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SISSEJUHATUS 

Kallaste linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVK) koostamise eesmärgiks 
on anda raamistik ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengu planeerimisele ja elluviimisele, et 
parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti. Väga tähtis on 
seejuures investeeringute efektiivsuse ja otstarbekuse hindamine.  

Üheks olulisemaks arenguteguriks on elanikkonna tarbimisvõime, mis määrab sisuliselt 
osutatava teenuse ulatuse, kvaliteedi ja ülesande: kui suurele osale elanikkonnast võime 
planeerida lähitulevikus vee- ja kanalisatsiooniteenuse kvaliteetse osutamise. 

Seadusega on pandud omavalitsusele kohustus korraldada vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
osutamist elanikkonnale. Samas omavalitsusel napib selleks rahalisi vahendeid ja riigipoolne 
tugi on väike.  

Käesoleva arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest, 
planeerimisdokumentidest, standarditest ning EL direktiividest. Vastavalt Ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni seadusele tuleb ÜVK arendamise kava koostada 12 aastaks ning see tuleb üle 
vaadata vähemalt kord nelja aasta järel ja vajaduse korral korrigeerida. Käesolevat ÜVK 
arendamise kava täiendatakse edaspidi jätkuvalt kooskõlas muutustega seadusandluses ning 
valla majandustegevuses ja sotsiaalsfääris. 

Käesolev arendamise kavas sisalduvad investeeringud on jaotatud kahte perioodi:  

• Lühiajalised investeeringud 2015-2018; 
• Pikaajalised investeeringud 2019-2026. 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse perioodi teostati vastavalt nende prioriteetsusele, 
lähtudes keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide 
seisundist, kasust piirkonna elanikele ja loodulikule seisundile. 

Võimalikud peamised finantseerimisallikad on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 
Keskkonnaprogramm, Ühtekuuluvusfond, Kallaste linnavalitsuse ning AS Emajõe Veevärgi 
vahendid. 

Käesoleva töö üheks lähtepunktiks on 2008. a koostatud Kallaste linna ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni arendamise kava. 

Käesoleva arendamise kava koostamisel on arvestatud Kallaste Linnavalitsuse ja kohaliku vee-
ettevõtja AS Emajõe Veevärgi seisukohti ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide 
väljaarendamisel. 

Käesolev Kallaste linna ÜVK 2015-2026 koostati vastavalt OÜ Keskkonnaprojekt ja Kallaste 
Linnavalitsuse vahel sõlmitud lepingule nr 0961.01. 

Kontaktisik: Reimo Alas; tel.: 7 305 068; e-post: reimo.alas@keskkonnaprojekt. 
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1 OLEMASOLEV OLUKORD 

1.1 ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED 

1.1.1 Veemajanduskava 

Veemajanduskava on dokument, mis on koostatud veevarude otstarbeka majandamise 
eesmärgil. Selle tähtsaim põhimõte on veemajanduse korraldamine jõgede valgalade alusel. 
Veemajanduskava pakub välja meetmekava vee hea seisundi saavutamiseks ja kogu 
elanikkonnale ohutu keskkonna ja elustiku soodsa seisundi tagamiseks. Peamine tähelepanu 
on suunatud reostusallikate korrastamisele, joogiveevarustusele ja vee seisundi 
halvendamise ennetusele. 

Kallaste linn kuulub Ida-Eesti vesikonda. Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava on kinnitatud 
01.04.2010 Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 118. Ida-Eesti vesikonna Peipsi alamvesikonna 
veemajanduskava on kinnitatud keskkonnaministri 28.05.2008 käskkirjaga nr 634. 

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava koostamist korraldas Keskkonnaministeerium ning seda 
rahastati 2008. ja 2009. a riigieelarvest ning SA KIK-i 2007. ja 2008. a veekaitse programmi 
eelarvest. 

1.1.2 Omavalitsuse arengukava 

Kallaste linna arengukava 2013-2017 on võetud vastu Kallaste Linnavolikogu 25.06.2013 
määrusega nr 7. 

Tegemist on Kallaste linna tulevikku kujundava strateegilise dokumendiga, mis põhineb linna 
hetkeolukorra analüüsil ning trendidel.  

Kallaste linna arengukavas on püstitatud strateegiliseks eesmärgiks kõikidele Kallaste linna 
majapidamistele ja juriidilistele isikutele ühendusvõimaluse tagamine tsentraalse vee- ja 
kanalisatsioonitrassiga. 

1.1.3 Planeeringud, ehitusprojektid 

1.1.3.1 Kallaste linna üldplaneering  

Kallaste linna üldplaneering algatati Kallaste Linnavolikogu 22.02.2005. a otsusega nr 4 
eesmärgiga luua eeldused Kallaste linna tasakaalustatud ruumiliseks arenguks. See koostati 
GeoBaltica OÜ poolt ning kehtestati 25.06.2013. a Kallaste Linnavolikogu otsusega nr 14 .  

1.1.4 Põhjaveevarude uuringud 

Eraldi põhjaveevarude uuringuid Kallaste linna kohta teostatud ei ole. 

1.1.5 Tehnovõrkude joonised 

Kasutatud materjalid: 
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- AS Skanska EMV poolt koostatud (alltöövõtja OÜ Geoweb) Kallaste linna vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste teostusdokumentatsioonid (leping nr 006-VKII-
20091002-2; aastatel 2009-2010; 

- AS Emajõe Veevärk käest saadud info vee- ja kanalisatsioonirajatiste GIS 
süsteemist; 

- Konsortsiumi OÜ Keskkonnaprojekt, OÜ Eesti Veeprojekt, AS Eesti Veevärk 
Konsultatsioon poolt koostatud eelprojektid (2006). 

1.1.6 Reoveekogumisalad 

Vastavalt Veeseaduse § 2 on reoveekogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või 
majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või heitvee 
suublasse juhtimiseks. Üle 2000 ie reoveekogumisala puhul peab kohalik omavalitsus 
põhjavee kaitseks tagama reoveekogumisalal kanalisatsiooni olemasolu reovee suunamiseks 
reoveepuhastisse. 

VV 19.03.2009 määruse nr 57 “Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid1”sätestab: 

1) Kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala 
moodustada, kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 
inimekvivalenti (edaspidi ie), 

2) Keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, 
kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie, 

3) Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala 
moodustada, kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. 

 

Reoveekogumisalade määramisel tuleb arvestada sotsiaalmajandusliku kriteeriumiga, s.o 
tuleb arvestada leibkonna võimalusi kulutuste tegemiseks, mis ei või ületada 4% ühe 
leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust.  

Keskkonnaameti kirjaliku ettepaneku alusel võib põhja- ja pinnavee kaitseks 
reoveekogumisala moodustada VV 19.03.2009 määruse nr 57 “Reoveekogumisalade 
määramise kriteeriumid1 §-s 2 sätestatud reostuskoormusest väiksemate reostuskoormuste 
korral, kui see on keskkonnakaitse seisukohast ja sotsiaalmajanduslikult põhjendatud.  

Reoveekogumisalad kinnitatakse keskkonnaministri käskkirjaga. 

