendiks ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni alasele tegevusele, millega 

määratletakse ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise põhimõtted, vajalikud 

tööde mahud ja investeeringud eemärgiga ehitada kaasaja nõuetele vastavad vee- ja 

kanalisatsiooni ning pinnase- ja pinnavee käitlemise tehnovõrgud, pumplad ning 

puhastusseadmed. 

Uute torustike rajamine ja rekonstrueerimine vähendab tunduvalt avariide sagedust, 

infiltratsiooni ja veekadusid. Infiltratsiooni ja veekadude vähenemisega kaasneb 

kulutuste vähenemine elektrienergia osas, kuna kulutatakse energiat vaid reaalselt 

tarbitava vee-/reoveekoguse pumpamiseks.  

Kuna AS Võru Vesi tegevuspiirkond Mõniste vallas hõlmab üksnes alla 2000 ie 

reoveekogumisalasid või on väljaspool reoveekogumisalasid, siis liitumistasu ja 

veeteenuse hinna kooskõlastamiseks tuleb vastavalt ÜVK seadusele esitada vastav 

taotlus koos ettepanekuga Mõniste Vallavalitsusele. Vallavalitsus kontrollib 

seejuures, kas liitumistasu ja teenuse hinna arvestamisel on lähtutud ÜVK seaduses 

kehtestatud põhimõtetest. 
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6. Mõniste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 

kava 

Mõniste vallas on tarbijad ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniga varustatud neljas 

asumis: Mõniste, Saru ja Kuutsi külades ning Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas. 

Reoveekogumisalad on moodustatud Mõniste ja Saru külades. 

Arendamise kava koostajate ning Mõniste Vallavalitsuse esindajate ühise arutelu 

tulemusena on leitud, et parimaks lahenduseks ÜVK süsteemide arendamisel on 

jagada vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja arendamine etappideks. 

See tagab tööde jätkusuutliku teostamise ja arvestab valla majanduslike võimalustega. 

Alljärgnevalt on lähtuvalt ptk 4 esitatud põhimõtetest prioriteetide järjekorras üldiselt 

välja toodud planeeritavad veemajanduse arendustegevused Mõniste valla 

ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniga varustatud asulates aastatel 2014-2026: 

o 2014-2017 (I etapp) – Mõniste küla ühiskanalisatsiooni torustike 

rekonstrueerimine ja rajamine ning reoveepuhasti (biotiikide) juurde võrekaevust 

ja septikust koosneva eelpuhastuse rajamine. Saru küla ühiskanalisatsiooni 

torustike rekonstrueerimine ning elamute piirkonna reoveepuhasti (Bioclere BK-

65) töö parandamine ja optimeerimine. Kuutsi küla ühisveevarustuse puurkaev-

pumplas veetöötlusseadmete täiustamine ja seadistamine ning kooli puurkaevu 

tamponeerimine. Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna ühisveevarustuse puurkaev-

pumpla rekonstrueerimine (sh veetöötlusseadmete paigaldamine) ning reovee 

puhastamiseks võrekaevust, septikust ja biotiigist koosneva reoveepuhasti 

rekonstrueerimine. Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna ühisveevärgi ja –

kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. Mõniste küla teenuskeskuse juurde 

tuletõrje veevõtukoha rajamine. 

o 2018-2026 (II etapp) – Saru küla elamute juurde tuletõrje veevõtumahuti 

rajamine. 

Käesoleva arengukava realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevaid aspekte: 

 tehnilised – puudub ülevaatlik tehniline andmebaas enne 1995. aastat rajatud 

vee- ja kanalisatsioonivõrgu paiknemise ja seisukorra kohta (teostusjoonised 

jm.); 

 keskkonnamõjud – ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitamisel tuleb 

vältida planeeritavate ehitiste ja rajatiste negatiivseid mõjutegureid veestikule 

ja maastiku teistele osadele ning kinni pidada loodus- ja veekaitse nõuetest; 

 majanduslikud – puuduvad omavahendid sellises mahus, et lühikese 

ajaperioodi jooksul teostada ulatuslikke ÜVK süsteemide rekonstrueerimise- 

ja rajamistöid kogu valla territooriumil; 

 sotsiaal-majanduslikud – ÜVK süsteemide arendamisel tuleb arvestada 

elanikkonna huviga vee- ja kanalisatsiooniteenuste vastu, elanikkonna 

maksevõime, jätkusuutliku vee-ettevõtte loomise ja majandamisega. 
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6.1 Ülevaade möödunud perioodil valminud arendusprojektidest 

Möödunud perioodil (2009-2013) on Mõniste vallas tehtud ühisveevarustuse ja -

kanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks järgnevad tööd: 

 Veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine Mõniste külas ca 3 050 m 

ulatuses; 

 Veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine Saru külas ca 1 385 m ulatuses; 

 Veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine Kuutsi külas ca 140 m ulatuses; 

 Mõniste puurkaev-pumpla hoone rekonstrueerimine ja veetöötlusseadmete 

paigaldamine; 

 Saru uue puurkaevu ja pumplahoone rajamine ning veetöötlusseadmete 

paigaldamine; 

 Kuutsi uue puurkaevu ja pumplahoone rajamine ning veetöötlusseadmete 

paigaldamine. 

6.2 Mõniste küla 

6.2.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Ühisveevarustuse toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. 

Mõniste külas on üks veevõrk, mis on viimastel aastatel suures osas rekonstrueeritud. 

Käesoleval ajal tarbitakse ühe puurkaevu (katastri nr 10951) vett. 

Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel rauaeraldussüsteem EURA AIR 

50 Duplex. Veevõrgust võetav vesi vastab joogivee kvaliteedi nõuetele 

(Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"). 

6.2.2 Perspektiivne veetarve Mõniste külas 

Mõniste küla ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 200 Mõniste 

küla elanikku. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Mõniste küla ettevõtteid ja 

asutusi. Asutustest on suuremad ühisveevärgi vee kasutajad Mõniste depoo ja 

hooldekodu. 

2013. aastal tarbiti Mõniste küla ühisveevarustuse puurkaevust ligikaudu 4887 m3 

vett, ehk ligikaudu 13,4 m3 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 37 on toodud Mõniste küla 

perspektiivne veetarve. 
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Tabel 37. Mõniste küla perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 

Elanike arv   208 201 196 192 189 187 185 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   196 189 184 180 177 175 173 

Liitunute osakaal % 94 94 94 94 94 94 94 

Ühiktarbimine l/d*in 56 60 64 68 72 76 80 

Elanike veetarve m3/d 11,0 11,3 11,8 12,2 12,7 13,3 13,8 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve m3/d 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Veetarve kokku m3/d 12,2 12,6 13,0 13,5 14,0 14,5 15,1 

Veekaod m3/d 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 

Veetootmine kokku m3/d 14,0 14,5 15,0 15,5 16,1 16,7 17,3 

Elanike veetarve  m3/a 4 006 4 139 4 298 4 468 4 652 4 855 5 052 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m3/a 450 450 450 450 450 450 450 

Veetarve kokku  m3/a 4 456 4 589 4 748 4 918 5 102 5 305 5 502 

Veekaod  m3/a 668 688 712 738 765 796 825 

Veetootmine kokku  m3/a 5 125 5 277 5 460 5 655 5 867 6 100 6 327 

Perspektiivne veetarve Mõniste külas on aastal 2026 ligikaudu 15,1 m3 ööpäevas 

(tabel 37). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbivad elanikud 

ööpäevas 80 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et ühisveevärgiga on 

käesoleval ajal liitunud kõik küla keskuse tarbijad ning täiendavaid liitujaid ei 

lisandu. Asutuste puhul on arvestatud, et tarbijate arv tulevikus ei suurene ning 

veetarve seetõttu ei suurene. Ettevõtete veetarve on võetud 2013. aasta seisuga, sest ei 

ole teada, kui palju ettevõtteid tekib juurde ning kui paljud likvideeritakse. Veekadude 

osakaaluna on arvestatud 15 % tarbitud vee kogusest. 

6.2.3 Veevarustuse edasine areng 

Ühisveevärk on suures osas rekonstrueeritud ning on heas seisukorras, mistõttu 

täiendavaid investeeringuid ühisveevärgi arendamiseks ning rekonstrueerimiseks pole 

arendamise kava 5-10 aastase perioodi jooksul ette näha. Vajalik on rajada 

nõuetekohane tuletõrje veevõtukoht küla keskuses asuva teenuskeskuse juurde. 

Kuna Mõniste külas on ühisveevarustusega liitunud või liitumise võimalus tagatud 

suuremale osale tarbijatele, siis pole ühisveevarustuse arendamise kava koostamisel 

arvestatud ühisveevärgi laiendamise vajadusega. Perspektiivis (aastal 2026) tuleb 

arvestada, et ühisveevarustussüsteemiga on ühendatud kõik Mõniste küla 

reoveekogumisalal elavad elanikud. Lisaks elanikele tuleb arvestada ettevõtete ja 

asutuste veetarbega. Arendamise kava esimeses etapis (2014-2017) on planeeritud 

rajada küla keskuses asuva teenuskeskuse juurde nõuetekohane tuletõrje veevõtukoht. 

Ühisveevarustuse arendamine ja rekonstrueerimine toimub valla (või vee-ettevõtte) 

omavahenditest ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste abil. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Mõniste külas. 
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Mõniste küla olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse ja -

kanalisatsioonirajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisades esitataval joonisel 1. 

Ühisveevärgi arendamise I etapp, 2014-2017 

Käesoleval ajal saadakse tuletõrje kustutusvett Mõniste järve põhjaosas Võru-

Mõniste-Valga maantee ääres asuvast veevõtukohast. Veevõtukaev on rajatud 2008. 

aastal ning on nõuetekohaselt tähistatud. Juurdepääs veevõtukohale on aastaringselt 

hea. Lisaks on tuletõrje veevõtumahutid olemas OÜ Lõunapiim farmi territooriumil. 

Veevõtumahutid on suurusega 2x100 m3 ning on vett täis. Juurdepääs 

veevõtumahutitele on hea. Päästeameti ettekirjutuse tõttu on vajalik rajada täiendav 

tuletõrje veevõtukoht Mõniste teenuskeskuse juurde. Veevõtukoht rajatakse 

teenuskeskuse juures asuva tiigi juurde samal ajal Mõniste-Ape tugimaantee 

rekonstrueerimisega. Rekonstrueeritav tiik asub Mendise katastriüksusel 

(katastritunnus 49301:002:0145) ning tiigi veepeegli maksimaalne pindala on 500 m2 

ning maksimaalne veemaht 890 m3. Tuletõrje veevõtuks rajatakse Mõniste-Ape 

tugimaantee mahasõidu juurde kuiv hüdrant, mis tagab aastaringse veeallika 

kasutamise ja piisava veega varustatuse tulekahju kustutamisel.  

Veevarustussüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2014-2017: 

 Tuletõrje veevõtukoha rajamine Mõniste teenuskeskuse juures asuva tiigi 

juurde.  

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 

maksumus Mõniste külas on toodud tabelis 38. 

Tabel 38. Mõniste küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 

mahud. 
Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Mõniste küla 

ühisveevärgi 

arendamine ja  

rekonstrueerimine 

2014-2017 

Tuletõrje veevõtu tarbeks tiigi 

rekonstrueerimine Mõniste teenuskeskuse 

juures Kmpl 1 15 000 

Uuringud, projekteerimine 10%     1 500 

Ettenägematud kulud 10%     1 500 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     750 

KOKKU:     18 750 

Mõniste küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine KOKKU: 18 750 

 

6.2.4 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Mõniste küla 

ühiskanalisatsioonisüsteemi toimimisel käesoleval ajal. 

 Olemasolevad kanalisatsioonitorustikud ning –kaevud on amortiseerunud 

ning toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi. Kuivemal perioodil võib toimuda ka reovee 

filtreerumine pinnasesse. Isevoolsete ühiskanalisatsiooni torustike kogupikkus 

on küla keskuses ligikaudu 2190 m. Kanalisatsioonitorustikud on rajatud 20-
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30 aastat tagasi ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Vanemad 

torustikud on keraamilised torud, hilisemad asbotsement torud. 

Kanalisatsioonitorustik on rajatud DN150 ja DN200 mm läbimõõduga 

torudest; 

 Mõniste küla reoveepuhasti (biotiigid) ei suuda aeg-ajalt tagada nõuetele 

vastavat heitvee kvaliteeti. Heitvee proovide põhjal on üle piirnormi olnud 

heljumi sisaldus. Külas moodustuv reovesi puhastatakse kahes biotiigis 

kogupindalaga 6295 m2. Mõniste reoveepuhasti biotiigid rekonstrueeriti 

täielikult 2008. aastal.  

6.2.5 Mõniste küla perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Mõniste küla reostuskoormus on ligikaudu 183 ie. Perspektiivis on 

arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga liituvad valdav enamus ühisveevarustusega 

liitunud Mõniste küla reoveekogumisala elanikest. Mõniste küla perspektiivne reovee 

vooluhulk ja reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 39). Reovee 

vooluhulga prognoosimisel on arvestatud, et asutuste ja ettevõtete reovee kogus 

perspektiivis ei suurene ning jääb samaks. Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 30 

% tarbijatele pumbatud vee kogusest.  

Tabel 39. Mõniste küla perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus. 
Parameeter Ühik 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 

ÜK-ga ühendatud elanike arv 

 

167 175 182 178 175 173 171 

Liitunute osakaal % 80 87 93 93 93 93 92 

Ühiktarbimine l/d*in 56 60 64 68 72 76 80 

Elanike kanalisatsioon m3/d 9,4 10,5 11,6 12,1 12,6 13,1 13,7 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m3/d 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Kanalisatsioon kokku m3/d 10,6 11,7 12,9 13,3 13,8 14,4 14,9 

Infiltratsioon m3/d 4,2 3,5 3,9 4,0 4,1 4,3 4,5 

Reovesi kokku m3/d 14,8 15,3 16,7 17,3 18,0 18,7 19,4 

Elanike kanalisatsioon m3/a 3 413 3 833 4 252 4 418 4 599 4 799 4 993 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m3/a 450 450 450 450 450 450 450 

Kanalisatsioon kokku m3/a 3 863 4 283 4 702 4 868 5 049 5 249 5 443 

Infiltratsioon m3/a 1 545 1 285 1 410 1 460 1 515 1 575 1 633 

Reovesi kokku m3/a 5 409 5 567 6 112 6 328 6 564 6 824 7 076 

Mõniste küla elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvutuslik 

perspektiivne reovee vooluhulk on ööpäevas ca 14,9 m3 (vt tabel 39). 

Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tekib arvutuslikult ööpäevas ligikaudu 

13,7 m3 reovett, mis moodustab ligikaudu 92 % kogu tekkivast reovee vooluhulgast. 

Mõniste küla reoveepuhasti ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 11 kg BHT7/d. 

Antud parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest 

olukorrast. 
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6.2.6 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2026) on 

ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem osa Mõniste küla reoveekogumisalal 

elavatest elanikest. Lisaks elanikele on arvestatud ka olemasolevate ettevõtete ja 

asutuste reoveega.  

Mõniste küla ühiskanalisatsioon torustik on käesolevaks ajaks vanusest tingituna 

amortiseerunud, mistõttu on vajalik torustik rekonstrueerida. Mõniste küla 

ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine reoveekogumisala piires on 

planeeritud arendamise kava esimesse etappi (2014-2017). Lisaks on vajalik 

reoveepuhasti biotiikide juurde võrekaevu ja mitmeastmelise septiku paigaldamine 

tagamaks reovee nõuetekohane eelpuhastus. Võrekaevu ja septiku paigaldamine on 

planeeritud samuti arendamise kava esimesse etappi (2014-2017).  

Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine toimub valla (või vee-ettevõtte) 

omavahenditest ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste abil. 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Mõniste külas. 

Kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise I periood, 2014-2017.  

Tulenevalt vanusest on olemasolevad Mõniste küla ühiskanalisatsiooni ning 

kinnistusisesed kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud amortiseerunud. Amortiseerunud 

torustike ja –kaevude tõttu toimub kanalisatsioonisüsteemi ka sademete ja 

lumesulamisvee infiltratsioon, mis suurendab oluliselt sademeterohkel perioodil 

reoveepuhasti hüdraulilist koormust ning võib põhjustada häireid puhasti töös. 

Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda 

põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust. 

Isevoolsete torustike rajamisel on kasutatud nii keraamilisi kui ka asbotsement torusid 

läbimõõduga DN150 ja DN200 mm. Tulenevalt vanusest vajavad torustikud 

rekonstrueerimist. Lisaks on planeeritud laiendada ühiskanalisatsiooni 

reoveekogumisalal selliselt, et ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus oleks tagatud 

valdavale enamusele reoveekogumisala elanikele. Rekonstrueeritavate ja rajatavate 

isevoolsete kanalisatsioonitorustike kogupikkus on ligikaudu 2435 meetrit. 

Kuna olemasolev Mõniste küla reoveepuhasti (biotiigid) ei suuda aeg-ajalt tagada 

reovee nõuetekohast puhastust, siis on vajalik arendamise kava esimeses etapis (2014-

2017) biotiikide juurde paigaldada reovee eelpuhastuseks mehaanilise võrega 

varustatud võrekaev ning ligikaudu 50 m3 suurune mitmeastmeline septik. Septikus 

toimub reovee mehaaniline ja bioloogiline puhastus ning selle tulemusel on võimalik 

vähendada reovee hõljuvainete sisaldus kuni 70%, BHT näitajat 10-30% ning 

lämmastiku- ja fosforisisaldust kuni 20%. Lisaks on vajalik septikuni rajada ka 

juurdepääsutee. 

Kanalisatsioonisüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2014-2017: 

 Mõniste küla isevoolse ühiskanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimine ja 

rajamine kogupikkusega ca 2435 meetrit; 
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 Mõniste küla reoveepuhasti biotiikide juurde võrekaevu ja septiku 

paigaldamine. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 

maksumus Mõniste külas on toodud tabelis 40. 

Tabel 40. Mõniste küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks vajalikud 

investeeringute mahud. 
Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Mõniste küla 

ühiskanalisatsiooni 

arendamine ja 

rekonstrueerimine 

2014-2017 

Mõniste küla ühiskanalisatsiooni torustike 

rekonstrueerimine ja rajamine m 2435 511 540 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike (De200) 

rekonstrueerimine ja rajamine eraldi kaevikus  m 430 86 000 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike (De160) 

rekonstrueerimine ja rajamine eraldi kaevikus m 2005 401 000 

sh majaühenduste rekonstrueerimine ja 

rajamine tk 32 24 540 

Mõniste küla reoveepuhasti rekonstrueerimine 

(võrekaevu ja septiku paigaldamine) kmpl 1 32 385 

Uuringud, projekteerimine 10%   54 393 

Ettenägematud kulud 10%     54 393 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     27 196 

KOKKU:     679 906 

Mõniste küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja arendamine KOKKU: 679 906 

6.2.7 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveesüsteemide arendamine aastatel 2014-2026. Tulenevalt Euroopa Liidu 

Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti veemajanduspoliitika 

strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, 

kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 

(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise 

printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide 

käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides. 

Sademeveekanalisatsioon Mõniste külas puudub. Enamasti valgub sadevesi 

haljasaladele, kus imbub pinnasesse. Lume sulamisel ja suuremate vihmadega satub 

ka kanalisatsiooni. Sademetevee ärajuhtimiseks on mitmel pool rajatud kraavid. 

Perspektiivis on vajalik regulaarselt kraave hooldada vältimaks vihmavalingute ajal 

liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 
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6.3 Saru küla 

6.3.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Ühisveevarustuse toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. Saru 

külas on üks veevõrk, mis on viimastel aastatel suures osas rekonstrueeritud. 

Käesoleval ajal tarbitakse uue puurkaevu (katastri nr 50599) vett. 

Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel rauaeraldussüsteem EURA AIR 

13 Duplex. Veevõrgust võetav vesi vastab joogivee kvaliteedi nõuetele 

(Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"). 

6.3.2 Perspektiivne veetarve Saru külas 

Saru küla ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 100 elanikku. 

Ühisveevärgi vett kasutavad ka OÜ Ecperance Saru kauplus ning AS Viljandi Aken ja 

Uks. 

2013. aastal tarbiti Saru küla ühisveevarustuse puurkaevust ligikaudu 3543 m3 vett, 

ehk ligikaudu 9,7 m3 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 41 on toodud Saru küla 

perspektiivne veetarve. 

Tabel 41. Saru küla perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 

Elanike arv   260 251 245 241 238 236 234 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   98 95 93 91 90 90 90 

Liitunute osakaal % 38 38 38 38 38 38 38 

Ühiktarbimine l/d*in 80 80 80 80 80 80 80 

Elanike veetarve m3/d 7,8 7,6 7,4 7,3 7,2 7,2 7,2 

Asutuste ja Ettevõtete 

veetarve m3/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Veetarve kokku m3/d 7,8 7,6 7,4 7,3 7,2 7,2 7,2 

Veekaod m3/d 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,7 

Veetootmine kokku m3/d 9,0 8,7 8,6 8,4 8,3 8,3 7,9 

Elanike veetarve  m3/a 2 862 2 774 2 716 2 657 2 628 2 628 2 628 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m3/a 0 0 0 0 0 0 0 

Veetarve kokku  m3/a 2 862 2 774 2 716 2 657 2 628 2 628 2 628 

Veekaod  m3/a 429 416 407 399 394 394 263 

Veetootmine kokku  m3/a 3 291 3 190 3 123 3 056 3 022 3 022 2 891 

Perspektiivne veetarve Saru külas on aastal 2026 ligikaudu 7,2 m3 ööpäevas (tabel 

41). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbivad elanikud 

ööpäevas 80 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et suurem enamus 

Saru küla reoveekogumisala elanikest on liitunud ühisveevarustusega ning 

täiendavaid liitujaid ei lisandu. Ettevõtete veetarve on võetud 2013. aasta seisuga, sest 
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ei ole teada, kui palju ettevõtteid tekib juurde ning kui paljud likvideeritakse. 

Veekadude osakaaluna on arvestatud 30 % tarbitud vee kogusest. 

6.3.3 Veevarustuse edasine areng 

Kuna Saru küla keskuses on ühisveevarustusega liitunud või liitumise võimalus 

tagatud suuremale osale küla keskuse tarbijatele, siis pole ühisveevarustuse 

arendamise kava koostamisel arvestatud ühisveevärgi laiendamise vajadusega. 

Perspektiivis (aastal 2026) tuleb arvestada, et ühisveevarustussüsteemiga on 

ühendatud kõik Saru küla keskuse elanikud. Lisaks elanikele tuleb arvestada 

ettevõtete veetarbega. Arendamise kava pikemas perspektiivis (2018-2026) on ette 

nähtud küla elamute juurde tuletõrje veevõtukoha (-mahuti) rajamine. 

Ühisveevarustuse arendamine ja rekonstrueerimine toimub valla (või vee-ettevõtte) 

omavahenditest ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste abil. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Saru külas. 

Saru küla olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonirajatised 

on kirjeldatud käesoleva töö lisades esitataval joonisel 2. 

Ühisveevärgi arendamise ja rekonstrueerimise II etapp, 2018-2026 

Arendamise kava teises etapis on planeeritud rajada nõuetekohane tuletõrje 

veevõtukoht (-mahuti) Saru küla keskuse elamute juurde. Veevõtukoht peab olema 

mahuga vähemalt 100 m3 ning peab võimaldama aastaringset veevõttu. Lisaks on 

vajalik veevõtukoht nõuetekohaselt tähistada. 

Veevarustussüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2018-2026: 

 Nõuetekohase tuletõrje veevõtukoha (-mahuti) rajamine Saru küla keskuse 

elamute juurde.  

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 

maksumus Saru külas on toodud tabelis 42. 

Tabel 42. Saru küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute mahud. 
Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Saru küla 

ühisveevärgi 

arendamine 2018-

2026 

Tuletõrje veevõtukoha (-mahuti) rajamine 

küla keskuse elamute juurde  tk 1 28 760 

Uuringud, projekteerimine 10%     2 876 

Ettenägematud kulud 10%     2 876 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     1 438 

KOKKU:     35 950 

Saru küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine KOKKU: 35 950 

6.3.4 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Saru küla 

ühiskanalisatsioonisüsteemi toimimisel käesoleval ajal. 
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 Olemasolevad vanemad kanalisatsioonitorustikud ning –kaevud on 

amortiseerunud ning toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi. Kuivemal perioodil võib toimuda ka reovee 

filtreerumine pinnasesse. Isevoolsete ühiskanalisatsiooni torustike kogupikkus 

on küla keskuses ligikaudu 680 m. Kanalisatsioonitorustikud on osaliselt (ca 

150 meetri ulatuses) rekonstrueeritud koos reoveepuhastite rajamisega; 

 Saru elamute reoveepuhasti (Bioclere BK-65) töös esineb häireid, mistõttu 

ei suuda reoveepuhasti tagada heitvee vastavust kehtestatud 

piirnormidele. Üle piirnormi olnud nii BHT7, KHT, hõljuvaine kui ka 

üldlämmastiku näitajad. 

6.3.5 Saru küla perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Saru küla reostuskoormus on ligikaudu 80 ie. Perspektiivis on 

arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga on liitunud suurem enamus Saru küla 

reoveekogumisala elanikest ning täiendavaid liitujaid ei lisandu. Saru küla 

perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis 

(tabel 43). Reovee vooluhulga prognoosimisel on arvestatud, et olemasolevate küla 

keskuses asuvate ettevõtete reovee kogused perspektiivis ei suurene ning jäävad 

samaks. Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 30 % tarbijatele pumbatud vee 

kogusest.  

Tabel 43. Saru küla perspektiivne reovee vooluhulk. 
Parameeter Ühik 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 

ÜK-ga ühendatud elanike arv 

 

78 75 73 71 70 70 70 

Liitunute osakaal % 30 30 30 29 29 30 30 

Ühiktarbimine l/d*in 80 80 80 80 80 80 80 

Elanike kanalisatsioon m3/d 6,2 6,0 5,8 5,7 5,6 5,6 5,6 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m3/d 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Kanalisatsioon kokku m3/d 8,6 8,4 8,2 8,1 8,0 8,0 8,0 

Infiltratsioon m3/d 4,3 3,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 

Reovesi kokku m3/d 13,0 11,8 10,7 10,5 10,4 10,4 10,4 

Elanike kanalisatsioon m3/a 2 278 2 190 2 132 2 073 2 044 2 044 2 044 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m3/a 876 876 876 876 876 876 876 

Kanalisatsioon kokku m3/a 3 154 3 066 3 008 2 949 2 920 2 920 2 920 

Infiltratsioon m3/a 1 577 1 226 902 885 876 876 876 

Reovesi kokku m3/a 4 730 4 292 3 910 3 834 3 796 3 796 3 796 
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Saru küla elanike poolt ning ettevõtetes tekitatud arvutuslik perspektiivne reovee 

vooluhulk on ööpäevas ca 8,0 m3 (vt tabel 43). Ühiskanalisatsiooniga ühendatud 

elanike poolt tekib arvutuslikult ööpäevas ligikaudu 5,6 m3 reovett, mis on ligikaudu 

70 % kogu tekkivast vooluhulgast. Saru küla reoveepuhastite summaarne ööpäevane 

reostuskoormus on ligikaudu 4,8 kg BHT7/d. Antud parameetrid on arvutuslikud ning 

võivad mõnevõrra erineda reaalsest olukorrast. 

6.3.6 Reovee puhastamise alternatiivid 

Saru külas keskuses on kaks eraldiseisvat kanalisatsioonisüsteemi. Reovesi 

puhastatakse kahes 2004. aastal rajatud reoveepuhastis. Üks puhasti on asula 

elumajade piirkonnas ja teine ühiselamu lähedal Saru lauatööstuse kinnistul. Elamute 

reovesi puhastatakse Bioclere BK-65 tüüpi puhastis. Heitvee suublaks on Mustjõgi. 

Ühiselamu reovesi juhitakse isevoolsena pumplasse ja pumbatakse üles 

reoveepuhastisse (kolmekambriline septik, 5 m3 plastist mahuti ja imbväljak 

suurusega 32*8 m). 

Tulenevalt sellest, et Elamute reoveepuhasti ei suuda tagada heitvee vastavust vee-

erikasutusloaga kehtestatud saasteainete piirnormidele, on 2013. aastal läbi viidud 

reoveepuhasti analüüs. Analüüsi käigus selgitati välja probleemide põhjused ning 

toodi välja vajalikud tegevused puhasti töö parandamiseks ning optimeerimiseks. 

Eelkõige on vajalik kontrollida pumpade ja ventilaatori töökorda ning seadistada need 

tööle käesoleva reostuskoormuse juures. Samuti tuleks parandada eelsetiti kahe 

kambri vaheline sein ning rajada väljavoolutorustikule sulgemisvõimalusega 

vahekaev puhasti üleujutuse vältimiseks. Kindlasti on vajalik parandada puhasti 

opereerimist, sh. tühjendada regulaarselt eelsetitit, puhastada regulaarselt käsivõret, 

järelsetiti lamellide vahesid ning vajadusel ka filterkeha vihmutusdüüse. Antud 

tegevuste elluviimisel peaks puhasti tagama reovee nõuetekohase puhastuse. 

Sellest lähtuvalt reovee puhastamise alternatiivid Saru küla keskuses puuduvad. 

Vajalik on parandada ja optimeerida elamute reoveepuhasti tööd ning rekonstrueerida 

olemasolevad amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud. 

6.3.7 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga on ühendatud 

suurem osa Saru küla reoveekogumisalal elavatest elanikest ning täiendavaid liitujaid  

ei lisandu. Lisaks elanikele on arvestatud ka küla keskuse ettevõtete reoveega.  

Saru küla vanemad kanalisatsioonitorustikud ja -kaevud on käesoleval ajaks 

amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi. Seetõttu on vajalik need rekonstrueerida. Saru küla 

ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine reoveekogumisala piires on planeeritud 

arendamise kava esimesse etappi (2014-2017). 

Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine toimub valla (või vee-ettevõtte) 

omavahenditest ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste abil. 
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Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Saru külas. 

Kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise I periood, 2014-2017.  

Tulenevalt vanusest on olemasolevad ühiskanalisatsiooni ning kinnistusisesed 

kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud osaliselt amortiseerunud. Amortiseerunud 

torustike ja –kaevude tõttu toimub kanalisatsioonisüsteemi ka sademete ja 

lumesulamisvee infiltratsioon, mis suurendab oluliselt sademeterohkel perioodil 

reoveepuhasti hüdraulilist koormust ning võib põhjustada häireid puhasti töös. 

Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda 

põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust.  