Kallaste linna kohta on käesoleva ÜVK arendamise kava koostamise ajal kinnitatud 
reoveekogumisala (vt allolevat tabelit) ning see kuulub alla 2000 ie reoveekogumisalade hulka 
(Kallaste reoveekogumisala koormus on 1400 ie). 

 

Tabel 1. Kallaste reoveekogumisala 

Registrikood 
Kogumisala 

nimetus 
Asukoht 

Reostuskoormus (ie) 

RKA0780450 Kallaste Tartumaa, Alatskivi 
vald, Pusi küla; 
Tartumaa, Alatskivi 
vald, Pärsikivi küla; 
Tartumaa, Kallaste 
linn 

1400 

Allikas: Keskkonnaregister, 2015 
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1.1.7 Vee-erikasutusluba  

Kallaste linnas on Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni poolt väljastatud vee-
erikasutusluba vastavalt allolevas tabelis toodule. 

 

Tabel 2. Kallaste linna vee-erikasutusload ja vee erikasutusega seotud kompleksload 

Loa nr Loa omanik Kehtivuse algus Kehtivuse 
lõpp 

L.VV/320158 AS Emajõe Veevärk 22.03.2011 21.03.2016 
Allikas: Keskkonnalubade infosüsteem, 2015 

 

 

Tabel 3. Lubatud veevõtt Kallaste linna puurkaevudest vastavalt vee-erikasutusloale 

Passi nr Katastri nr Valdaja Asukoht 
Lubatud veevõtt (m3) 

Aastas Kvartalis 

A-520-M 7362 AS Emajõe Veevärk 
Kallaste linna 
Staadioni tn PK1 

51 120 12 780

A-40-M 7363 AS Emajõe Veevärk 
Kallaste linna Oja tn 
PK2 

51 120 12 780

Allikas: Keskkonnalubade infosüsteem, 2015 

 

1.1.8 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 

Seni kehtinud Kallaste linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava koostati aastal 
2008. 

1.2 KESKKONNA JA SOTSIAALMAJANDUSLIKUD NÄITAJAD 

1.2.1 Keskkond 

1.2.1.1 Lühiülevaade 

Kallaste linn paikneb Tartu maakonna kirde-nurgas Peipsi järve kaldal. Linna lääneosa läbib 
Mustvee-Tartu riigimaantee ja linna idapiiriks on üle kahe km ulatuses piiriveekogu Peipsi 
järv. Naaberomavalitsuseks on Alatskivi vald. Linna üldpindala on 1,9 km2, olles nii Tartumaa 
väikseima territooriumiga omavalitsusüksus. Elanikke on Kallaste linnas 819, millega 
asustustiheduseks kujuneb 431 inimest/km2. 

Linna eripäraks on, et asustus on koondunud järve äärde mistõttu ligi 2/3 linna territooriumist 
on asustamata. Tegelikkuses, arvestades ala, mis on asustatud, on asustustihedus ligi 1500 
inimest ruutkilomeetri kohta. 

Terve Eesti kontekstis asub Kallaste Ida-Eestis, jäädes Tartust 48 km ja Tallinnast 198 km 
kaugusele. Nii lähim lennuväli kui ka raudteejaam asuvad Tartus. Tartu-Jõhvi maantee, kui 
oluline transporditee kulgeb Kallastest 20 km kauguselt mööda. Kallaste linnas asub küll 
sadam, mis on aga eravalduses. 
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1.2.1.2 Kliima 

Kallaste linna kliimat mõjutab Peipsi järvega piirnemine. Sellest tulenevalt on kevad ja sügis 
mõnevõrra hilisemad kui kesk-Eestis. Oluliselt mõjutab õhu temperatuuri tuule suund. 

1.2.1.3 Loodus ja reljeef 

Kallaste linn asub Ida-Eesti Peipsi järve läänerannikul ja haarab Kagu-Eesti lavamaa äärmise 
põhjaosa. Lainjat tasandikku liigestab ala põhjaosas kitsas umbes 5-6 m sügavune org, mille 
suudmeosa on süvendatud ja kujundatud sadamaks. Kallaste linnal on ligikaudu 2 km 
rannajoont piiriveekogu Peipsi järvega. Pinnamood on võrdlemisi tasane. Maapinna üldine 
kalle on idasuunaline ja lõpeb astanguga Peipsi järve nõkku. Absoluutkõrgused trassi piires 
jäävad vahemikku 31,0-42,0 meetrit merepinnast. 

Ala mis jääb Aovere-Kallaste-Omedu maanteest lääne poole on kaetud noore metsa ja võsaga. 
Maanteest ida poole jääv reformimata riigi maa on võrdlemisi soine. Sinna on ka rajatud 
kuivenduskraavid, millest osa on tänaseks päevaks kinni kasvanud ja vajavad puhastamist. 
Kallaste linna haljastuse moodustavad kesklinnas ligi 1,6 ha suurune põlispuudega park ja 
kõikjal linnas on suuri põlispuid. Samuti on linnas mitmeid haljasalasid ja paljudel kinnistutel 
on kõrghaljastus. 

Kuna Kallaste linn asub Peipsi järve kaldal jääb linn osaliselt nii piirangu-, ehituskeelu- kui 
ka veekaitsevööndisse. 

1.2.1.4 Hüdrogeoloogia  

Kallaste linn paikneb Peipsi järve 8 m kõrgusel kaldaastangul. Aluspõhjas avanevad Kesk-
Devoni lademe liivakivi ja savi. Aluspõhja reljeef on tugevasti liigestatud. Aluspõhja lõikunud 
org on tunduvalt laiem nüüdisaegsest. Aluspõhja pind jääb absoluutsele kõrgusele 32,5…38,0 
m, orgude põhjas aga alla 24,0 m. 

Aluspõhjas esineb ülemises osas valdavalt punane tihe aluspõhja liiv, mis sisaldab õhukesi 
kõva ja poolkõva konsistentsiga savi vahekihte. Aluspõhja liiva paksus ulatub 1,8 meetrini. 

Devoni liiva ja liivakivi kontaktil, aluspõhja pindmises osas, esineb kohati punane või 
kirjuvärviline savi. 

Aluspõhja reljeefist tingituna on pinnakatte paksus muutlik –0,5 meetrist kuni 8,0 meetrini. 
Aluspõhjareljeefi nõod on täidetud sitke kuni kõva savimöllmoreeniga. Lasundi ülemises osas 
sisaldab moreen jämepurdu 5-10 %, sügavamal jämepurru sisaldus suureneb ja ulatub kuni 
25%-ni. 

Aluspõhjareljeefi lavajatel osadel lasub liivakivi õhukeste kihtidena rannavööndis settinud 
mitmesuguse terasuurusega liivad ja kruus. Kompleksi alumise osa moodustab veeküllastunud 
mölline peenliiv, mis sügavuse suurenedes tiheneb. Pindmises osas esineb muld 0,2-0,5 m 
paksuselt. Täitepinnast esineb ebaühtlaselt. 

Kallaste Staadioni puurkaevu passi andmetel on linna geoloogiline läbilõige järgmine: 

0,0…6,0 m savikas liiv kruusaga 

6,0…33,0 m liivakivi ja dolomiit 

33,0…100,5 m lubjakivi ja dolomiit 

Kallaste Oja puurkaevu passi andmetel on linna geoloogiline läbilõige järgmine: 

0,0…10,0 m liiv kruusa ja munakatega 

10,0…13,6 m liiv munakatega 

13,6…30,0 m liivakivi punane 

30,0…40,0 m liivakivi hall 

40,0…46,0 m dolomiit 
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46,0…56,0 m dolomiit ja punakas liivakivi 

Vastavalt Ida-Eesti veemajanduskavas toodule on Ida-Eesti vesikonna põhjaveekogumid heas 
keemilises ja koguselises seisundis, välja arvatud Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini 
põhjaveekogum, mille seisund on halb, kuid need alad ei puuduta Kallastelinna ühisveevärke 
toitvaid puurkaevusid. Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum on inimmõjude eest 
piisavalt kaitstud ja selle seisundi halvenemist pole ette näha. Ülejäänud heas seisundis 
põhjaveekogumite hea seisundi säilimine sõltub nende avamusala majandusarengust ja 
sellega koos rakendatavatest veekaitsemeetmetest. 

Põhjaveekogumite seisundi muutus ei põhjusta elanikkonna ja tööstuse ümberpaiknemise 
vajadust. Heas seisundis põhjaveekogumite seisund on tagatud looduslike ja poollooduslike 
ning väheintensiivselt haritavate maade suure osakaaluga võrreldes asustatud ja 
põllumajandusmaa ees. Ühegi heas seisundis põhjaveekogumi puhul pole seisundi hinnangu 
muutust heast halvaks peetud 2010. aastal kinnitatud Ida-Eesti veemajanduskavas peetud 
tõenäoliseks kuni aastani 2015. 

Kallaste linna põhjavee kaitstus on vahemikus suhteliselt kaitstust (linna põhja- ja läänepiiril) 
kuni nõrgalt kaitstud põhjaveega alani (enamus linnast); vt ka allolev joonis. 

 

 

LEGEND    

 
Kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus)  

alvarid; moreeni <2 m 
 

Suhteliselt kaitstud (madal reostusohtlikkus) 
moreeni 20-50 m; savi, liivsavi 5-10 m 

 
Nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) 

moreeni 2-10 m; savi, liivsavi <2 m 
 

Kaitstud (väga madal reostusohtlikkus)  
Moreeni >50 m; savi > 10 m 

 
Keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus) 

moreeni 10-20 m; savi, liivsavi 2-5 m 
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Joonis 1. Kallaste linna põhjavee kaitstus (Eesti põhjavee kaitstuse kaart 1:400 000; Eesti 
Geoloogiakeskus, 2001) 

 

Vastavalt Veeseadusele on veevõtuks vajalik kõigil veehaaretel kinnitatud põhjaveevaru 
olemasolu, kui veevõtt ületab 500 m3/d. Kallaste linnas ei ole põhjaveevarusid kinnitatud. 

Kallaste linna territooriumil võetakse vastavalt Keskkonnaregistrile vett kokku 10st 
puurkaevust. Sellele arvule võib lisanduda veel kaeve, mis on rajatud ilma vastava 
dokumentatsioonita. Täpsem ülevaade on olemas AS Emajõe Veevärgi poolt hallatavate 
puurkaevude kohta. 

Allolevates tabelis on toodud veeanalüüside tulemused keemiliste ja mikrobioloogiliste 
kvaliteedinäitajate ning joogivee indikaatorite kohta. Tarbija kraanist võetud analüüside 
tulemusel vastab ühisveevärgi vesi (peale veetöötlust) Sotsiaalministri 1.07.2001 määrusele 
nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“. 

 

Tabel 4. Kallaste linna joogivee analüüsitulemused 2015 

Näitaja Piirsisaldus Ühik 
Kallaste Keskkool  

(28.03.14) 
Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 

Enterokokid 0 PMÜ/100 ml - 

Akrüülamiid 0,1 µg/l - 

Antimon 5 µg/l - 

Arseen 10 µg/l - 

Benseen 1 µg/l - 

Benso(a)püreen 0,01 µg/l - 

Boor 1 mg/l - 

Bromaat 10 µg/l - 

1,2-dikloroetaan 3 µg/l - 

Elavhõbe 1 µg/l - 

Epikloorhüdriin 0,1 µg/l - 

Fluoriid 1,5 mg/l - 

Kaadmium 5 µg/l - 

Kroom 50 µg/l - 

Nikkel 20 µg/l - 

Nitraat 50 mg/l - 

Nitrit 0,5 mg/l - 

Pestitsiidid 0,1 µg/l - 

Pestitsiidide summa 0,5 µg/l - 

Plii 10 µg/l - 

Polütsüklilised aromaatsed 
süsivesinikud (PAH) 

0,1 µg/l - 

Seleen 10 µg/l - 

Tetrakloroeteen ja trikloroeteen 10 µg/l - 

Trihalometaanide summa 150 µg/l - 

Tsüaniid 50 µg/l - 

Vask 2 mg/l - 

Vinüülkloriid 0,5 µg/l - 
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Alumiinium 200 µg/l - 

Ammoonium 0,5 mg/l <0,05 

Elektrijuhtivus 2500 
µS cm-1 20 °C 

juures 
484 

Jääkkloor ≥0,2 ja ≤0,5 mg/l - 

Jääkosoon 0,3 mg/l - 

Kloriid 250 mg/l - 

Mangaan 50 µg/l - 

Naatrium 200 mg/l - 

Oksüdeeritavus 5 mg/l O2 - 

Orgaanilise süsiniku sisaldus 
(TOC) 

Ilma 
ebaloomulike 

muutusteta 
- - 

Raud 200 μg/l <20 

Sulfaat 250 mg/l - 

Vesinikioonide kontsentratsioon ≥6,5 ja ≤9,5 pH ühik 7,4 

Hägusus Vastuvõetav NTU <1 

Maitse Vastuvõetav - 1 

Lõhn Vastuvõetav - 1 

Värvus Vastuvõetav - 0 

Clostridium perfringens (koos 
eostega)¹ 

0 PMÜ/100ml - 

Kolooniate arv 22 0C Muutusteta - - 

Coli-laadsed bakterid 0 PMÜ /100 ml 0 

Triitium 100 Bq/l - 

Efektiivdoos 0,1 mSv/aastas - 
Allikas: AS Emajõe Veevärk 
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1.2.1.5 Pinnavesi  

Kallaste linna läbivad Keskkonnaregistri andmetel vooluveekogudest Punikvere peakraav ning 
Torila oja (Pärsikivi jõgi). Lisaks piirneb Kallaste ida poolt Peipsi järvega ning Torila oja 
paisutuse tulemusena on tekkinud Pärsikivi paisjärv. 

Allolevalt on toodud Kallaste linnaga seotud veekogude nimekiri (vastavalt Keskkonnaregistri 
andmetele) ning nende määratud seisundiklass 2009 ning seisundiklassi siht aastaks 2015 
(vastavalt kinnitatud Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavale). 