Kuigi Saru küla ümbruses on põhjavesi valdavalt suhteliselt kaitstud, võib 

amortiseerunud kanalisatsioonitorustikest ning -kaevudest pinnasesse imbuv reovesi 

põhjustada maapinnalähedase põhjaveekihi reostumist. Seega on vajalik 

olemasolevad amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud ning kaevud 

rekonstrueerida.  Rekonstrueeritavate isevoolsete kanalisatsioonitorustike kogupikkus 

on ligikaudu 261 meetrit. 

Kanalisatsioonisüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2014-2017: 

 Saru küla isevoolse ühiskanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimine 

kogupikkusega ca 261 meetrit. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 

maksumus Saru külas on toodud tabelis 44. 

Tabel 44. Saru küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks vajalikud 

investeeringute mahud. 
Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Saru küla 

ühiskanalisatsiooni 

arendamine ja 

rekonstrueerimine 

2014-2017 

Olemasolevate amortiseerunud 

kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Saru 

külas m 261 56 800 

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 261 52 200 

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine ühises kaevikus m 0 0 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 6 4 600 

Uuringud, projekteerimine 10% 

  

5 680 

Ettenägematud kulud 10%     5 680 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     2 840 

KOKKU:     71 000 

Saru küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja arendamine KOKKU: 71 000 

 

6.3.8 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveesüsteemide arendamine aastatel 2014-2026. Tulenevalt Euroopa Liidu 

Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti veemajanduspoliitika 
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strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, 

kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 

(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise 

printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide 

käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides. 

Saru küla keskuses on sademeveekanalisatsioon rajatud üksnes Puidutööstuse 

kinnistule. Sadevesi juhitakse keskusest läänesuunas jäävasse kraavi ning selle kaudu 

Mustjõkke. Sademeveetorustik kogupikkus on ca 240 meetrit. Mujal juhitakse 

sademevesi ümbritsevatele haljasaladele, kus toimub sademevee imbumine 

pinnasesse. Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave 

hooldada vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse 

piirkondadesse.  

6.4 Kuutsi küla 

6.4.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Ühisveevarustuse toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. Saru 

külas on üks veevõrk, mis on viimastel aastatel suures osas rekonstrueeritud. 

Käesoleval ajal tarbitakse uue puurkaevu (katastri nr 24582) vett. 

Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel rauaeraldussüsteem EURA AIR 

13 Duplex. Veevõrgust võetav vesi vastab üldiselt joogivee kvaliteedi nõuetele 

(Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"). Vähesel määral on üle piirnormi olnud 

mangaani sisaldus. 

6.4.2 Perspektiivne veetarve Kuutsi külas 

Kuutsi külas elas 1.01.2013. a. seisuga 87 elanikku. Kuutsi küla ühisveevärgiga on 

käesoleval ajal ühendatud viis eratarbijat. Ühisveevärgi vett kasutavad ka Kuutsi kool, 

rahvamaja ja muuseum.  

2013. aastal tarbiti Kuutsi küla ühisveevarustuse puurkaevust ligikaudu 1283 m3 vett, 

ehk ligikaudu 3,5 m3 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 45 on toodud Kuutsi küla 

perspektiivne veetarve. 
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Tabel 45. Kuutsi küla perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 

Elanike arv   85 82 80 78 77 77 77 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   12 12 12 12 12 12 12 

Liitunute osakaal % 14 15 15 15 16 16 16 

Ühiktarbimine l/d*in 74 78 80 80 80 80 80 

Elanike veetarve m3/d 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve m3/d 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Veetarve kokku m3/d 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Veekaod m3/d 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Veetootmine kokku m3/d 5,7 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

Elanike veetarve  m3/a 324 342 350 350 350 350 350 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m3/a 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 

Veetarve kokku  m3/a 1 464 1 482 1 490 1 490 1 490 1 490 1 490 

Veekaod  m3/a 220 222 224 224 224 224 224 

Veetootmine kokku  m3/a 1 684 1 704 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714 

Perspektiivne veetarve Kuutsi külas on aastal 2026 ligikaudu 5,0 m3 ööpäevas (tabel 

45). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbivad elanikud 

ööpäevas 80 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et täiendavaid 

liitujaid ühisveevarustusega ei lisandu. Asutuste puhul on arvestatud, et tarbijate arv 

tulevikus ei suurene ning veetarve seetõttu ei suurene. Veekadude osakaaluna on 

arvestatud 15 % tarbitud vee kogusest. 

6.4.3 Veevarustuse edasine areng 

Ühisveevärk on suures osas rekonstrueeritud ning on heas seisukorras, mistõttu 

täiendavaid investeeringuid ühisveevärgi arendamiseks pole arendamise kava 5-10 

aastase perioodi jooksul ette näha. 

Vajalik on olemasoleva puurkaev-pumpla veetöötlusseadmete täiustamine ja 

seadistamine tagamaks ühisveevärgis kasutatava joogivee mangaani sisalduse 

vastavus joogivee kvaliteedi nõuetele. Lisaks tuleks tamponeerida kasutusest väljas 

olev kooli puurkaev (katastri nr. 10953) ning likvideerida ka puurkaevu pealisehitis.  

Kuutsi küla olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse ja -

kanalisatsioonirajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisades esitataval joonisel 3. 
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Ühisveevärgi arendamise I etapp, 2014-2017 

Kuutsi küla uude puurkaev-pumplasse on vajalik paigaldada töödeldud puhta vee 

mahuti koos filtrite pesuks sobiva pesupumbaga, et oleks võimalik teostada filtrite 

pesu puhta ja liivavaba veega õigetel pesukiirustel. Puurkaev-pumpla 

veetöötlusseadmete täiustamine peaks tagama joogivee kvaliteedi vastavuse 

kehtestatud piirnormidele. 

Tulenevalt sellest, et Kuutsi kooli puurkaev (katastri nr 10953) hakkas veevõtul liiva 

andma ning pole seetõttu veevõtuks kasutatav ja on ühisveevõrgust lahti ühendatud, 

tuleb arendamise kava esimeses etapis kooli puurkaev tamponeerida. Samuti tuleb 

likvideerida ka puurkaevu pealisehitis.   

Veevarustussüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2014-2017: 

 Kuutsi küla ühisveevarustuse puurkaev-pumpla veetöötlusseadmete 

täiustamine ja seadistamine; 

 Kuutsi küla kooli puurkaevu (katastri nr 10953) tamponeerimine ja puurkaevu 

pealisehitise likvideerimine.  

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 

maksumus Kuutsi külas on toodud tabelis 46. 

Tabel 46. Kuutsi küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 

mahud. 
Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Kuutsi küla 

ühisveevärgi 

arendamine ja 

rekonstrueerimine 

2014-2017 

Kuutsi küla uue puurkaev-pumpla 

veetöötlusseadmete täiustamine ja 

seadistamine kmpl 1 4 000 

Kuutsi kooli puurkaevu (katastri nr 10953) 

tamponeerimine ja pumplahoone 

likvideerimine kmpl 1 5 115 

Uuringud, projekteerimine 10%     912 

Ettenägematud kulud 10%     912 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     456 

KOKKU:     11 394 

Kuutsi küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine  KOKKU: 11 394 

 

6.4.4 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Ühiskanalisatsiooni toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. 

Kanalisatsioonisüsteemi seisukord on hea, kuna see on rajatud valdavalt 

reoveepuhastiga samaaegselt ning torustikena on kasutatud uuemaid plasttorusid.  

6.4.5 Kuutsi küla perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Kuutsi küla reostuskoormus on ligikaudu 40 ie. Perspektiivis on 

arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga täiendavaid liitujaid ei lisandu. Kuutsi küla 

perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis 
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(tabel 47). Reovee vooluhulga prognoosimisel on arvestatud, et olemasolevate 

asutuste reovee kogused perspektiivis ei suurene ning jäävad samaks. 

Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 30 % tarbijatele pumbatud vee kogusest. 

Tabel 47. Kuutsi küla perspektiivne reovee vooluhulk. 
Parameeter Ühik 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 

ÜK-ga ühendatud elanike arv 

 

0 0 0 0 0 0 0 

Liitunute osakaal % 0 0 0 0 0 0 0 

Ühiktarbimine l/d*in 74 78 80 80 80 80 80 

Elanike kanalisatsioon m3/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m3/d 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Kanalisatsioon kokku m3/d 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Infiltratsioon m3/d 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Reovesi kokku m3/d 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

Elanike kanalisatsioon m3/a 0 0 0 0 0 0 0 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m3/a 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 

Kanalisatsioon kokku m3/a 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 

Infiltratsioon m3/a 336 336 336 336 336 336 336 

Reovesi kokku m3/a 1 456 1 456 1 456 1 456 1 456 1 456 1 456 

Kuutsi küla, asutustes tekitatud arvutuslik perspektiivne reovee vooluhulk on 

ööpäevas ca 4,0 m3 (vt tabel 47). Ühiskanalisatsiooni teenust tarbivad elanikud küla 

keskuses puuduvad. Kuutsi küla reoveepuhasti ööpäevane reostuskoormus on 

ligikaudu 2,4 kg BHT7/d. Antud parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra 

erineda reaalsest olukorrast. 

6.4.6 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Kuutsi külas tekkiv reovesi puhastatakse kooli territooriumil asuvas Bioclere B22B 

tüüpi reoveepuhastis. Reoveepuhasti on rajatud 2000/2001. aastal. Reoveepuhasti 

koosneb kolmekambrilisest septikust (5 m3) ning biofiltrist. Heitvesi juhitakse 

Mõniste-Tiitsa-Karisöödi tee ääres olevasse maanteekraavi. Kuutsi küla reoveepuhasti 

töös esines aeg-ajalt probleeme, kuna suvekuudel kool ei tööta ning reovee vooluhulk 

puhastile oli ebaühtlane. Rahvamaja kanaliseerimise järgselt (2008. a.) muutus reovee 

vooluhulk ühtlasemaks ning paranes ka puhasti töö. Kuna valdavalt on Kuutsi küla 

kanalisatsioonisüsteemid heas seisukorras, siis täiendavaid investeeringuid 

ühiskanalisatsiooni arendamiseks ning rekonstrueerimiseks pole arendamise kava 5-

10 aastase perioodi jooksul ette näha. Nõuetekohase reoveepuhastuse tagamiseks on 

vajalik olemasolevat Kuutsi küla reoveepuhastit ning kanalisatsioonisüsteeme 

regulaarselt hooldada. 

6.4.7 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveesüsteemide arendamine aastatel 2014-2026. Tulenevalt Euroopa Liidu 

Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti veemajanduspoliitika 

strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, 



 

79 

 

kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 

(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise 

printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide 

käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides. 

Kuutsi külas on sadeveekanalisatsioon rajatud Kuutsi kooli territooriumile. 

Sademeveetorustiku kogupikkus on ligikaudu 270 meetrit ning sademevesi juhitakse 

selle kaudu Mõniste-Tiitsa-Karisöödi tee ääres olevasse maanteekraavi. Mujal 

juhitakse platsidelt ja teedelt sademevesi ümbritsevatele haljasaladele, kus see imbub 

pinnasesse. Osaliselt juhitakse asula territooriumilt kraavitusega kogutav sademevesi 

Mustjõkke. Mustjõgi ja ojad on aastaringselt küllaltki väikese vooluhulgaga ja külas 

üleujutusi ei põhjusta. Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja 

kraave hooldada vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse 

piirkondadesse. 

6.5 Saru Lasteaia (Andruse) piirkond 

6.5.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Saru Lasteaia (Andruse) 

piirkonna ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal. 

 Andruse puurkaev-pumpla sisustus on amortiseerunud ning puuduvad 

veetöötlusseadmed. Puurkaev asub maa-aluses šahtis. Andruse puurkaevul 

puuduvad veetöötlusseadmed ning puurkaevu sisustus (sh elektri- ja 

automaatikaseadmed) on osaliselt amortiseerunud. Puurkaev-pumplas on vana 

ca 0,5 m3 suurune hüdrofoor ning veemõõtja; 

 Ühisveevarustuse torustik on käesolevaks ajaks amortiseerunud ning 

esineb lekkeid ja veekadusid. Saru Lasteaia piirkonna ühisveevärgi torustike 

kogupikkus on ligikaudu 385 meetrit. Veetorustik koosneb valdavalt 

metalltorudest, mille läbimõõdu ja materjali kohta andmed puuduvad; 

6.5.2 Perspektiivne veetarve Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas 

Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 50 tarbijat. Ühisveevärgi vett tarbivad 

ühe kortermaja ning eramajade elanikud. 

2013. aastal tarbiti Andruse puurkaevust ligikaudu 684 m3 vett, ehk ligikaudu 1,9 m3 

ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 48 on toodud Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna 

perspektiivne veetarve. 
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Tabel 48. Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 

Elanike arv   260 251 245 241 238 236 234 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   49 47 46 46 46 46 46 

Liitunute osakaal % 19 19 19 19 19 19 20 

Ühiktarbimine l/d*in 40 48 52 58 62 66 70 

Elanike veetarve m3/d 2,0 2,3 2,4 2,7 2,9 3,0 3,2 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve m3/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Veetarve kokku m3/d 2,0 2,3 2,4 2,7 2,9 3,0 3,2 

Veekaod m3/d 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

Veetootmine kokku m3/d 2,3 2,6 2,8 3,1 3,3 3,5 3,7 

Elanike veetarve  m3/a 715 823 873 974 1 041 1 108 1 175 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m3/a 0 0 0 0 0 0 0 

Veetarve kokku  m3/a 715 823 873 974 1 041 1 108 1 175 

Veekaod  m3/a 107 124 131 146 156 166 176,3 

Veetootmine kokku  m3/a 823 947 1 004 1 120 1 197 1 274 1 352 

Perspektiivne veetarve Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas on aastal 2026 ligikaudu 

3,2 m3 ööpäevas (tabel 48). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt 

tarbivad elanikud ööpäevas 70 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et 

täiendavaid liitujaid ühisveevarustusega ei lisandu. Ühisveevärgist vett tarbivad 

asutused ja ettevõtted käesoleval ajal puuduvad. Veekadude osakaaluna on arvestatud 

15 % tarbitud vee kogusest. 

6.5.3 Veevarustuse edasine areng 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas on ühisveevarustusega liitunud ühe kortermaja 

ning lähipiirkonna eramajade elanikud. Perspektiivis (aastal 2026) tuleb arvestada, et 

ühisveevarustussüsteemiga on ühendatud kõik praegused tarbijad. Lisaks on 

ühisveevarustuse puurkaev-pumpla ning veetorustike rekonstrueerimise järgselt 

võimalus ühisveevärgiga tulevikus liituda ka teistel lähipiirkonna tarbijatel. 

Arendamise kava esimeses etapis (2014-2017) rekonstrueeritakse olemasolev 

ühisveevärgi puurkaev-pumpla (sh. paigaldatakse veetöötlusseadmed. Lisaks on 

arendamise kava esimeses etapis (2014-2017) planeeritud rekonstrueerida 

olemasolevad amortiseerunud ühisveevärgi torustikud. Ühisveevarustuse arendamine 

ja rekonstrueerimine toimub valla (või vee-ettevõtte) omavahenditest ning SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste abil. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas. 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse 

ja -kanalisatsioonirajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisades esitataval joonisel 4. 