 

Tabel 5. Kallaste linnaga seotud veekogud ning nende seisund 

Registrikood Veekogu nimi Tüüp 
Veekogu seisundiklass 

2009/siht 2015/siht 2021 

VEE2075600 Peipsi järv Järv kesine/kesine/hea 

VEE1052300 Punikvere 
peakraav 

Peakraav - 

VEE2059010 Pärsikivi 
paisjärv 

Paisjärv - 

VEE1052200 Torila oja 
(Pärsikivi jõgi) 

Oja hea/hea/- 

Allikas: Keskkonnaregister, 2015; Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 

 

1.2.2 Sotsiaalmajanduslikud näitajad 

1.2.2.1 Lühiülevaade 

Kallaste linnas elab Statistikaameti andmetel 01.01.2015. a. seisuga 819 elanikku, kellest 

naisi on 424 ja mehi 395. Keskmine valla elanik on 49,0 aastane.  

Suurim tööandja on linnavalitsus oma allasutustega: keskkool, lasteaed ja raamatukogu. 
Eraõiguslikest ettevõttetest on suurimad kalatööstused AS Kallaste Kalur ja AS Peipus Fish. 

1.2.2.2 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste kasutajad 

AS Emajõe veevärgi andmetel saavad ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenust kasutada ca 81% 
Kallaste linna elanikest. 

Allolevas tabelis on toodud vee- ja kanalisatsiooniteenuseid kasutavate elanike olemasolevad 
ja prognoositavad arvud. Andmed tuginevad Kallaste linnavalitsuselt ning AS-lt Emajõe 
Veevärk saadud andmetele ning konsultandi prognoosidele. 
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Tabel 6. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbijad Kallaste linnas (prognoos 2026. a-ni) 

Kallaste linn 2013 2014 2015 2016 2017 2026 

Elanike arv 826 822 819 816 812 784 

Ühisveevarustus             

Elanike arv ühendatud ühisveevarustuse 
süsteemi 

669 666 663 661 658 762 

Osakaal kogu elanikkonnast, % 81% 81% 81% 81% 81% 97% 

Ühiskanalisatsioon             

Inimeste arv ühendatud ühiskanalisatsiooniga 650 648 645 643 640 762 

Osakaal kogu elanikkonnast, % 79% 79% 79% 79% 79% 97% 

 

1.2.2.3 Leibkonna sissetulek ja maksevõime 

Tabel 7. Leibkonnaliikme keskmine kuu sissetulek Tartumaa ja Eesti kohta (EUR) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tartumaa 418,9 407,9 391,5 430,8 496,6 516,7 

Eesti 420,0 394,2 380,4 414,5 476,1 508,1 
Allikas: Statistikaamet 

 

Statistikaameti andmetel oli Tartumaa leibkonnaliikme keskmine netosissetulek 2013. a 516,7 
EUR. Sellest numbrist on lähtutud tariifiprognoosides tariifi taskukohasuse hindamisel. 

1.2.2.4 Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste arvete tasumine 

Käesolevas arendamise kavas arvestatakse arvete laekumise 98% määraga. 

1.2.2.5 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tootmis- ja tarbimismahud 

Allolevates tabelites on toodud joogivee- ja kanalisatsiooni tootmis- ja tarbimismahud 
aastate kaupa (lähimineviku andmed ning prognoos kuni aastani 2026). Andmed tuginevad AS-
lt Emajõe Veevärk saadud andmetele ning konsultandi prognoosidele. 

Omatarve tähendab veetöötluses kasutatavat vett, mille võrra on välja pumbatud vee hulk 
suurem tarbitud ehk müüdud veest, kuid mida ei tuleks võtta kui veekadu lekkivast 
süsteemist. 

Reoveepuhastitesse jõudva reovee kogust ei mõõdeta, reovee eest tasumise arvestuse aluseks 
on tarbitud veekogused ning reoveepuhastisse jõudva vee arvestuse aluseks on puurkaevust 
pumbatud vee kogus. 

 

Tabel 8. Vee tootmine ning tarbimine Kallaste linnas aastatel 2013-2026 

Kallaste linn 2013 2014 2015 2016 2017 2026 

Vesi 

Pumbatud ehk toodetud vesi m3/a 21 894 21 624 20 616 20 633 20 652 19 718

Omatarve m3/a 1 195 2 264 2 241 2 219 2 197 2 007
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Tarbitud (müüdud) vesi m3/a 12 801 12 625 12 709 12 793 12 878 15 940

Tarbitud (müüdud) vesi, m3/päevas 35 35 35 35 35 44

Veetarbimine 1 inimese kohta, 
liitrit/päevas 

45 43 44 44 45 49

Kadude osakaalu %  36% 31% 31% 31% 30% 10%

Kanalisatsioon 

Kanalisatsiooni vastuvõetud reovesi 
m3/a 

13 200 12 837 12 417 12 499 12 582 15 940

s.h. eraisikutelt (m3/aastas) 11 292 10 776 10 335 10 397 10 459 13 618

s.h. asutustelt ja ettevõtetelt 
(m3/aastas) 

1 908 2 061 2 082 2 102 2 123 2 322

s.h. tööstustarbijatelt (m3/aastas) 0 0 0 0 0 0

Infiltratsiooni osakaal, sademevesi % 40% 41% 24% 24% 24% 20%

Puhastisse suunatud reovee kogused, 
m3/a 

21 894 21 624 16 323 16 432 16 541 19 925

Reovee kogused, m3/päevas 60 59 45 45 45 55

 

Puhastisse jõudva reovee kogust ei mõõdeta ning reovee eest tasumise arvestuse aluseks on 
tarbitud veekogused ning reoveepuhastisse jõudva vee arvestuse aluseks on puurkaevust 
pumbatud vee kogus. 

1.2.2.6 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuseid mittekasutav elanikkond 

Kallaste linnas on ainult osa elanikest kindlustatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenusega. 
Enamus eramajadest on teenusega katmata. 

Ühisveevarustuseta elanikud kasutavad nii salvkaevusid, reovee osas kasutatakse nii 
kogumiskaevusid kui ka individuaalpuhasteid ning reovee immutamist. 
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2 OLEMASOLEVAD ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI 
OBJEKTID 

2.1.1 Ühisveevärgi objektid 

2.1.1.1 Puurkaev-pumplad 

Kallaste linnas on üks AS Emajõe Veevärgile kuuluv nn Staadioni puurkaev (pass nr A-520-M), 
mis on ühisveevärgi veeallikaks. Oja puurkaev ei ole AS Emajõe Veevärgi omandis ning ei ole 
enam kasutuses. 