 

81 

 

Ühisveevärgi arendamise I etapp, 2014-2017 

Arendamise kava esimeses etapis rekonstrueeritakse ühisveevarustuse puurkaev-

pumpla. Tööde käigus rajatakse uus pumplahoone, kuhu paigaldatakse hüdrofoor, 

veemõõtjad, torustik ja toruarmatuur ning elektri- ja automaatikaseadmed, sh 

veetöötlusseadmed. Veetöötlusseadmetena on vajalik rauaeraldusfiltrite paigaldamine. 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna ühisveevärgi torustike kogupikkus on ligikaudu 

385 meetrit. Vanemad torustikud on rajatud aastakümneid tagasi ning on käesolevaks 

ajaks amortiseerunud. Amortiseerunud torustike tõttu toimub joogivee kvaliteedi 

halvenemine tarbijate juures. 

Seetõttu on vajalik arendamise kava esimeses etapis ühisveevarustuse torustik 

rekonstrueerida. Kuna paljud veetorud on rajatud erakinnistutele on raskendatud 

torustike hooldustööd, mistõttu paigaldatakse need rekonstrueerimise käigus teede 

äärde. Kokku on rekonstrueeritavate veetorustike kogupikkus ca 370 meetrit.  

Veevarustussüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2014-2017: 

 Andruse puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (sh tehnohoone rajamine ning 

veetöötlusseadmete paigaldamine); 

 Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna ühisveevarustuse torustike 

rekonstrueerimine kogupikkusega hinnanguliselt 370 meetrit. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 

maksumus Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas on toodud tabelis 49. 
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Tabel 49. Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna ühisveevarustuse arendamiseks 

vajalikud investeeringute mahud. 
Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Saru Lasteaia 

(Andruse) piirkonna 

ühisveevärgi 

arendamine ja 

rekonstrueerimine 

2014-2017 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna  

ühisveevarustuse puurkaev-pumpla 

rekonstrueerimine (sh. tehnohoone, 

veetöötlusseadmed) kmpl 1 32 085 

Olemasolevate amortiseerunud 

veetorustike rekonstrueerimine Saru 

Lasteaia (Andruse) piirkonnas   67 500 67 500 

sh veetorustike rekonstrueerimine eraldi 

kaevikus m 62 900 62 900 

sh veetorustike rekonstrueerimine ühises 

kaevikus m 0 0 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 4 600 4 600 

Uuringud, projekteerimine 10%     9 959 

Ettenägematud kulud 10%     9 959 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     4 979 

KOKKU:     124 481 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 

KOKKU: 124 481 

6.5.4 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Saru Lasteaia (Andruse) 

piirkonna ühiskanalisatsioonisüsteemi toimimisel käesoleval ajal. 

 Reovee puhastamiseks kasutatav biotiik on käesolevaks ajaks täielikult 

amortiseerunud. Biotiik on rajatud 1990. aastal ning selle pindala on ca 745 

m2. Heitvee suublaks on vastavalt varasemale ÜVK arendamise kavale pinnas. 

Käesolevaks ajaks on biotiik mudastunud ning selle ümbrus kinni kasvanud ja 

võsastunud; 

 Kanalisatsioonitorustikud ning –kaevud on osaliselt amortiseerunud ning 

toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi. Kuivemal perioodil võib toimuda ka reovee 

filtreerumine pinnasesse. Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna isevoolsete 

kanalisatsioonitorustike kogupikkus on ligikaudu 305 m. 

Kanalisatsioonitorustike materjali ja läbimõõdu kohta andmed puuduvad. 

Torustik on rajatud üle 20 aasta tagasi. Isevoolsete kanalisatsioonitorustike ja -

kaevude ehituskvaliteedi kohta info puudub, mistõttu võib eeldada, et need 

võivad vajada rekonstrueerimist. 

6.5.5 Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna reostuskoormus on ligikaudu 20 ie. 

Perspektiivis on arvestatud, et täiendavaid liitujaid ühiskanalisatsiooniga ei lisandu. 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus 
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on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 50). Ühiskanalisatsiooniga on varustatud üksnes 

8 korteriga kortermaja ning endine Saru Lasteaia hoone. Infiltratsioonivee osakaal 

moodustab ca 30 % tarbijatele pumbatud vee kogusest. 

Tabel 50. Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna perspektiivne reovee vooluhulk. 
Parameeter Ühik 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 

ÜK-ga ühendatud elanike arv 

 

20 20 20 20 20 20 20 

Liitunute osakaal % 8 8 8 8 8 8 9 

Ühiktarbimine l/d*in 40 48 52 58 62 66 70 

Elanike kanalisatsioon m3/d 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 1,3 1,4 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m3/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku m3/d 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 1,3 1,4 

Infiltratsioon m3/d 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 

Reovesi kokku m3/d 1,2 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 

Elanike kanalisatsioon m3/a 292 350 380 423 453 482 511 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m3/a 0 0 0 0 0 0 0 

Kanalisatsioon kokku m3/a 292 350 380 423 453 482 511 

Infiltratsioon m3/a 146 175 152 127 136 145 153 

Reovesi kokku m3/a 438 526 531 550 588 626 664 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna elanike poolt tekitatud arvutuslik perspektiivne 

reovee vooluhulk on ööpäevas ca 1,4 m3 (vt tabel 50). Reoveepuhasti ööpäevane 

reostuskoormus on ligikaudu 1,2 kg BHT7/d. Antud parameetrid on arvutuslikud ning 

võivad mõnevõrra erineda reaalsest olukorrast. Kuna Saru endisest Lasteaia hoonest 

käesoleval ajal ühiskanalisatsiooni reovett ei juhita ning pole täpselt teada sealse 

tegevuse perspektiivid, siis pole käesolevas arendamise kavas arvestatud ka täiendava 

reovee koguse ja reostuskoormusega. Juhul kui olukord peaks tulevikus muutuma, 

tuleb seda võimalusel arvestada ka reoveepuhasti rekonstrueerimisel. 

6.5.6 Reovee puhastamise alternatiivid 

Arendamise kava esimesel etapil tuleb rekonstrueerida olemasolev reoveepuhasti. Töö 

koostajad kaalusid erinevaid reoveepuhastuse alternatiive, selgitamaks välja 

tehnilisest aspektist, keskkonnamõjude seisukohalt ning majanduslikult kõige parem 

lahendus Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna reovee puhastamiseks. 

Reoveepuhasti perspektiivse reostuskoormuse arvestamisel on võetud arvesse üksnes 

ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike poolt moodustuva olmereoveega. Alternatiivide 

hulka ei kuulu reovee survetorustiku ehitamine ja reovee juhtimine lähedalasuvale 

suuremale reoveepuhastile, kuna selle maksumus ületaks mitmekordselt kohapealse 

reoveepuhasti rajamise maksumust. 

Seega on Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna tekkiva reovee puhastamiseks kaalutud 

järgnevaid alternatiive:  

Alternatiiv A – Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine biokile tehnoloogial 

põhineva kompaktpuhastina (tehase valmidusega); 
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Alternatiiv B – Olemasoleva reoveepuhasti asemele kogumismahuti rajamine 

kortermaja juurde ning selle tühjendamine lähedalasuvale suuremale reoveepuhastile; 

Alternatiiv C – Olemasoleva reoveepuhasti asemele pinnasfiltersüsteemi rajamine; 

Alternatiiv D – Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine võrekaevust, septikust 

ning biotiigist koosneva reoveepuhastina. 

6.5.6.1 Alternatiiv A – Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine biokile 

tehnoloogial põhineva kompaktpuhastina (tehase valmidusega) 

Olemasoleva Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna reoveepuhasti (biotiigi) juurde 

rajatakse uus biokile tehnoloogial põhinev tehasevalmidusega reovee kompaktpuhasti, 

mille koosseisu kuuluvad järgmise sõlmed: võrekaev, mitmeastmeline septik, 

biokilekandjatega bioreaktor-aerotank, järelsetiti ning jääksettemahuti. Reovesi 

suunatakse puhastusprotsessi isevoolselt. Reovee õhustamiseks ettenähtud puhur 

paikneb selleks ettenähtud mahutis. Olemasolev biotiik pindalaga ca 745 m2 

puhastatakse settest ning korrastatakse biotiigi ümbrus (sh eemaldatakse võsa). 

Rajatava reoveepuhasti ümber rajatakse piirdeaed ning puhastini rajatakse 

juurdepääsutee. Samuti on vajalik elektriliitumise rajamine. Lisaks rekonstrueeritakse 

puhasti territooriumil olevad torustikud. 

Alternatiiv A hinnanguline maksumus on 60 810 eurot. 

6.5.6.2 Alternatiiv B – Reovee kogumismahuti rajamine ning reovee äravedu 

lähedalasuvale suuremale reoveepuhastile 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas kortermaja elanike reovee kogumiseks on 

planeeritud rajada reovee kogumismahuti. Eeldatud on, et kogu tekkiv reovesi 

kogutakse kokku ühte kohta. Rajatava reovee kogumismahuti kogumaht peaks olema 

ca 20 m3, mis võimaldab mahutada kahe nädala jooksul moodustuva reovee. 

Kogumismahuti tühjendamine toimub selleks ettenähtud paakautoga ning tekkiv 

reovesi purgitakse Võru linna reovee purgimissõlme. Arvestatud on, et reovee 

kogumismahuti rajatakse korrusmaja lähedusse, mistõttu pole vajalik ka kogu 

kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine olemasoleva reoveepuhastini (biotiigini). 

Alternatiiv B hinnanguline maksumus on 12 880 eurot. 

6.5.6.3 Alternatiiv C – Olemasoleva reoveepuhasti asemele pinnasfiltersüsteemi 

rajamine 

Olemasoleva Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna reoveepuhasti (biotiigi) juurde 

rajatakse uus pinnasfiltersüsteemil põhinev reoveepuhasti. Pinnasfiltersüsteemina 

rajatav reoveepuhasti koosneb järgmistest sõlmedest: võrekaev, kolmekambriline 

septik (ca 3 m3), jaotus-pumbakaev, kaks paralleelset vertikaalvoolulist pinnasfiltrit 

(filtermaterjal paekivikillustik), vahekaev, horisontaalse läbivooluga pinnasfilter 

(filtermaterjal kruus), pumbakaev heitvee tagasipumpamiseks. Olemasolev biotiik 

pindalaga ca 745 m2 puhastatakse settest ning korrastatakse biotiigi ümbrus (sh 

eemaldatakse võsa). Rekonstrueeritava reoveepuhasti ümber rajatakse piirdeaed ning 
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puhastini rajatakse juurdepääsutee. Samuti on vajalik elektriliitumise rajamine. Lisaks 

rekonstrueeritakse puhasti territooriumil olevad torustikud. 

Alternatiiv C hinnanguline maksumus on 54 060 eurot. 

6.5.6.4 Alternatiiv D – Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine võrekaevust, 

septikust ning biotiigist koosneva reoveepuhastina 

Olemasoleva Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna reoveepuhasti (biotiigi) juurde 

rajatakse uus mehaanilisest võrest, septikust ning biotiigist koosnev reoveepuhasti. 

Rajatav reoveepuhasti koosneb järgmistest sõlmedest: mehaanilise võrega varustatud 

võrekaev, kolmekambriline septik (ca 3 m3), biotiik. Kuna valdav osa puhastile 

suunatavast reostuskoormusest langeb biotiigile tuleb nõuetekohase heitvee 

puhastusastme saavutamiseks (sh talvistes tingimustes) rekonstrueerida ka olemasolev 

745 m2 suurune biotiik (eeldatav eelpuhastuse efektiivsus heljumi ja orgaanilise aine 

osas ~30% ning biotiigi projekteeritud koormus 30kgBHT/ha talvistes tingimustes). 

Biotiik on vajalik puhastada settest ning korrastada tuleb ka biotiigi ümbrus (sh 

eemaldada võsa). Rekonstrueeritava reoveepuhasti ümber rajatakse piirdeaed ning 

puhastini rajatakse juurdepääsutee. Lisaks rekonstrueeritakse puhasti territooriumil 

olevad torustikud. 

Alternatiiv D hinnanguline maksumus on 42 450 eurot. 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna reoveepuhastuse alternatiivsete lahenduste 

hinnangulised aastased ekspluatatsioonikulud on toodud tabelis 51. 

Tabel 51. Erinevate alternatiivide aastased ekspluatatsioonikulud (ilma 

käibemaksuta) 

 Alternatiivne lahendus  Ühik Ekspluatatsioon kokku 

Biokiletehnoloogial põhinev 

kompaktpuhasti eurot/a 

1 688 

 

Reovee kogumine ja äravedu eurot/a 4 842 

Pinnasfiltersüsteem eurot/a 894 

Võrest, septikust ning 

biotiigist koosnev puhasti  eurot/a 478     

 

6.5.6.5 Sobivaima alternatiivi valik ja põhjendamine 

Tabelis 52 on võrdlevalt toodud nelja alternatiivse reoveepuhastustehnoloogia 

maksumuste ja ekspluatatsioonikulude hinnang pikema ajaperioodi lõikes. 

Alternatiivsete lahenduste korral on arvestatud 30 aastase kasutusaja jooksul 

tehtavates investeeringutes seadmete ühekordse väljavahetamise vajadusega (eluiga 

15 aastat). Pinnasfiltersüsteemi puhul on arvestatud ka filtermaterjali ühekordse 

väljavahetamise vajadusega 30 aastase kasutusaja jooksul. Alternatiiv D korral on 

arvestatud biotiigi puhastamise vajadusega iga ca 6 aasta tagant. Samuti on 
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arvestatud, et puhasti konstruktsioonide ja rajatiste eluiga on 40 aastat ning seetõttu 

omavad puhastid peale 30 aasta kasutusaja möödumist teatavat jääkväärtust. 

Ekspluatatsioonikulud on arvutatud pikema ajaperioodi (30 aastat) kohta. Tabeli 

viimases veerus on toodud 30 aasta investeeringute ja ekspluatatsioonikulude 

summaarne maksumus. Lisaks on alternatiiv A, C ja D ehitusmaksumuse korral 

arvestatud kortermaja juurest ligikaudu 245 m pikkuse kanalisatsioonitorustiku 

rekonstrueerimise vajadusega reoveepuhasti biotiigini. 

Tabel 52. Alternatiivide maksumuste ja ekspluatatsioonikulude võrdlev hinnang 

pikema ajaperioodi lõikes (ilma käibemaksuta) 

Alternatiiv 

Maksumus (eurot)* 

Ehitus-

maksumus 

Seadmete 

asendamiskulutus 

Investeeringu  

jääkväärtus 

Investeering 

30 a 

Ekspluatatsioon 

30 a 
Kokku 

Alternatiiv A - 

Biokile 

kompaktpuhasti 
      122 060           24 412           24 412            122 060                50 652     172 712     

Alternatiiv B – 

Reovee kogumine 
        12 881                    -             3 220               9 661               145 256     154 917     

Alternatiiv C -

Pinnasfiltersüsteem 
      115 313           19 199           24 028            110 483                26 824     137 307     

Alternatiiv D - 

Võrest, septikust 

ning biotiigist 

koosnev puhasti 
      103 702             6 856           25 926              84 633                14 342     98 976     

*Investeeringu hetkeväärtus 

Vastavalt alternatiivide analüüsile on rajamismaksumuse põhjal odavaimaks 

lahenduseks kogumismahuti rajamine ning reovee äravedu suurema puhasti juurde 

(Alternatiiv B) ning kallimaks lahenduseks biokiletehnoloogial põhineva 

kompaktpuhasti rajamine (Alternatiiv A). Ekspluatatsioonikulude ning 30 aasta 

investeeringute ja ekspluatatsioonikulude summaarne maksumus poolest on 

odavaimaks lahenduseks mehaanilisest võrest, septikust ning biotiigist koosneva 

reoveepuhasti rajamine (Alternatiiv D). Samas on mehaanilisest võret, septikust ning 

biotiigist koosneva puhastil mõningaid puudusi. Alternatiiv D korral langeb biotiigile 

suurem osa puhastile suunatava reovee reostuskoormusest ning need mudastuvad 

kiiremini. Samuti võib biotiigi puhastusefekt olla talvel väga madal. Lisaks tuleb 

arvestada, et põhipuhastina kasutatava biotiigi kuja on vastavalt VV määrusele nr 171 

„Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded1“ 50 meetrit. Seega on vajalik biotiiki 

regulaarselt settest puhastada tagamaks nõuetekohane reoveepuhastus. Antud juhul on 

eeldatud, et puhasti nõuetekohase ekspluatatsiooni ja hoolduse, sh võre puhastamise, 

septiku tühjendamise ning biotiigi puhastamise korral suudab reoveepuhasti tagada 

VV määruses nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise 

kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende 

nõuete täitmise kontrollimise meetmed1“ nõutavad heitvee piirväärtused. Tulenevalt 

sellest, et Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas tekkiv reovee vooluhulk ja 

reostuskoormus on võrdlemisi väike ning lisaks võib olla perioodiliselt varieeruv, on 
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Alternatiiv D eeliseks teiste reoveepuhastuse lahenduste ees protsessi opereerimise 

lihtsus ning suur puhverdusvõime. 