Kallaste linna puurkaevpumplate tehnilised andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 9. Kallaste linna ühisveevärki varustavate puurkaevude tehnilised andmed 

Nimetus Staadioni PK1 Oja PK2 

Aadress Staadioni tn 9a Oja tn 13b 

Koordinaat pl/ ip 58°39' 50" / 27˚9' 35" 58˚39' 53"/ 27˚9' 43" 

Passi nr A-520-M A-40-M 

Katastri nr 7362 7363 

Rajamisaasta 1959 1953 

Veekiht O D2-1 

Suudme abs kõrgus 
(m) 

40 38 

Sügavus 100,5 80 

Filtri sügavus (m) 75-100 filtrita 

Puurkaevu 
konstruktsioon 

manteltoru manteltoru 

Filtri tüüp perfofilter filtrita 

Deebit (l/s) 3,33 3,0 

Alandus (m) 3,5 2,5 

Sanitaarkaitseala (m) 50 50 

Allikas: Keskkonnaregister 

 

Oja puurkaevpumpla (passi nr A-40-M) on hetkel reservis; see täielikult amortiseerunud ja 
aastaid tööst väljas. Potentsiaalse reservpuurkaevu asukohaks on välja valitud koht Staadioni 
puurkaevpumplast 200 m põhja pool maaüksusel katastritunnusega 27901:001:0150. 

Staadioni puurkaevu pumpla rekonstrueeriti täielikult 2010. aastal projekti „Emajõe ja 
Võhandu jõe veemajandusprojekt“ raames. Hoone on telliskivi seintega ja 
raudbetoonpaneelidest katusega ehitis, mis on soojustatud väljapoolt 100 mm paksuste 
kivivillast isolatsiooniplaatidega ning kaetud profiilplekiga. Katus on ühepoolse kaldega ning 
samuti soojustatud mineraalvillaga. Rekonstrueerimise käigus paigaldati vana pumplahoone 
taha veemahutid ning soojustatud välisseinad ning katus on pumplale ja mahutitele ühised. 
Puurkaevus on projektijärgselt valitud sügavveepump 4” SAER NS95-F/14, mis tootlikkuse 12 
m3/h juures tagab töö-rõhu H=60 m. Arvestades puurkaevu erideebitit ja staatilist veepinda, 
on pumba projektijärgne soovituslik paigaldussügavus 20 m. 
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2.1.1.2 Survetõstepumplad ja reservuaarid 

Koos Kallaste veetöötlusjaama rajamisega paigaldati sinna hoone taha maapealsena 
veemahuti 2x80 m3. Veemahutis hoitakse raua- ja mangaaniärastusfiltrist tulnud vett. Vett 
pumbatakse mahutisse vastavalt mahutisse paigaldatud tasapinnaanduri poolt edastatud 
signaalile. 

II astme pumpadega juhitakse vesi tarbijani. Kahe pumbaga II astme pumbasüsteem on 
paigaldatud pumplahoonesse. Pumplade projektijärgne tootlikkus on 4,12 l/s. üks pumpadest 
on töös ja teine on reservis. 

Staadioni puurkaev-pumpla ja veetöötlussõlme naabruses paiknevas veetornis on 150 m3 
mahutavusega täielikult amortiseerunud avariiohtlik reservuaar. 

2.1.1.3 Veepuhastusjaamad 

2010. a rajati Kallaste Staadioni puurkaevpumpla juurde veetöötlusjaam koos veemahutiga 
ning teise astme pumplaga, mille tulemusena vastab ühisveevärgi vesi kõikidele 
sotsiaalministri poolt kehtestatud nõuetele. Seega käesoleva arendamise kavaga kaetud 
ajalises perspektiivis veetöötlusseadmetesse investeeringuid ei planeerita. 

Kallaste linna ühisveevärgist 16.06.2009 võetud süvaproovi analüüsitulemused näitasid, et 
Kallaste linna ühisveevärgivesi ei vasta kehtivatele joogivee nõuetele kõrgendatud 
rauasisalduse (613 µg/l) osas. Ülejäänud näitajad olid normi piires. Sellest lähtuvalt on joogi- 
ja tarbevee käitlemiseks paigaldatud rauaeraldusfilter, mis tagab joogivee madala raua- ja 
mangaanisisalduse.  

Joogiveeallika vesi ületab III kvaliteedi klassi nõudeid hägususe osas (TL2015/V2034K, 
29.06.2015) Terviseamet on andnud kirjaliku loa (03.12.2012 nr 9.2-3/10226 AS Emajõe 
Veevärgile) joogiveeallika (kat.nr. 7362) kasutamiseks joogiveeallikana, kuna 
veetöötlusseadmed tagavad tarbijatele kvaliteetse joogivee. 

Joogi- ja tarbevee käitlemiseks kavandatud veekäitlussüsteem koosneb Eurowateri raua ja 
mangaanieraldussüsteemist. 

Veetöötlusseadmed on paigaldatud puurkaevu ja töödeldud vee reservuaaride vahele. 

Projekteeritud filtrisüsteem on ette nähtud raua ja mangaani eemaldamiseks asula 
joogiveest. Rauaeraldussüsteem koosneb galvaniseeritud terasest aeratsioonipaagist, 
galvaniseeritud terasest filtripaakidest, elektroonilisest filtrisüsteemi kontrollerist koos 
pneumaatiliste ventiilidega, filtrimaterjalist ning lisaks õlivabast rõhupaagiga kompressorist. 

Rauaeraldusprotsess põhineb oksüdatsioonil ja sellel järgneval filtratsioonil. Rauaühendite 
oksüdatsiooniks juhitakse filtripaagi ees asuva aeratsioonipaagi veesisendile õlivaba 
kompressoriga suruõhku, mille reguleerimine toimub spetsiaalse õhu reguleerventiiliga. 
Aeratsioonipaagis toimub vee ja õhu ühtlane segunemine, mille käigus toimuval 
oksüdatsioonil muudetakse vees esinevad lahustunud, kahevalentsed rauaioonid 
kolmevalentseteks oksiidideks ja hüdroksiidideks, mis on mehaaniliselt filtreeritavad. 
Sarnaselt raua eemaldamisele toimub ka mangaani ja väävelvesiniku eraldus. Üleliigne õhk 
eemaldatakse filtripaagi peal asuva õhueraldusventiili abil. Filtripaagis asuv katalüütiline 
materjal töötab oksüdatsiooniprotsessi katalüsaatorina võimaldades kiirendada õhuhapniku 
reageerimist hapendatavate ühenditega. Filtrimaterjali läbinud vesi suunatakse tarbijale. 

Filtrimaterjali pestakse automaatselt perioodiliste ajavahemike järel, et uhtuda sellest välja 
sinna kinni haaratud raua, mangaani jm. osakesed. Filtri pesu on ette nähtud puhta vee 
mahutitest II-astmepumpade poolt tekitatud rõhuga. Filtri uhtevesi juhitakse vesilukuga 
põrandakaevu. 

Filtripaagi tööd ja filtrimaterjali läbipesu juhitakse komplektse 
filtrikontrolleri/programmkellaga, mis juhib pneumaatiliste ventiilide tööd. Kontroller 
võimaldab protsessi programmeerida sobivale kuupäevale ja kellaajale. Läbipesu käigus 
pestakse filtrimaterjali esmalt vastupidises suunas ning selle käigus tõstetakse filtrimaterjal 
hõljuvasse olekusse ja uhutakse sinna filtrimistsüklis haaratud raua, mangaani jm. osakesed 
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kanalisatsiooni. Läbipesuks vajalik vesi võetakse II astme pumpade poolt tekitava vajaliku 
rõhuga ja vooluhulgaga töödeldud vee mahutist. 