Seetõttu on sobilikuks alternatiiviks Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas tekkiva 

reovee puhastamiseks võrekaevust, septikust ja biotiigist koosneva reoveepuhasti 

rajamine. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas on Saru Lasteaia (Andruse) 

piirkonna reoveepuhasti maksumuse korral arvestatud võrekaevust, septikust ja 

biotiigist koosneva reoveepuhasti rajamise maksumusega, kuid lõplik reoveepuhasti 

valik tehakse hilisema projekteerimise käigus. Piisavate finantsvahendite puudumise 

korral on ajutiseks lahenduseks sobilik ka kortermaja elanike reovee käitlemiseks 

kogumismahuti rajamine ning reovee äravedu. Saru endise lasteaia tegevuse 

perspektiivide selgumisel on võimalik reoveepuhastuse lahendus üle vaadata ning 

teha vajalikud muudatused. 

6.5.7 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2026) on 

ühiskanalisatsiooniga täiendavaid liitujaid ei lisandu.  

Kuna olemasolev reoveepuhasti on täielikult amortiseerunud ning ei suuda tagada 

reovee nõuetekohast puhastust on vajalik see rekonstrueerida. Vastavalt alternatiivide 

analüüsile rekonstrueeritakse Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna reoveepuhasti 

võrekaevust, septikust ning biotiigist koosneva lahendusena. Reoveepuhasti 

rekonstrueerimine on planeeritud arendamise kava esimesse etappi (2014-2017). 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna isevoolsed kanalisatsioonitorustikud on rajatud üle 

20 aasta tagasi. Tulenevalt kanalisatsioonitorustike ja kaevude seisukorrast on vajalik 

need arendamise kava esimeses etapis (2014-2017) rekonstrueerida.  

Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine toimub valla (või vee-ettevõtte) 

omavahenditest ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste abil. 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas. 
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Kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise I periood, 2014-2017.  

Arendamise kava esimeses etapis vajab rekonstrueerimist olemasolev Saru Lasteaia 

(Andruse) piirkonna reoveepuhasti. Vastavalt alternatiivide analüüsile on otstarbekas 

rekonstrueerida olemasolev reoveepuhasti võrekaevust, septikust ning biotiigist 

koosneva reoveepuhastina. Rekonstrueerimise käigus paigaldatakse rajatavate biotiigi 

juurde võrekaev ning kolmekambriline septik (ca 3 m3). Kuna valdav osa puhastile 

suunatavast reostuskoormusest langeb biotiigile tuleb nõuetekohase heitvee 

puhastusastme saavutamiseks (sh talvistes tingimustes) rekonstrueerida olemasolev 

ligikaudu 745 m2 suurune biotiik koguulatuses. Biotiik on vajalik puhastada settest 

ning korrastada tuleb ka biotiigi ümbrus (sh eemaldada võsa). Rekonstrueeritava 

reoveepuhasti ümber rajatakse piirdeaed ning puhastini rajatakse juurdepääsutee. 

Lisaks rekonstrueeritakse puhasti territooriumil olevad torustikud.  

Kuigi Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas on põhjavesi valdavalt suhteliselt kaitstud, 

võib amortiseerunud kanalisatsioonitorustikest ning -kaevudest pinnasesse imbuv 

reovesi põhjustada maapinnalähedase põhjaveekihi reostumist. Amortiseerunud 

torustike ja –kaevude tõttu toimub kanalisatsioonisüsteemi ka sademete ja 

lumesulamisvee infiltratsioon, mis suurendab oluliselt sademeterohkel perioodil 

reoveepuhasti hüdraulilist koormust ning võib põhjustada häireid puhasti töös. 

Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda 

põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust. 

Seega tuleks olemasolevad amortiseerunud isevoolsed ühiskanalisatsiooni torustikud 

ning kaevud rekonstrueerida. Rekonstrueeritavate ühiskanalisatsiooni torustike 

kogupikkus on ligikaudu 245 meetrit. 

Kanalisatsioonisüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2014-2017: 

 Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna reoveepuhasti rekonstrueerimine 

võrekaevust, septikust ning biotiigist koosneva puhastina 

 Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna ühiskanalisatsiooni torustiku 

rekonstrueerimine kogupikkusega ca 245 meetrit. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 

maksumus Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas on toodud tabelis 53. 
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Tabel 53. Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks 

vajalikud investeeringute mahud. 
Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Saru Lasteaia 

(Andruse) piirkonna 

ühiskanalisatsiooni 

arendamine ja 

rekonstrueerimine 

2014-2017 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna reoveepuhasti 

rekonstrueerimine kmpl 1 33 960 

Olemasolevate amortiseerunud isevoolsete 

kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Saru 

Lasteaia (Andruse) piirkonnas m 245 50 535 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 245 49 000 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine ühises kaevikus m 0 0 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 2 1 535 

Uuringud, projekteerimine 10%   8 450 

Ettenägematud kulud 10%     8 450 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     4 225 

KOKKU:     105 619 

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja arendamine 

KOKKU: 105 619 

 

6.5.8 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveesüsteemide arendamine aastatel 2014-2026. Tulenevalt Euroopa Liidu 

Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti veemajanduspoliitika 

strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, 

kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 

(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise 

printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide 

käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides. 

Sademeveekanalisatsioon Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas puudub. Enamasti 

valgub sadevesi haljasaladele, kus imbub pinnasesse. Sademevete ärajuhtimiseks on 

kasutusel ka kraavid. Perspektiivis on vajalik regulaarselt kraave hooldada vältimaks 

vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 
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7. Finantsanalüüs 

7.1 Arendustegevuse finantseerimisvajadused, prioriteedid ning 

võimalused 

Tabelis 54 on kokkuvõtlikult välja toodud investeeringute maht, mis on vajalik 

Mõniste valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide (sh. sademevee 

kanalisatsiooni) kaasajastamiseks ning rajamiseks arendamise kava perioodi jooksul. 

Investeeringu kogusumma, mis on vajalik vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

arendamiseks ja rekonstrueerimiseks on suurusjärgus 1,05 miljonit eurot 

(investeering ei sisalda käibemaksu). Tuleb arvestada, et investeeringu suurus on välja 

arvutatud vastavalt tabelis 36 toodud hindadele, mis võivad käesoleval ajal kuni 20% 

vahemikus erineda reaalsetest ehitushindadest. 

Investeeringute tegemisel tuleb arvestada ka rahaliste finantseerimisvõimalustega 

ning Euroopa Liidu poolt kehtestatud direktiividega, millele peavad vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemid vastama, et vähendada elanikkonna terviseriske ning 

keskkonna reostumist. Tabelis on jaotatud investeeringud eelkõige EL direktiividest 

tulenevate kohustuste tähtaegasid ja elanikkonna maksevõimet arvestades. 

Veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine üksnes valla (või vee-ettevõtte) 

omavahenditest ei ole piisavate finantseerimisvahendite puudumise tõttu võimalik. 

Arenguetappide elluviimiseks tuleb taotleda abi erinevatest finantsallikatest. 

Töös on arvestatud, et finantsabi taotletakse planeeritavate tegevuste tarbeks 

siseriiklikest allikatest (KIK). Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus ühisveevärgi 

ja –kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimisel ja rajamisel on kuni 85% projekti 

maksumusest. SA KIK veeprogrammi rahastatavate investeeringute puhul eeldatakse, 

et KOV ja vee-ettevõtte omafinantseering vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise 

ja rekonstrueerimise korral moodustab 20%. Omafinantseering võib olla kaetud ka 

laenuga.  

Tabelis 54 on välja toodud ka Mõniste vallas arendatavate projektide planeeritavad 

teostamise ajad ning eeldatav valla (või vee-ettevõtte) omafinantseeringu suurus. 
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Tabel 54. Mõniste valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja rajamiseks vajalikud investeeringud. 

Projekti nimetus Periood Ühik Kokku 

Kogumaksumus*, 

eur 

Omaosalus**, 

eur Rahastajad 

Mõniste küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2014-2017     18 750 3 750 OV, vee-ettevõte, KIK 

Tuletõrje veevõtukoha rajamine küla keskusesse   kmpl 1 18 750 3 750   

Mõniste küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2014-2017     679 906 135 981 OV, vee-ettevõte, KIK 

Olemasolevate amortiseerunud kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 

ning uute torustike rajamine Mõniste külas   m 2435 639 425 127 885   

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja rajamine (De200)   m 430 107 500 21 500   

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja rajamine (De160)   m 2005 501 250 100 250   

sh majaühenduste rekonstrueerimine ja rajamine   tk 32 30 675 6 135   

Mõniste küla reoveepuhasti rekonstrueerimine   kmpl 1 40 481 8 096   

Saru küla ühisveevõrgu arendamine 2018-2026     35 950 7 190 OV, KIK 

Tuletõrje veevõtukoha (-mahuti) rajamine küla keskuse elamute juurde    kmpl 1 35 950 7 190   

Saru küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2014-2017     71 000 14 200 OV, vee-ettevõte, KIK 

Olemasolevate amortiseerunud kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 

Saru külas   m 261 71 000 14 200   

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ja rekonstrueerimine eraldi 

kaevikus   m 261 65 250 13 050   

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ja rekonstrueerimine ühises 

kaevikus   m 0 0 0   

sh majaühenduste rekonstrueerimine ja rajamine   tk 6 5 750 1 150   

Kuutsi küla ühisveevõrgu arendamine ja rekonstrueerimine 2014-2017     11 394 2 279 OV, vee-ettevõte, KIK 

Puurkaev-pumpla veetöötlusseadmete täiustamine ja seadistamine   kmpl 1 5 000 1 000  

Kuutsi kooli puurkaevu (katastri nr 10953) tamponeerimine ja pumplahoone 

likvideerimine   tk 1 6 394 1 279   

Saru Lasteaia (Andruse) ühisveevõrgu arendamine ja rekonstrueerimine 2014-2017     124 481 24 896 OV, vee-ettevõte, KIK 

Olemasolevate amortiseerunud veetorustike rekonstrueerimine   m 370 84 375 16 875   

sh veetorustike rekonstrueerimine eraldi kaevikus   m 370 78 625 15 725   

sh majaühenduste rekonstrueerimine   tk 6 5 750 1 150   

Andruse puurkaev-pumpla rekonstrueerimine ja veetöötlusseadmete   kmpl 1 40 106 8 021   
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Projekti nimetus Periood Ühik Kokku 

Kogumaksumus*, 

eur 

Omaosalus**, 

eur Rahastajad 

paigaldamine 

Saru Lasteaia (Andruse) ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2014-2017     105 619 21 124 OV, vee-ettevõte, KIK 

Olemasolevate amortiseerunud isevoolsete kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas   m 245 63 169 12 634  

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine eraldi kaevikus   m 245 61 250 12 250  

sh majaühenduste rekonstrueerimine   tk 2 1 919 384  

Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna reoveepuhasti rekonstrueerimine   kmpl 1 42 450 8 490   

Investeeringud kokku 2014-2017     1 011 150 202 230   

Investeeringud kokku 2018-2026     35 950 7 190   

Kõik kokku       1 047 100  209 420    

* Hinnad sisaldavad projekteerimise, projekti juhtimise, järelvalve ning uuringute kulusid, mis moodustavad koos ettenägematute kuludega projekti maksumusest kuni 25% 

** Arvestatud, et süsteemide väljaarendamiseks taotletakse raha KIK-ist. Omaosaluseks ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisel ning arendamisel on KIK-ist 

taotlemisel arvestatud 20%. 
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Tabelis 54 toodud projektide maksumustes ei ole kajastatud käibemaksu ning 

maksumused on arvestatud praegustes (2013. a.) hindades. 

Töö järgmises peatükis (vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid) on vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste hinna kujundamisel arvestatud alginvesteeringule lisaks 

ehitushindade tõusu. Keskmiselt on prognoositud ehitushinna tõusuks aastatel 2014-

2026 ligikaudu 2,5-4,5 % aastas. Samas täpne projekti maksumus määratakse 

konkreetsete ehitajate poolsete hinnapakkumistega ning seetõttu ei pruugi pikaajaline 

investeeringute planeerimine kirjeldatud finantsskeemi alusel ühtida reaalse 

turusituatsiooniga igal järgneval aastal. 

7.2 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariif 

Käesoleva arendamise kava raames hinnatakse üldiselt, milline peaks olema 

arendamise kava elluviimise järgselt rakendatav veetariifipoliitika ja ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniga liitumise tasu. Lõplikud tariifid töötab välja vee-ettevõte ning 

kooskõlastab Mõniste Vallavalitsus.  

7.2.1 Veetariifide kehtestamise põhimõtted 

Kõige tähtsamaks teguriks veetariifide väljatöötamisel on alaliselt elavate elanike arv 

vallas või veelgi täpsemalt inimeste arv, kes on ühendatud ühisveevarustus- ja 

kanalisatsioonisüsteemi ning kes hakkavad tasuma veemaksu. Otstarbekas on määrata 

tariifid tarbitava vee hulga järgi.  

Väga oluline vee- ja kanalisatsioonitariifide kujundamisel on arvestada elanike 

maksevõimega. Tariifid peaksid jääma vahemikku 2-3% leibkonna 

netosissetulekutest. Keskmiseks leibkonnaliikme kuu netosissetulekuks on võetud ca 

326,25 eurot (2011. aasta Statistikaameti andmed Võrumaa kohta).  

Vee- ja kanalisatsioonitariifide (v.a. kulupõhiste tariifide) kujundamisel lähtutakse 

teostatavate investeeringute omaosalusest (20%) ja ekspluatatsioonikuludest, mis on 

arvutatud praegustes hindades. Lisaks tuleb arvestada nii ehitushindade kui ka 

tarbijahindade tõusuga arendamise kava perioodi vältel. Töö tabelis 55 on välja 

toodud koondtabel vee- ja kanalisatsioonitariifide kujunemisest. Tabelis toodud vee- 

ja kanalisatsioonitariifide (v.a. kulupõhiste tariifide) korral on arvestatud 

olemasolevate ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni objektide amortisatsioonikulusid 

üksnes omafinantseeringu osas, mis näiteks Mõniste külas aastatel 2011-2012 

teostatud vee- ja kanalisatsioonirajatiste rajamise ja rekonstrueerimise projektide 

korral oli ligikaudu 20,8 % projekti abikõlbulikest kuludest. 

Arvestades palgatõusuks KIK-i ametlikud prognoosandmed 

(http://www.struktuurifondid.ee/file.php?10147208), võiks 2026. aastal Võrumaa 

leibkonnaliikme netosissetulek olla ligikaudu 802,4 eurot. Maksimaalseks veetariifi 

suurusjärguks peetakse 2-3 % netosissetulekust kuus. Seega on sobiv suurusjärk 16,0-

24,1 eurot inimese kohta kuus. Kui arvestada keskmiseks veetarbeks 80 l inimese 

kohta ööpäevas, siis annab see tarbimiseks ligikaudu 2,4 m3 vett inimese kohta kuus.  

http://www.struktuurifondid.ee/file.php?10147208
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Selle arvestuse järgi kujuneks 1 m3 tarbitava vee- ja kanalisatsiooniteenuse 

maksumuseks taskukohasuse piirmääraks aastaks 2026 ilma käibemaksuta 6,7-10,0 

eurot. Tegemist on arvutuslike numbritega ning tegelik situatsioon võib erineda 

analüüsitavast. Seetõttu on oluline Mõniste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise kava korraline ülevaatamine iga nelja aasta tagant, mis võimaldab 

analüüse korrigeerida. Põhjendatud vee hinna ja reoveepuhastuse hinna kalkulatsioon 

skeem on esitatud järgnevalt. 

Tariifide määramise eesmärgid: 

– tootmiskulude katmine; 

– investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide 

jätkusuutlikkuse tagamiseks; 

– kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; 

– keskkonnakaitse tingimuste täitmine; 

– põhjendatud tulukus; 

– ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise kavale piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille 

ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. 

Veetariif koosneb veetootmise/puhastamise omahinnast ja sellele lisanduvast 

plaanilisest kasumist, millest osa suunatakse investeeringuteks. Vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise tabelis on arvestatud KIK-i kaudu 

rahastatavate projektide amortisatsioonikulusid tehtavatelt investeeringutelt 20%-

liselt. 

I Veetootmise omahind : 

1. elektrienergia maksumus. 

2. amortisatsioonikulud 2,5% a. puurkaev-pumplate, torustike ja mahutite 

rekonstrueerimis/rajamismaksumusest, arvestades, et nende 

amortisatsiooniaeg on 40 aastat. 

3. ressursimaks, mis devoni kuni ordoviitsiumi-kambriumi veele on 2014. aastast 

8,07 senti/m3. Ressursimaksu tuleb arvestada väljapumbatud vee hulga, mitte 

tarbitava vee hulga alusel.  

4. töötasud inimestele, kes haldavad veevarustussüsteeme (arendamise kava 

perioodil on palkade tõusuks arvestatud 5,8-6,7%); 

5. remondikuludena on arvestatud 0,1 eurot/m3 tarbitud vee kohta. Lisaks on 

arvestatud remondikulude suurenemist tarbijahinnaindeksi prognoosi põhjal. 

II Reovee puhastamise omahind kujuneb : 

1. Saru ja Kuutsi külade reovee puhastamise ja pumpamise elektrikulud.  

2. amortisatsioonikulud 2,5% a. reoveepumplate, torustike ja reoveepuhastite 

rekonstrueerimis/rajamismaksumusest, arvestades, et nende 

amortisatsiooniaeg on 40 aastat. 
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3. töötasud inimestele, kes haldavad kanalisatsioonisüsteeme (arendamise kava 

perioodil on palkade tõusuks arvestatud 5,8-6,7%); 

4. Saastetasud on arvestatud reovee puhastamise omahinna sisse, tingimusel, et 

vett puhastatakse vastavalt vee-erikasutusloas väljastatud tingimustele. 

5. remondikuludena on arvestatud 0,15 eurot/m3 müüdud reovee kohta. Lisaks on 

arvestatud remondikulude suurenemist tarbijahinnaindeksi prognoosi põhjal. 

Seega võiks Mõniste vallas arenguperioodi jooksul kujuneda vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse hinnaks kokku ligikaudu 5,14 eur/m3. Üksnes tegevuskulusid 

arvestades kujuneks veeteenuse komplekshinnaks aastal 2026 ligikaudu 3,67 eur/m3. 

Üksnes tegevuskulusid käsitleva veeteenuse hinna korral (vt tabel 55) on arvestatud, 

et olemasolevate ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varade ning 

planeeritavate investeeringute amortisatsioonikulu on doteeritud valla poolt ning 

veeteenuse hinnas amortisatsioonikulu ei kajastu. 

Välja kujunenud hind on praegusest hinnast küll kõrgem, kuid elanikkonna heaolu ja 

maksevõime kasvades siiski aktsepteeritav (kuni 1,8% leibkonnaliikme kuu 

sissetulekust). ÜVK kasutamise hinda on võimalik minimeerida vastavalt ÜVK-

süsteemide laiendamise ning sellest tuleneva ÜVK väljaehitamisulatuse 

optimeerimisega pikemale ajaperioodile (ÜVK täielik väljaehitamise võimalikkus 

ning hinnakujunemine sõltub suuresti ka finantseerimisallikate poolt pakutavatest 

tingimustest). Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kujunev hind on näidatud tabelis 55, kus 

on muuhulgas arvestatud elanikkonna prognoositava palgatõusuga.  

Oluline on arvesse võtta, et allpool toodud tabelit ei saa ega tohi kasutada vee- ja 

kanalisatsioonihinna kehtestamiseks Mõniste vallas, kuid kindlasti tuleb tariifide 

kujundamisel arvestada finantsanalüüsi peatükis kirjeldatud põhimõtteid, mille alusel 

kujuneb veetootmise ja reovee puhastamise omahind. Perspektiivis tuleb kõikidel 

Mõniste valla ÜVK süsteemide aladel kujundada ühtne vee- ja kanalisatsiooniteenuse 

hind. Ühtne vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind peaks olema nii eraõiguslikel isikutel 

kui ka juriidilistel isikutel. Erinev reoveeteenuse hind juriidilistel isikutel on 

põhjendatud ainult siis, kui ettevõtte tegevuse tulemusena tekib reovett, mille 

reoainete sisaldus on kõrgem olmereovee parameetritest. Tulevikus tuleb vajadusel 

kasutada oma haldusterritooriumil juriidilistele isikute poolt tekitatud reovee tariifi 

kujundamisel põhimõtet, et reoveeteenuse hind kujundatakse vastavalt 

reostuskoormusele.  

Käesolevas arendamise kavas toodud kulupõhised vee- ja kanalisatsiooniteenuse 

prognoositavad tariifid (tabel 55) iseloomustavad üksnes Mõniste valla veetootmise ja 

reovee puhastamise omahinda ning sellele lisanduvat plaanilist kasumit. Vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse tariifi prognoos on koostatud kogu Mõniste valla (Mõniste, 

Saru ja Kuutsi külade ning Saru Lasteaia piirkonna) kohta lähtuvalt perspektiivsetest 

vee ja –kanalisatsiooniteenuse mahtudest ning veetootmise ja reovee puhastamise 

kuludest. Perspektiivne vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariif Mõniste vallas 

kehtestatakse vee-ettevõtte tegevuspiirkonna põhiselt ning selle kooskõlastab Mõniste 

Vallavalitsus. Vee-ettevõtte konkursil edukaks pakkujaks osutunud AS Võru Vesi 
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pakkumuse põhjal on vee-ettevõtte tegevuspiirkonnas Mõniste vallas ettevõtte 

tegevuskulude katmiseks vajalik kehtestada veeteenuse hinnaks 1,1 eurot/m3 ning 

kanalisatsiooniteenuse hinnaks 0,8 eurot/m3 (hindadele lisandub käibemaks). Antud 

kulupõhise veeteenuse hinna prognoosimisel (vt tabelis 55 esitatud kulupõhine vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse hind) on lähtutud vee- ja kanalisatsiooniteenuse mahtudest 

ning ülaltoodud veeteenuse omahinda kujundavatest ekspluatatsioonikuludest. 

Olemasolevate ÜVK varade ning teostatavate investeeringute 

amortisatsioonikulusid pole kulupõhise tariifi prognoosimisel arvestatud.  

Olemasolevate ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varade ning ÜVK 

arendamise kava raames planeeritavate investeeringute omaosaluse põhjal 

prognoositav vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifi on toodud samuti tabelis 55.      

Tabelist on näha, et vee- ja kanalisatsioonihindu tuleb märgatavalt tõsta, kuna antud 

juhul peab vee ja reovee hind sisaldama nii ekspluatatsioonikulusid kui ka teostatud 

investeeringute amortisatsioonikulusid omafinantseeringu mahus. Vee-ettevõtluse 

jätkusuutlikkuse tagamiseks Mõniste vallas on vajalik pikemas perspektiivis jõuda 

etalontariifiga tähistatud vee- ja kanalisatsioonitariifini, mis arvestab teostatavate 

investeeringute amortisatsioonikulu 100 %-lisena (vt. tabelis 55 esitatud etalontariif). 

Alljärgnevas tabelis kajastatud vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad sisaldavad 

käibemaksu. 

Arendamise kava koostajad on seisukohal, et nii pika perioodi vältel, nagu seda on 

arendamise kavas kajastatud, ei ole võimalik väga täpselt prognoosida palkade tõusu 

ja inflatsiooninäitajate muutust, mistõttu on soovitatav kindlasti iga nelja aasta tagant 

arendamise kava ülevaatus. Arendamise kava ülevaatusega on otstarbekas kontrollida 

vajalike investeeringute mahtusid ning vaadata üle ja vajadusel korrigeerida vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse hinna prognoosi. 
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Tabel 55. Mõniste valla vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind (käibemaksuga) 
Aasta Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ühisveevärgiga  
liitunute arv - 362 355 348 343 338 335 332 329 326 325 324 323 322 321 

Ühiskanalisatsiooniga 
liitunute arv - 270 265 267 270 272 275 272 269 266 265 264 263 262 261 

Veeteenuse maht m3/a 8 837 9 497 9 579 9 668 9 734 9 827 9 935 10 039 10 124 10 261 10 397 10 531 10 664 10 795 

Kanalisatsiooniteenuse 
maht m3/a 7 866 8 429 8 614 8 819 9 000 9 209 9 286 9 361 9 425 9 542 9 657 9 771 9 883 9 994 

Kulupõhine veeteenuse 
hind eur/m3 1,28 1,32 1,37 1,43 1,49 1,55 1,61 1,68 1,75 1,82 1,89 1,97 2,05 2,12 

Kulupõhine 
kanalisatsiooniteenuse 
hind eur/m3 0,92 0,96 1,02 1,04 1,07 1,11 1,16 1,21 1,26 1,32 1,37 1,43 1,49 1,55 

Kulupõhine 
komplekshind* eur/m3 2,20 2,28 2,39 2,47 2,55 2,66 2,78 2,89 3,01 3,14 3,27 3,40 3,53 3,67 

Veeteenuse hind eur/m3 0,77** 1,86 1,94 2,03 2,12 2,19 2,27 2,33 2,39 2,45 2,52 2,58 2,65 2,72 

Kanalisatsiooniteenuse 
hind eur/m3 0,54** 1,39 1,65 1,88 2,10 2,13 2,17 2,21 2,25 2,29 2,34 2,34 2,37 2,42 

Komplekshind*** eur/m3 1,31 3,25 3,60 3,91 4,22 4,32 4,43 4,54 4,64 4,75 4,85 4,93 5,02 5,14 

Hinnatõus % 0,0 148,6 10,7 8,5 8,1 2,3 2,7 2,3 2,4 2,2 2,3 1,5 2,0 2,4 

Etalontariif (kogukulu, 
kasum, KM) eur/m3 5,99 7,01 8,30 9,51 10,76 10,81 10,94 10,98 11,04 11,06 11,09 10,93 10,88 10,94 

Leibkonnaliikme 
netosissetulek eur/kuu 365,6 388,2 412,7 439,5 468,1 499,5 532,7 566,7 602,0 638,8 677,0 717 759 802 

Leibkonnaliikme kulutus 
VK teenusele eur/kuu 2,26 5,95 6,79 7,56 8,36 8,73 9,16 9,57 9,99 10,41 10,85 11,21 11,64 12,13 

VK teenuse kulu 
osakaal sissetulekust % 0,6 1,5 1,6 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 

*Kulupõhise vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna prognoosimisel on võetud arvesse üksnes vee-ettevõtluse tegevuskulusid ning amortisatsioonikulud hinnas ei sisaldu.  

**Käesoleval ajal Mõniste vallas kehtiv vee- ja kanalisatsioonitariif. 

***Komplekshinna prognoosimisel on võetud arvesse vee-ettevõtluse kulusid ning olemasolevate varade ning planeeritavate investeeringute amortisatsioonikulusid 

üksnes omaosaluse põhjal. 
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7.2.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tasu 

Liitumistasu on tasu, mida kinnistu omanik või valdaja tasub vee-ettevõttele 

liitumislepingu kohaselt osaliselt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamise eest. 

Liitumistasu suurus kinnistu omanikule või valdajale sõltub investeeringuprogrammi 

suurusest, teiste finantseerimisallikate osakaalust kogu programmi maksumuses ja 

liituvate abonentide arvust. Liitujate arv on otseses sõltuvuses kinnistu omanike ja 

valdajate soovist kasutada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuseid ning osaleda 

vastavate süsteemide rajamisel. 

Liitumistasu on ühekordne, seda võib maksta kas ühekorraga või osadena vastavalt 

kinnistu valdaja võimalustele. 

Järgnevalt on näitena esitatud üks võimalik metoodika liitumistasu arvutamiseks: 

 

M = K/G  

kus M on liitumistasu, G on uutele elamualadele asuvate elanike arv ja K on 

liitumisteks tehtavate investeeringute suurus. Investeeringute suurus kujuneb reaalselt 

ÜVK süsteemiga ühendamiseks tehtud kulutustest. 

7.2.3 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnast välja jäävate majapidamiste 

reoveekäitlus 

Piirkondades, mis paiknevad reoveekogumisaladel, kuid kus puudub 

ühiskanalisatsioonisüsteem, peavad reovee kogumiseks olema veetihedad 

kogumisakaevud. Kogumiskaevude tühjendamist teostatakse äravedamisteenust 

pakkuva paakautoga. Kaevude tühjendamist tellivad kohalikud elanikud ise. 

Mõniste valla üksikmajapidamistes (sh. hajaasustusega külad), mis jäävad välja 

reoveekogumisaladest, võib kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud 

põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 vähemalt mehaaniliselt puhastatud 

heitvett või kuni 50 m3 bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas. Heitvee 

pinnasesse juhtimisel on oluline silmas pidada, et heitvee immutussügavus peab 

olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m 

kõrgemale aluspõhja kivimitest. 

Kogumiskaevude ja –mahutite tühjendamise ning samuti septiku sette ja kuivkäimlate 

sisu purgimise võimalus on olemas Võru ja Valga linna reoveepuhasti juures. 
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Lisa 1. Seadusandlik taust 

Mõniste valla arengukava aastateks 2013-2019 

Mõniste valla arengukava toob välja, et ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seisukorra 

ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide mahud Mõniste valla ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniga varustatud asulates. Samuti on toodud välja viimaste aastate 

veemajandusega seotud investeeringute maksumused. Probleemina on toodud välja 

amortiseerunud kanalisatsioonisüsteemid tiheasustusaladel. Kirjeldatud on ka 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse hindasid ning konkursi algatamist vee-

ettevõtja määramiseks Mõniste, Saru (hõlmab nii Saru lauatehase kui Andruse 

ühisveevärki ja kanalisatsiooni) ja Kuutsi külades asuva Mõniste valla ühisveevärgi ja 

–kanalisatsiooniga hõlmatud aladel. 