2.1.1.4 Veetorustikud 

Kallastel on oli enne Emajõe ja Võhandu jõe veemajandusprojekti veetorustike pikkus ca 2600 
m. Olemasolevate torustike rajamisaastaid ei olnud võimalik välja selgitada, torustikel 
puudus projektdokumentatsioon. Linna veevõrk oli rajatud tupikvõrguna. Seetõttu oli 
põhimagistraalide avarii korral peatatud suur osa asula veevarustusest. Kallaste linnas oli 
veevarustussüsteemi rajamisel kasutatud peamiselt malmmuhvtorusid ja osaliselt ka 
terastorusid ning asbesttorusid. Puurkaevude rajamisaastate järgi võib tuletada, et linna 
keskosa veetorustikud on üle 30-40 aasta vanad. 

Aastatel 2008-2010 projekti „Emajõe ja Võhandu jõe veemajandusprojekt“ raames 
rekonstrueeriti ca 0,6 km veetorustikke ning rajati uusi veetorustikke kokku ca 1,4 km 
läbimõõduga 32 kuni 110 mm. Tegemist on plasttorudega ning need on heas seisus. Peamiselt 
Sõpruse, Oja ning Aia tn piirkonnas olevad veetorustikud vajavad rekonstrueerimist ning seni 
ühisveevarustuseta kinnistud ühisesse võrku ühendamist. 

2.1.1.5 Tuletõrje veevarustus 

Kallaste linna tuletõrjeveevarustus baseerub 12 tuletõrjehüdrandil, millest 5 
rajati/rekonstrueeriti 2010. aastal. Lisaks saab veel kasutada 7 lahtist veevõtukohta, nelja 
neist saab kasutada aastaringselt. 

 

Tabel 10. Tuletõrje veevõtukohad Kallaste linnas 

Nr Nimetus Asukoht Maht Aastaaeg 
Rajamise 

aasta 

1 Hüdrant Oja 5/14 - Aastaringselt  

2 Hüdrant Oja 13/26 - Aastaringselt  

3 Hüdrant Oja 28 taga - Aastaringselt 2010 

4 Hüdrant Oja-Sõpruse - Aastaringselt 2010 

5 Hüdrant Oja 23/32 - Aastaringselt 2010 

6 Hüdrant Sõpruse 6 taga - Aastaringselt  

7 Hüdrant Sõpruse 6 taga - Aastaringselt  

8 Hüdrant Sõpruse 6/9 - Aastaringselt  

9 Hüdrant 
Pärsikivi, AS Peipus Fish 
territooriumil - Aastaringselt  

10 Hüdrant 
Pärsikivi, AS Peipus Fish 
territooriumil - Aastaringselt  

11 Hüdrant Võidu 106/107 - Aastaringselt 2010 

12 Hüdrant Võidu 120a/Tööstuse 9a - Aastaringselt 2010 

13 Järv Sadama kanalist - Aastaringselt  

14 Oja Võidu sillalt - Aastaringselt  

15 Järv 
AS-i Kallaste Kalur 
territoorium järvest - Aastaringselt  

16 Järv Sadama kailt - Aastaringselt  

17 Oja 
AS Peipus Fish hoonete taga 
paisult - Suvi  

18 Järv Sadama tn. lõpus järvest - Suvi  
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19 Tiik Kiriku 24 taga 200 m3 Suvi  
 

2.1.2 Ühiskanalisatsiooni objektid 

2.1.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Kallastel on oli enne Emajõe ja Võhandu jõe veemajandusprojekti kanalisatsioonitorustiku 
üldpikkus ca 3,8 km, millest survetorustiku pikkus oli 0,6 km ja isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku pikkus 3,2 km. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku läbimõõt oli 200 ja 
250 mm ning survetoru läbimõõt 80 mm. Kallaste linnas on ühisvoolne kanalisatsioon. Linna 
põhitorustik on ehitatud 1956 aastal. 1,0 km ulatuses on linnas betoontorusid diameetriga 
200-250 mm. Ülejäänud kanalisatsioon (2,2 km) on rajatud 1984-1985 aastatel. 
Olemasolevate torustike paiknemine on näidatud joonisel. 

Aastatel 2009-2010 projekti „Emajõe ja Võhandu jõe veemajandusprojekt“ raames 
rekonstrueeriti 0,7 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, rajati 1,0 km isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku läbimõõduga De160 kuni De200 mm ning rajati 0,8 km 
survekanalisatsioonitoru läbimõõduga De110 mm.  

2.1.2.2 Reoveepumplad 

Aastatel 2009-2010 rajati projekti „Emajõe ja Võhandu jõe veemajandusprojekt“ raames 
Kallastele kolm reoveepumplat. Kokku on Kallastel 4 reoveepumplat (asukohad näidatud vee- 
ja kanalisatsioonirajatiste skeemil). 

Pumpade juhtimine toimub veetaseme andurite abil ning neile on paigaldatud kaugvalve. 

2.1.2.3 Purgimissõlmed 

Kallaste 2010. a valminud reoveepuhasti juures on olemas reovee purgimissõlm. Purgitav 
reoveekogus mõõdetakse magnetinduktsioon kulumõõtja abil. 
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2.1.2.4 Reoveepuhasti 

Kallaste linna reoveepuhasti (reg nr PUH0000002) valmis 2010. aastal ning selle koondandmed 
on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 11. Kallaste reoveepuhasti koondandmed 

Puhasti nimi:  Kallaste linna reoveepuhasti 
Projekteerija: Aqua Consult Baltic OÜ 
Ehitaja: AS Skanska EMV 
Reoveepuhasti parameetrid: Ühtlustusmahuti - 94 m3 

Anoksiline mahuti – 15 m3 
Anaeroobne mahuti – 70 m3 
Aeratsioonimahuti – 210 m3 
Järelsetiti – 38 m2 
Mudamahuti – 20 m3 
Biotiigid 
Kruvipress – ca 2 m3/h 
Kompostväljak -  750 m2 
Puhasti jõudlus:  
    Q = 150 m3/d 
    R = 1156 ie 
    70 kgBHT7/d 

 

Reoveepuhasti koosneb raudbetoonmahutitest ja nende peale ning kõrvale ehitatud 
tehnoloogiliste seadmete hoonest. Uus puhasti on aktiivmudaseade, mis koosneb 
ühtlustusmahutist, anoksilisest ning anaeroobsest mahutist, aeratsioonimahutist, järelsetitist 
ja mudamahutist. Tihendatud muda tahendamine toimub tehnohoones oleva kruvipressi abil 
ning tahendatud muda kompostimine koos tugiainega kompostimisväljakul. Reoveepuhasti 
juures paikneb ka purgla. Reovesi juhitakse puhastile surveliselt. Reoveepuhasti 
installeeritud elektriseadmete koguvõimsus on ca 32,5 kW. 

Eelpuhastus:  

Trummelvõre (võre avaga Ø 3 mm, tootlikkus 36 m3/h), möödavoolul käsivõre 5mm.  

Põhipuhastus: 

Ühtlustusmahuti, üheastmeline bioloogiline puhastus süsinikuühendite ja lämmastiku- ning 
fosforiühendite ärastamiseks anoksilises ja aeroobses tsoonis, järelsetiti. Fosfori keemiline 
ärastus.  