Veemajandusprojektid 

Järgnevalt on välja toodud vee- ja kanalisatsiooniprojektide üldised eesmärgid 

joogivee ja kanalisatsiooni valdkonnas. 

 EL Veepoliitika raamdirektiiviga (2000/60/EÜ) on sätestatud põhjavee, 

pinnavee, rannikuvee, siirdevee kaitse raamistik. Eesmärgiks on saavutada 

kõigi veekogude hea seisund aastaks 2015.  

Direktiiviga kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, mille 

elluviimiseks näeb direktiiv ette valgalapõhise veemajanduse korraldamise.  

Direktiivi alusel kehtestatavate keskkonnaeesmärkide saavutamiseks 

koostatakse igale vesikonnale meetmete programm, mille rakendamist 

alustatakse 2009. aastal iga vesikonna veemajanduskava raames. Direktiivi 

alusel kehtestatud keskkonnaeesmärkide saavutamise esimene tähtaeg on 

2015. 

Aastaks 2010 peavad liikmesriigid tagama, et veehinna kujundamise poliitika 

innustab küllaldaselt veekasutajaid kasutama veeressursse tõhusalt, aidates 

seeläbi kaasa käesoleva direktiivi keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisele. 

 Joogivee direktiivi (98/83/EÜ) eesmärgiks on kaitsta inimeste tervist 

olmevee mistahes saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest, tagades 

olmevee tervislikkuse ja puhtuse. Eesti ühinemislepingus Euroopa Liiduga 

(lisa VI artikkel 9C) anti Eestile direktiivi rakendamiseks järgmised 

üleminekuajad: 

o Eestis ei kohaldata värvuse, vesinikioonide kontsentratsiooni, raua, 

mangaani, lõhna ja hägususe jaoks määratud indikaatornäitajate 

piirväärtusi: 

 Kuni 31. detsembrini 2007 veevarustussüsteemide suhtes, mille 

kaudu varustatakse joogiveega rohkem kui 2000 inimest; 

 Kuni 31. detsembrini 2013 veevarustussüsteemide suhtes, mille 

kaudu varustatakse joogiveega kuni 2000 inimest. 

o Eestis ei kohaldata kloriidi, elektrijuhtivuse ja sulfaadi jaoks määratud 

indikaatornäitajate piirväärtusi: 
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 Kuni 31. detsembrini 2008 rohkem kui 2000 elanikuga 

asulates; 

 Kuni 31. detsembrini 2013 kuni 2000 elanikuga asula suhtes. 

 Asulareovee direktiivi (91/271/EMÜ) eesmärgiks on kaitsta keskkonda 

asula- ja tööstusreovee kahjuliku mõju eest, kehtestades nõuded asulareovee ja 

tööstusreovee kogumisele, puhastamisele ja suublasse juhtimisele. Eesmärgi 

saavutamiseks tuleb reovesi kokku koguda reoveekogumisaladel ning 

puhastada.  
Vastavalt EL Ühinemiselepingule anti Eestile asulareovee puhastamise direktiivi 

rakendamiseks pikemad tähtajad, kui on sätestatud direktiivis. Eesti 

üleminekuaegadeks on : 

o Üle 10 000 ie reoveekogumisalade korral kuni 31.12.2009; 

o 2000 – 10 000 ie reoveekogumisalade korral kuni 31.12.2010. 

Direktiivist lähtuvalt tuleb reovesi koguda läbi ühiskanalisatsiooni, äärmuslikel 

juhtudel, näiteks kui reovee kokkukogumine läbi ühiskanalisatsiooni on 

majanduslikult põhjendamata, võib kogumist korraldada ka muul viisil, nt 

individuaalsete kogumissüsteemide kaudu. 

Alla 2000 ie reoveekogumisaladel tuleb vastavalt direktiivile tagada 

reoveepuhastite nõuetekohane töö. Samas peab reoveepuhasti nõuetekohase 

töö tagamiseks nõuetele vastama ka reovee kokkukogumise süsteem.  

Asulareovee puhastamise direktiivi nõuete rakendamiseks alla 2000 elanikuga 

asulates (50-2000 elanikku) on vaja teha investeeringuid 

kanalisatsioonitorustike, reoveepumplate ja reoveepuhastite ehitamiseks ning 

rekonstrueerimiseks. 

Koiva vesikonna veemajanduskava 

Koiva vesikonna veemajanduskava eesmärkidena on eraldi välja toodud maismaa 

pinnaveele ning põhjaveele seatud eesmärgid. Samuti on eesmärkidena välja toodud 

joogiveesüsteemide korrastamine ning vajalikud tegevused kaitset vajavatel aladel. 

Maismaa pinnavesi 

Vooluveekogumite hea ökoloogilise seisundi saavutamiseks tuleb kaotada olulised 

rändetõkked, võimalusel taastada kuivendustööde käigus sirgeks kaevatud veekogu 

looklevus, luua kärestikulisi jõelõike ning tagada kalade juurdepääs lisajõgedele ja 

vanajõgedele.  

Samuti tuleb hea seisundi tagamiseks vähendada toitainete koormust veekogudele. 

See on eriti oluline järvede hea seisundi hoidmiseks. Kõikide asulate ja 

tööstusettevõtete reovesi tuleb käidelda vastavalt nõuetele. Lähtudes kombineeritud 

lähenemisviisist, tuleb heitvee suublasse juhtimise piirmäärasid vajadusel veeloaga 

karmistada. 

Reostuse ennetamiseks ja vältimiseks tuleb loomakasvatuses ja põlluharimises 

lähtuda heast põllumajandustavast. 

Tugevasti muudetud ja tehisveekogumite jaoks on eesmärgiks nende võimalikult hea 

ökoloogilise potentsiaali saavutamine. Seejuures tuleb igal juhul saavutada hea 

keemiline seisund ning tugevasti muudetud ja tehisveekogumite vee kvaliteet (sh 

toitainete koormus loodulikesse veekogumikesse) ei tohi ohustada looduslike 

veekogumite seisundiklassi. 
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Koiva vesikonnas olevatest pinnaveekogumitest on kesises seisundis (sh kesise 

ökoloogilise potentsiaaliga tehisveekogumite puhul) kokku 6 kogumit (sealhulgas 3 

vooluvee pinnaveekogumite ja 3 maismaa seisuveekogumit, vaata lisa 1). Neist 3 

(Pärlijõgi, Murati järv ja Kirikumäe järv) saavutavad planeeritud meetmete 

juurutamisel hea seisundi aastaks 2015. 

Põhjavesi 

Üldeesmärgiks on säilitada põhjavee looduslik või looduslähedane koostis ja režiim. 

See tähendab, et põhjaveekogumitena määratud põhjavesi peab kuuluma “heasse” 

veeklassi. Veeseadus püstitab eesmärgi põhjavee hea seisundi hoidmiseks, reostamise 

ning liigvähendamise vältimiseks. Põhjavee hea seisundi hoidmine ja tagamine 2015 

aasta lõpuks tähendab seda, et nii põhjavee keemiline kui ka kvantitatiivne seisund 

vastavad hea seisundi klassi kvaliteedinäitajatele. Põhjavee eripärast tulenevalt ei saa 

põhjavee kaitset rajada ainuüksi ulatuslike põhjaveekogumite hea seisundi eesmärgile. 

Põhjaveele seatud eesmärkide saavutamisel tuleb arvestada alljärgnevat: 

 Tuleb tagada kinnitatud põhjavee varudega põhjavee leiukohtade kaitse 

põhjavee reostumise ja liigvähendamise eest. 

 Maapinnalähedase veekihi kaitse on vajalik eelkõige aladel, kus 

maapinnalähedane põhjavesi on üksiktarbijate veevarustuse allikaks. 

 Põllumajanduslik maakasutus peab toitealal toimuma selliselt, et põhjavesi ei 

reostuks lämmastikuühendite, orgaanilise aine ja pestitsiididega. 

 Allikad ja karstialad tuleb säilitada võimalikult looduslikena. Neile tuleb 

tagada juurdepääs. 

 Tuleb tagada põhjavee kaitse ohtlike ainetega reostumise eest, potentsiaalselt 

keskkonnaohtlikud objektid tuleb viia vastavusse keskkonnanõuetega või 

likvideerida, tuleb tagada reostunud pinnase ja põhjaveega alade järelevalve ja 

korrastamine. 

 Maavarade kaevandamisel tuleb järgida põhjaveevaru võimalikult säästvat 

tehnoloogiat kaevandamisel ja karjääride korrastamisel. 

Joogiveesüsteemide korrastamine 

Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi sisaldada 

haigustekitajaid ega ülenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab vastama 

Sotsiaalministri 31.07.2001 määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 

ning analüüsimeetodid“ toodud nõuetele. 

Kaitset vajavad alad 

Erinevate kaitset vajavate alade eesmärgiks on hoida ja kaitsta teatud piirkondades 

keskkonda inimtegevuse negatiivsete mõjude eest, inimese vahetu elukeskkonna ja 

looduse kui terviku kaitse elujõulise keskkonna säilitamiseks. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadus 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadus võeti vastu 10.02.1999. a. (RT 1999, 25, 363), 

viimane uuendus, RT I 05.07.2013, 1. Seadus reguleerib kinnistute veega varustamise 

ning kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 

ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu ning 

sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused. 
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§ 2 lõige 1: Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille 

kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-

ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. Ühisveevärgi ja -

kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat 

üheskoos. 

§ 3 lõige 1: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni 

vahelise piiri määrab liitumispunkt. 

§ 31 lõige 1: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevöönd on ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni ehitisi ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus kinnisasja 

kasutamist on kitsendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste kaitse ja ohutuse 

tagamiseks. 

§ 6 lõige 1: Kohaliku omavalitsuse volikogu määratud vee-ettevõtjal on õigus võtta 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitujalt põhjendatud liitumistasu, arvestades 

käesolevas seaduses sätestatut. 

§ 6 lõige 2: Liitumistasu suuruse arvutab vee-ettevõtja, lähtudes liitumistasu 

arvutamise metoodikast. Konkurentsiametil või kohalikul omavalitsusel on vastavalt 

oma pädevusele õigus kontrollida liitumistasu suurust, selle põhjendatust ja vastavust 

metoodikale. 

§ 6 lõige 6:  Liitumistasuga tagatakse: 

1. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni 

arendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel 

konkreetses arenduspiirkonnas, välja arvatud käesoleva seaduse § 14 lõike 2 

punktis 6 nimetatud piirkonna arendamine; 

2. kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamine ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniga ning kinnistu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja 

pinnavee ärajuhtimise süsteemi olemasolu korral selle ühendamine 

sademeveekanalisatsiooniga. 

§ 14 lõige 2 punkt 6: Teenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal oleks 

tagatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise kavale piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 

ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 

1999. aasta 22. märtsi. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §10 lõike 2 alusel on keskkonnaministri 

määrusega (nr. 75, 16.10.2003. a.) kehtestatud ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike 

ainete piirnormid ja väärtused, et rakendada põhimõtet reostuse ohutustamisest 

kohapeal. 

Veeseadus 

Linnade ja asulate reovee puhastamise aluseks on Eestis Veeseadus. Veeseadus võeti 

vastu 11.05.1994. a. (RT I 1994, 40, 655), viimati muudetud RT I 22.12.2013, 1. 

Veeseaduse ülesanne on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes 

ökoloogilise tasakaalu tagamine.  

§ 8 lõige 1: Vee erikasutuseks peab kasutajal olema luba ja võõra maa kasutamise 

korral ka maaomaniku nõusolek. Maaomaniku nõusolek ei ole nõutav sellise maa 
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kasutamiseks, mis asub riigi omandisse kuuluva veekogu all või mis loetakse riigi 

omandis olevaks vastavalt maareformi seaduse § 31 lõikele 2. 

§ 132 lõige 1: Joogivee käitleja on ettevõtja, kelle tegevuseks on joogivee tootmine, 

varumine, töötlemine, pakendamine või muud toimingud, mille tulemusel joogivesi 

on kättesaadav tarbijale või teisele ettevõtjale, kes oma tegevuses peab kasutama 

joogivett tasu eest või tasuta. Joogivee käitlejaks ei loeta individuaalsest 

veevõtukohast vee võtjat, kes võtab vett keskmiselt vähem kui  10 m3 ööpäevas või 

vähem kui 50 inimese tarbeks, välja arvatud juhul, kui joogiveega varustamine on osa 

majandustegevusest või avalik-õiguslikust tegevusest. 

§ 23 lõige 1: Kõik isikud on kohustatud vältima vee reostamist ja liigvähendamist 

ning veekogude ja kaevude risustamist ning vee- elustiku kahjustamist. 

§ 241 lõige 4: Kohalik omavalitsus peab põhjavee kaitseks reoveekogumisalal tagama 

ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks reoveepuhastisse ning heitvee 

juhtimiseks suublasse, välja arvatud reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 

ie ning käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud juhul.  

§ 241 lõige 5: Kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa 

põhjendamatult suuri kulutusi, võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie 

või rohkem kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid.  

§ 241 lõige 7: Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab 

reovee tekitaja koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama 

selle veo kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas 

määratud purgimissõlme. 

§ 241 lõige 8: Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie, kus puudub 

ühiskanalisatsioon, võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatule 

nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett. 

§ 241 lõige 9: Reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem on 

kohtpuhastite, välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine ja 

heitvee pinnasesse immutamine keelatud. 

§ 28 lõige 2: Veehaarde sanitaarkaitseala ulatus, välja arvatud käesoleva paragrahvi 

lõigetes 3–51 sätestatud juhud, on: 

1) 50 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist ühe puurkaevuga; 

2) 50 m puurkaevude rea teljest mõlemale poole, 50 m rea äärmistest 

puurkaevudest ja puurkaevude reas puurkaevude vaheline maa, kui vett 

võetakse põhjaveekihist kahe või enama puurkaevuga; 

§ 28 lõige 3: Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 

m3 ööpäevas ühe kinnisasja vajaduseks. Sellise veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee 

kaitseks kehtestab keskkonnaminister. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 

Seadus võeti vastu 02.06.1993. a. (viimati muudetud RT I 22.11.2013, 1). Kohaliku 

omavalitsuse korralduse seadus määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse ülesanded, 

vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel ja riigiorganitega.  
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§ 6 lõige 1: Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas 

sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja 

kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, 

ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja 

linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi 

teise täita. 

§ 35 lõige 1: Vald või linn võib teenuste osutamiseks asutada valla või linna 

ametiasutuse hallatavaid asutusi, mis ei ole juriidilised isikud. Vald või linn võib olla 

osanik või aktsionär äriühingus, samuti asutada sihtasutusi ja olla 

mittetulundusühingu liige, arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise 

seaduses esitatud tingimusi. Valla või linna eraõiguslikes isikutes osalemise ning 

kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse täitmise korraldamise 

tingimused ja korra kehtestab valla- või linnavolikogu. 

§ 37 lõige 3 ja 4: Valla ja linna võivad koostada täiendava arengukava mõne 

tegevusvaldkonna arendamiseks. Täiendavad arengukavad peavad olema kooskõlas 

valla või linna arengukavaga. Arengukava peab arvestama valla ja linna 

üldplaneeringut. 