Järelpuhastus:  

Bioloogiliselt puhastatud heitvett on võimalik juhtida kas otse suublasse (normaalse 
töörežiimi korral) või järelpuhastuseks biotiikidesse. Järelpuhastuseks kasutatakse kahte 
biotiiki kogupindalaga 2x1000 m2. 

Settekäitlus:  

Õhustatav gravitatsiooniline mudatihendi Kallaste puhastis ning lisaks teistes väikepuhastites 
tekkiva liigmuda tihendamiseks. Tihendatud muda veetustamine toimub kruvipressi ning selle 
koosseisu kuuluva polümeerisõlme ja lihttransportööri abil. Tahendatud muda (KA sisaldus ca 
20 %) kompostimine asfalteeritud kompostimisväljakul (750 m2), kust nõrgvesi kogutakse 
kogumiskaevu ning juhitakse sealt purgla pumplasse.  

Reoveepuhasti territoorium on aiaga piiratud. Aed ja värav on heas seisukorras. 

Puhasti kuja 100 m ulatuses on tagatud. 

Suublaks on vastavalt keskkonnaregistri andmetele Peipsi järv. 

Puhasti seiret teostatakse kvartaalselt ja andmed edastatakse Keskkonnateenistusele. Seiret 
teostatakse puhasti väljavoolust. Vastavalt kehtivale vee-erikasutusloale seiratakse 
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reoveepuhasti väljavoolus järgmisi komponente: BHT7, heljum, KHT, pH, Nüld ja Püld. Kallaste 
reoveepuhasti heitvee analüüside andmed on toodud allolevas tabelis. 

 

Tabel 12. Kallaste reoveeanalüüsid ning piirväärtused 

 
BHT 7 

(mgO/I) 
Heljum 
(mg/I) 

Püld 
(mg/I) 

Nüld 
(mg/I) 

KHT 
(mgO/l) 

pH 

18.02.2015 analüüsitulemused 

Kallaste RVP väljavool <3 3,9 0,43 8,8 <15 7,2 

Nõuded heitveele* 

Reostusnäitajate 
piirväärtus 

25 35 2 60 125 6,0-9,0 

Puhastusaste (%) 80 75 70 30 75 - 

Vee-erikasutusloaga nr L.VV/320158 määratud saasteainete suurimad lubatud 
sisaldused  

Suurim lubatud sisaldus 25 35 2 15 - - 
*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 
määrus nr 99) 

 

Analüüsitulemustest on näha, et analüüsid vastavad kehtestatud piirmääradele. 

2.1.2.5 Sademeveekanalisatsioon 

Lahkvoolne sadevee kanalisatsioon puudub. Liigvete ärajuhtimine on lahendatud kraavidesse 
ning Peipsi järve juhtimisega ja sadevee imbumisega haljasaladele. Vanemates 
kanalisatsioonisüsteemides on kasutusel ka ühisvoolset kanalisatsiooni, kus sademevesi 
juhitakse kanalisatsioonitorustikku. 

2.2 ÜHISVEEVÄRKI JA KANALISATSIOONI TEENINDAV ETTEVÕTE 

Kallaste Linnavolikogu 05.11.2010 otsusega nr 23 on alates 01.12.2010 kuni 30.11.2015 ehk 
viieks aastaks kinnitatud Kallaste linna vee-ettevõtjaks ja kehtestatud vee-ettevõtja 
tegevuspiirkonnaks Kallaste linna. 

Ettevõtte tegevust reguleerib Kallaste linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise 
eeskiri. Kõik Kallaste linnale kuulunud vee- ja kanalisatsioonirajatised on antud üle AS-le 
Emajõe Veevärk. 

AS Emajõe Veevärk aktsionärid on Alatskivi vald, Avinurme vald, Elva linn, Haaslava vald, 
Kallaste linn, Kambja vald, Konguta vald, Laeva vald, Luunja vald, Meeksi vald, Mäksa vald, 
Nõo vald, Palamuse vald, Puurmani vald, Puhja vald, Rannu vald, Rõngu vald, Tabivere vald, 
Tartu vald, Tähtvere vald, Vara vald ja Ülenurme vald. 

AS Emajõe Veevärk loodi Keskkonnaministeeriumi initsiatiivil kasumit taotleva vee-
ettevõttena, et muuhulgas tagada Euroopa Liidu (EL) poolt rahastatavas Emajõe-Võhandu 
valgala ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektis (numbriga 2004/EE/16/C/PE/007) 
osalevatele omavalitsustele maksimaalne toetus EL Ühtekuuluvusfondi poolt. 

Aktsiaseltsi tegevusalad on põhikirja järgselt sõnastatud nii: 

• Klientide varustamine kehtestatud normatiividele vastava kvaliteediga joogi- ja 
tehnilise veega ning joogivee puhastus; 

• Klientide heitvee ärajuhtimine ja puhastamine; 
• Joogi- ja heitvee kvaliteedi laboratoorne analüüs; 
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• Veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitiste ja seadmete projekteerimine ja ehitus, 
teenindus, korrashoid, rekonstrueerimine ja remont; 

• Veevarustuse ja kanalisatsiooni energeetika seadmete hooldus ja remont; 
• Veevarustuse ja kanalisatsiooni tehniliste tingimuste väljatöötamine ja väljastamine;  
• Veevarustuse ja kanalisatsiooni alased konsultatsioonid. 

Ettevõtte lepinguliste töötajate arv vastavalt 2013. a majandusaasta aruandele oli 2013. 
aasta lõpu seisuga koos juhatajaga 23 inimest ja nõukogusse kuulus 7 inimest. 

Alates 01.01.2015 kehtivad vastavalt Konkurentsiameti 10.11.2014 otsusele nr 9.1-3/14-018 
Kallaste linnas järgmised tariifid (ilma käibemaksuta):  

• tasu vee eest 1,219 EUR/m3; 
• tasu ära juhitud reovee eest (I reostusgrupp) 1,542 EUR/m3; 
• tasu ära juhitud reovee eest (II reostusgrupp) 2,116 EUR/m3. 

 

Tabel 13. AS Emajõe Veevärk vee- ja kanalisatsiooniteenuse koondmahud ja müügitulu 
aastatel 2011 kuni 2013 

 2011 2012 2013 

Veevarustuse maht (m3) 631 832 610 411 621 065 

Kanalisatsiooni maht (m3) 559 150 555 477 563 475 

Müügitulu (EUR) 1 146 267 1 125 122 1 336 203 

Allikas: AS Emajõe Veevärk majandusaasta aruanne 2013 
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3 ARENDAMISE KAVA KOOSTAMINE 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemipärane väljaarendamine lähtub peamisest 
eesmärgist: 

• tagada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenus võimalikult paljudele 
elanikele; 

• kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva 
reostusohu eest. 