Asjaõigusseadus 

Seadus võeti vastu 09.06.1993. a. (viimati muudetud RT I 23.04.2012, 1). 

Asjaõigusseadus sätestab asjaõigused, nende sisu, tekkimise ja lõppemise ning on 

aluseks teistele asjaõigust reguleerivatele seadustele. 

§ 158 lõige 1: Kinnisasja omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjal maapinnal, 

maapõues ning õhuruumis ehitatavaid tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, veevarustus- või 

kanalisatsioonitorustikku, elektroonilise side või elektrivõrku, nõrkvoolu-, küttegaasi- 

või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi), 

kui need on teiste kinnisasjade eesmärgipäraseks kasutamiseks või majandamiseks 

vajalikud, nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või nende ehitamine 

teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. 

§ 158 lõige 2: Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul võib kinnisasja omanik 

nõuda teise kinnisasja omanikult kinnisasja koormamist reaalservituudiga. 

Planeerimisseadus 

Seadus võeti vastu 13.11.2002. a. (viimati muudetud RT I 14.02.2013, 2). 

§ 1 Lõige 1. Käesolev seadus reguleerib riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste isikute 

vahelisi suhteid planeeringute koostamisel.  

§ 1 Lõige 2. Käesoleva seaduse eesmärk on tagada võimalikult paljude 

ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja 

tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, 

maakasutuseks ning ehitamiseks.  

§ 2. Planeering 

§ 2 lõige 1. Planeering on planeerimise käigus valmiv dokument. Planeering koosneb 

tekstist ja joonistest, mis täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku.  
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§ 2 lõige 2. Planeeringu tekstis esitatakse planeeritava maa-ala ruumilise arengu 

analüüsile tuginevad ruumilise arengu eesmärgid ning planeeringulahenduste 

kirjeldused ja põhjendused.  

Ehitusseadus 

Seadus võeti vastu 15.05.2002. a. (viimati muudetud RT I, 04.07.2013, 3). 

§1 lõige 1. Käesolev seadus sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -

toodetele ning ehitusprojektidele ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste 

projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning ehitiste arvestuse alused ja korra, 

vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning riikliku järelevalve ja 

ehitusjärelevalve korralduse.  

§13. Teede ning tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamine  

Detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse, 

välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise kuni ehitusloale märgitud 

maaüksuseni tagab kohalik omavalitsus, kui kohalik omavalitsus ja detailplaneeringu 

koostamise taotleja või ehitusloa taotleja ei ole kokku leppinud teisiti.  

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid 

Sotsiaalministri 31.07.2001. a. määrus nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 

ning analüüsimeetodid" kehtestab joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

joogivee proovide analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee 

saastumise kahjulike mõjude eest. 

Vastavalt määrusele peab ühisveevärgi kaudu kinnistuid joogiveega varustav joogivee 

käitleja tagama joogivee nõuetekohase kvaliteedi kohani, kus joogivesi saab 

kättesaadavaks teisele käitlejale või tarbijale, välja arvatud juhul, kui joogivee käitleja 

kinnistu omanik või tarbija ei ole kokku leppinud teisiti.  

Joogivesi loetakse tervislikuks ja puhtaks, kui see ei sisalda mikroorganisme, parasiite 

ega mis tahes aineid sellisel arvul ega sellises koguses, mis kujutab potentsiaalset ohtu 

inimeste tervisele ning kui mikrobioloogilised ja keemilised kvaliteedinäitajad ei ületa 

määruses esitatud piirsisaldusi. Joogivee mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad, 

keemilised kvaliteedinäitajad ning organoleptilisi omadusi mõjutavad, üldist reostust 

iseloomustavad näitajad ja radioloogilised näitajad (edaspidi indikaatorid) ei tohi ületa 

määruses esitatud piirsisaldusi, välja arvatud paragrahvis 3 lõikes 4 esitatud 

tingimustel. 

§ 3 lõige 4 järgi joogiveele esitatud piirsisalduste ületamisel korraldab Terviseamet 

koostöös ekspertidega terviseriski hindamise ja inimese tervise kaitsmise vajaduse 

korral abinõude programmi väljatöötamise, mille kulud katab joogiveekäitleja. Kui 

lubatust kõrgemate näitajate puhul ei kaasne ohtu inimese tervisele, võib seda vett 

kasutada joogivee otstarbeks. 

Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- 

ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 

Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrusega nr 1 kehtestatakse kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetavale pinna- ja 
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põhjaveele, võttes arvesse vee looduslikku koostist, nõuetekohaseid 

veetöötlusmeetodeid, vee kogust ja kaitstust reostuse eest. 

Vastavalt määrusele klassifitseeritakse joogivee tootmiseks kasutada kavatsetav 

pinna- ja põhjavesi määruse lisades toodud keemiliste, mikrobioloogiliste ja 

radioloogiliste näitajate piirväärtuste järgi.  

Pinna- või põhjavett, mille näitajate piirväärtused ületavad III kvaliteediklassi 

näitajate piirväärtusi, ei tohi valida joogiveeallikaks.  

Kui muud joogiveeallikad puuduvad, siis võib lõikes 3 nimetatud pinna- või põhjavett 

Terviseameti või tema piirkondliku talituse kirjaliku nõusoleku alusel kasutada 

joogiveeallikana, kui vee töötlemine ja keskkonnaseisundit parandavad meetmed 

tagavad kvaliteetse joogivee. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus 

Keskkonnaministri 16.12.2005. a määruse nr 76 "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

kaitsevööndi ulatus", ülesandeks on kehtestada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

ehitistele kaitsevööndi ulatus tulenevalt ehitise otstarbest ja asukohast, 

paigaldussügavusest ja läbimõõdust. 

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded 

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määrusega nr 171 (RT I 2001, 47, 261) 

kehtestatakse veekaitsenõuded reovee kogumiseks, puhastamiseks või suublasse 

juhtimiseks rajatud kanalisatsioonitorustikule, reoveepuhastile, pumplale või muu 

reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega seotud hoonele või 

rajatisele. Määrusega ei kehtestata nõudeid sademevee kanalisatsiooniehitistele ega 

ühiskanalisatsiooni juhitava reovee eelpuhastile, välja arvatud purgimissõlme 

puhastile. 

§ 31 lõige 1. Kanalisatsiooniehitisest lähtuva reostuse mõju, mis kahjustab või võib 

kahjustada inimese tervist või keskkonda, sh põhjustades kahju varale või 

raskendades või takistades keskkonna kasutamist puhkeaja veetmiseks või muul 

õiguspärasel viisil, ei tohi ulatuda kujast kaugemale. 

§ 15. Reoveepuhasti tuleb ehitada nii, et väikepuhastil oleks toimimisaeg vähemalt 30 

aastat, suurpuhastil vähemalt 50 aastat ning pinnaspuhastil, tehismärgalal, 

taimestikpuhastil või biotiigil vähemalt 15 aastat. 

§ 17 lõige 2. Purgimissõlme peab rajama reoveekogumisalale, mille reostuskoormus 

on 1000 ie või enam. 

§ 17 lõige 3. Purgimissõlme peab rajama reoveekogumisalale, mille reostuskoormus 

on alla 1000 ie, kui lähim purgimissõlm asub kaugemal kui 30 km või lähim puhasti 

ei võimalda täita täiendava reovee purgimise tulemusel lõikes 5 sätestatut või 

purgimissõlme rajamise kohustus on ette nähtud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise kavaga. Purgimissõlme täpne asukoht määratakse ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise kavaga, arvestades käesolevas määruses sätestatut. 

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27049
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§ 17 lõige 5. Purgitava reovee reostuskoormus ei või ületada ööpäevas enam kui 10% 

reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormusest. 

Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise 

kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded 

põhjavee kaitseks 

Keskkonnaministri 16.12.1996. a määruse nr 61 "Veehaarde sanitaarkaitseala 

moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha 

hooldusnõuded põhjavee kaitseks" (viimati muudetud RT I 12.04.2011, 6), 

ülesandeks on kindlustada veehaaret ümbritseval maa- ja veealal põhja- või pinnavee 

ning veehaarderajatiste kaitse, et võimaldada joogivee nõuetele vastava vee tootmine. 

Juhul, kui ühisveevärgi põhjaveehaarde projektikohane tootlikkus on väiksem kui 500 

m3 ööpäevas, määratakse sanitaarkaitseala piirid vastavalt «Veeseaduse» §-le 28 ja 

sanitaarkaitsealal kehtivaid «Veeseadusest» või «Looduskaitseseadusest» tulenevaid 

majandustegevuse kitsendusi kirjeldatakse ühisveevärgi põhjaveehaarde projektis. 

Juhul, kui ühisveevärgi põhjaveehaarde projektikohane tootlikkus on suurem kui 500 

m3 ööpäevas, koostatakse koos põhjaveehaarde projekti või põhjavee uuringu 

aruandega sanitaarkaitseala projekt. Projekti tellib veehaarde omanik või valdaja. 

Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise 

kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate 

piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1 

Vabariigi Valitsuse 29.11.2012. a. määrus nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 

reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1” 

(avaldatud RT I, 04.12.2012, 1) kehtestab nõuded reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta ja nõuete täitmise kontrollimise meetmed ning 

reostusnäitajate piirmäärad. 

I Üldsätted. 

§ 2 lõige 2 Reostusnäitajate piirväärtus on käesolevas määruses sätestatud 

maksimaalne lubatud reoaine sisaldus vees, mille ületamise korral loetakse vesi üle 

kahjutuspiiri rikutuks. 

§ 3 lõige 1: Reostusallika reostuskoormust väljendatakse inimekvivalentides 

(edaspidi ie) ja arvutatakse aasta kestel reostusallika suurima nädalakeskmise 

reoainehulga alusel.  

§ 3 lõige 2: Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) on milligrammides väljendatud 

hapnikuhulk, mis mikroobidel kulub ühes liitris vees oleva orgaanilise aine 

lagundamiseks seitsme ööpäeva jooksul. 

II Nõuded heit- ja sademevee veekogusse ja pinnasesse juhtimise kohta.  

§ 4  lõige 1: Veekogusse või pinnasesse juhitava heitvee reostusnäitajad peavad 

vastama määruse lisas 1 (vt alljärgnev tabel) esitatud piirväärtustele või reovee 

puhastusastmetele.  
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§ 4  lõige 3: Loaga määratud heitvee reostusnäitajate piirväärtused või reovee 

puhastusastmed sõltuvad reovee liigist, reoveekogumisala reostuskoormusest ja 

suubla seisundist. 

§ 5  lõige 3: Sademeveekanalisatsioonist tohib sademeveelaskme kaudu veekogusse 

juhtida sademevett, mille reostusnäitajad ei ületa määruse lisas 1 (vt alljärgnev tabel) 

sätestatud reostusnäitajate piirväärtusi, mis kehtivad reoveekogumisala kohta, mille 

reostuskoormus on 2000–9999 ie, välja arvatud heljuvaine sisaldus, mis ei tohi 

ületada 40 mg/l. Naftasaaduste sisaldus sademevees ei tohi ületada 5 mg/l. 

§ 5  lõige 4: Kui sademevee reostusnäitajad ei vasta lõikes 3 nimetatud 

reostusnäitajate ning muude reostusnäitajate poolest kehtestatud piirväärtustele, 

käsitletakse sademevett saastatud sademeveena, mis vajab enne suublasse juhtimist 

puhastamist. 

§ 6  lõige 1: Heit- ja sademevee pinnasesse juhtimine on käesoleva määruse 

tähenduses heit- ja sademevee hajutatult pinnasesse immutamine. 

§ 6  lõige 2: Sademevee reostusnäitajad ei tohi pinnasesse juhtimisel ületada lisas 1 

(vt alljärgnev tabel) esitatud reostusnäitajate piirväärtusi, mis on kehtestatud 

reoveekogumisala kohta, mille reostuskoormus on 2000–9999 ie, välja arvatud 

heljuvaine sisaldus, mis ei tohi ületada 40 mg/l. Naftasaaduste sisaldus sademevees ei 

tohi ületada 5 mg/l. 

§ 6  lõige 4: Heit- ja sademevee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 

m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja 

kivimitest. 

§ 6  lõige 5: Kui heitvee juhtimine kaugel asuvasse veekogusse ei ole majanduslikult 

põhjendatud ning põhjavee seisundi halvenemise ohtu ei ole, võib heitvett juhtida 

pinnasesse, arvestades veeseaduse § 241 lõigetes 8 ja 9 sätestatud erisusi, järgmistes 

kogustes: 

1) kuni 50 m3 ööpäevas kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud 

põhjaveega aladel pärast reovee bioloogilist puhastamist; 

  2) kuni 5 m3 ööpäevas kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud 

põhjaveega aladel, kasutades vähemalt reovee mehaanilist puhastamist; 

  3) kuni 5 m3 ööpäevas nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pärast reovee 

mehaanilist puhastamist juhul, kui puhastatakse ainult olmereovett, välja arvatud 

vesikäimlast pärit reovesi; 

4) kuni 10 m3 ööpäevas kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pärast 

reovee bioloogilist puhastamist; 

5) 10–50 m3 ööpäevas kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pärast 

reovee süvapuhastust, mille tulemusel heitvesi vastab nõuetele, mis on lisas 1 esitatud 

reoveekogumisala kohta, mille reostuskoormus ületab 100 000 ie. 

§ 7  lõige 1: Heit- ja sademevee pinnasesse juhtimine ei ole lubatud veehaarde 

sanitaarkaitsealal või hooldusalal ja lähemal kui 50 m sanitaarkaitseala või hooldusala 

välispiirist ning lähemal kui 50 m veehaardest, millel puudub sanitaarkaitseala või 

hooldusala, või joogivee tarbeks kasutatavast salvkaevust. 
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Tabel 1. Heitvee reostusnäitajate piirväärtused ja reovee puhastusastmed. 

Reostusnäitaja Reoveekogumisala reostuskoormus 

 Alla 300 ie 300–1999 ie 2000–9999 ie 10 000–99 999 ie 100 000 ja enam ie 

 Reostus-

näitaja 

piirväärtus, 

mg/l 

Reovee 

puhastus-

aste, % 

 

Reostus-

näitaja 

piirväärtus, 

mg/l 

Reovee 

puhastus-

aste, % 

 

Reostus-

näitaja 

piirväärtus, 

mg/l 

Reovee 

puhastus-

aste, % 

 

Reostus-

näitaja 

piirväärtus, 

mg/l 

Reovee 

puhastus-

aste, % 

 

Reostus-

näitaja 

piirväärtus, 

mg/l 

Reovee 

puhastus-

aste, % 

 

Biokeemiline 

hapnikutarve 

(BHT7) 

40 Ei 

kohaldata 

25 80 15 80 15 80 15 80 

Keemiline 

hapnikutarve 

(KHT) 

150 Ei 

kohaldata 

125 75 125 75 125 75 125 75 

Üldfosfor Ei kohaldata Ei 

kohaldata 

2 70 1 80 0,5 90 0,5 90 

Üldlämmastik Ei kohaldata Ei 

kohaldata 

60 30 45 30 15 80 10 80 

Heljuvaine 35 70 35 70 25 80 15 90 15 90 

Reostusnäitaja Reostusnäitaja 

piirväärtus, mg/l 

Reovee puhastusaste, 

% 

Ühealuselised fenoolid 0,1 75 

Kahealuselised fenoolid 15 70 

Naftasaadused 1 75 

Reostusnäitaja pH ühik 

pH peab jääma vahemikku 6–9 

 