Arendamise kava koostamise lähtealusteks on: 

• ÜVK olemasoleva olukorra andmestik; 
• omavalitsuse arengukava; 
• kehtivad üld- ja detailplaneeringud (sh reoveekogumisalade määratlemine); 
• vesikonna veemajanduskava; 

Arendamise kava mahus antakse Kallaste linna ÜVK perspektiivsete lahenduste põhiskeemid. 
ÜVK perspektiivsete lahenduse baasil määratakse lähiaastate tegevusetapid-projektid, 
seades esmaülesanneteks: 

• joogivee kvaliteedi ja varustuskindluse tagamine tarbimispunktides; 
• hoonestatud reoveekogumisalade katmine ühiskanalisatsiooni võrkudega ning 

reovee kogumine ja nõuetekohane puhastamine; 
• nõuetele vastav sademe- ja drenaaživee ärajuhtimine hoonestatud 

reoveekogumisaladelt. 

ÜVK arendamise kava koostatakse 12 aastase perioodi kohta arvestusega, et kava kuulub 
regulaarsele täiendamisele sõltuvalt muudatustest ja täiendustest planeeringutes samuti 
võimalikest muudatustest õigus- ja normatiivaktides. 

3.1 KALLASTE LINNA ÜVK ARENDAMINE 

3.1.1 Kallaste linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni peamised probleemid 

Kallaste linna olemasolevad veetorustikud said osaliselt rekonstrueeritud aastatel 2009-2010 
projekti „Emajõe ja Võhandu jõe veemajandusprojekt“ raames. Joogivee kvaliteet vastab 
sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid“ nõuetele. Olemasolev reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab 
nõuetele vastava reoveekäitluse. 

Vanad torustikud on kohati teadmata asukohtades ning amortiseerunud, iga paari kuu tagant 
esineb avariisid. Vanad torustikud vajavad rekonstrueerimist. 

Vajadus on liita ühisveevärgiga ja ühiskanalisatsiooniga seni ühenduseta linna kinnistud. 

3.1.2 Kallaste linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise alternatiivid 

Hetkel ei tuvastatud olulisi alternatiive. 

3.1.3 Kallaste linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni edasine areng 

Käesolevas arendamise kavas kajastatud ajaperioodiks on arvestatud, et perspektiivis 
tagatakse seni ühisveevärgita kinnistutele tagatakse liitumisvõimalus. Vt ka vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste skeemi. 
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Ühisveevarustussüsteem jääb jätkuvalt tööle ühe rõhutsoonina. 

Seoses sellega, et Oja puurkaev-pumpla  on täielikult amortiseerunud ja aastaid tööst väljas 
ning arvestades Kallaste Kutsekooli sulgemist 2004. aastal, tuleb Kallaste linnal rajada uus 
reservpuurkaev. Selleks on välja valitud koht Staadioni puurkaevpumplast 200 m põhja pool 
maaüksusel katastritunnusega 27901:001:0150. 

3.2 ARENDAMISE KAVA KOOSSEISUS SISALDUVATE PROJEKTIDE JA MEETMEKAVA 
MAKSUMUSTE HINDAMINE 

Allolevas tabelis on toodud rekonstrueeritavate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide keskmised 
eelarvelised ühikmaksumused. Puurkaevpumplate ja reoveepuhasti rekonstrueerimise osas 
anti investeeringu maksumusele sõltuvalt objektist individuaalne hinnang. Kõikidele 
hindadele arvestatakse lisaks 5% omanikujärelevalve ja projektijuhtimise kuluks ning 10% 
ettenägematuteks kuludeks. 

 

Tabel 14. Keskmised vee- ja kanalisatsioonitrasside maksumuse ühikhinnad 

Nr Nimetus 
Ühiku maksumus 

(EUR ilma KM-ta) 

1 Veetorustik (m) 100 

2 Isevoolne kanalisatsioonitorustik (m) 150 

3 Survekanalisatsioonitrass (m) 100 

4 Ühiskaevik vesi+kanal (m) 220 

5 Ühiskaevik vesi+survekana (m)l 170 

6 Ühiskaevik kanal+survekanal (m) 220 

7 Ühiskaevik vesi+kanal+survekanal (m) 300 

8 Kanalisatsioonipumpla rajamine (kmpl) 30 000 

3.3 INVESTEERINGUTE KAVANDAMINE 

Seoses käesolevas arendamise kavas käsitletud investeeringute kogumaksumuse suurusega 
ning projektide omafinantseerimise võimekusega on kohalik omavalitsus seadnud 
investeeringud prioriteetide järjekorda. Kavandatud on lühiajaline programm (aastatel 2015-
2018) ning pikaajaline programm (aastatel 2019-2026). Vee- ja kanalisatsioonirajatiste 
skeemil on pikaajalisse programmi kavandatud investeeringud ning arendajate poolt tehtavad 
investeeringud eraldi piiritletud. Piiritlemata rekonstrueeritavad ja rajatavad süsteemid on 
kavandatud lühiajalisse investeeringuprogrammi. 

Allolevas tabelis on toodud lühi- ja pikaajaline investeeringute programm ning nende 
eeldatavad maksumused. Lühiajalises perspektiivis (2015 kuni 2018) on kavas ellu viia 
investeeringud 1 611 598.- EUR ulatuses. Ülejäänud investeeringud on kavas ellu viia 
pikemaajalisel perioodil (2019 kuni 2026). Asjaolude muutumisel või erakorraliste asjaolude 
ilmnemisel võivad toimuda investeeringute prioriteetides muutused. 

Lühiajalises perspektiivis on kavas esmases järjekorras koostada kogu linna hõlmav vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste ehitusprojekt, selle eeldatavaks maksumuseks on ca 80 000.- EUR 
ning on eeldatud, et see maksumus sisaldub allolevates investeeringute hindades. 
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Tabel 15. Lühiajalise investeerimisprogrammi investeeringute mahud ning eeldatavad 
maksumused (EUR ilma KM-ta) 

Asula Investeeringu nimetus Ühik Kogus Maksumus 

Kallaste linn Eraldi Vrek m 664 66 400 

  Eraldi Vuus m 651 65 100 

  Eraldi Krek m 999 149 850 

  Eraldi Kuus m 0 0 

  Eraldi KS rek m 0 0 

  Eraldi KS uus m 0 0 

  RVP pumpla ehitus m 2 60 000 

  RVP pumpla rek m 0 0 

  ühiskaevik kanal+survekanal m 0 0 

  Ühiskaevik vesi+kanal m 4 652 1 023 440 

  Ühiskaevik vesi+kanal+survekanal m 0 0 

  ühiskaevik vesi+survekanal m 52 8 840 

  Puurkaevpumpla m 0 0 

  Reoveepuhasti m 0 0 

  VTJ m 0 0 

  Projekteerimis-ehitusmaksumus    1 373 630 

  
Omanikujärelevalve ja 
projektijuhtimine (5%) 

   68 682 

  Ettenägematud kulutused (10%)    137 363 

 Tehnika soetamine    20 850 

 Arvestite soetamine    11 073 

 Kokku    1 611 598 

 

 

Tabel 16. Pikaajalise investeerimisprogrammi investeeringute mahud ning eeldatavad 
maksumused (EUR ilma KM-ta) 

Asula Investeeringu nimetus Ühik Kogus Maksumus 

Kallaste linn Eraldi Vrek m 0 0 

  Eraldi Vuus m 60 6 000 

  Eraldi Krek m 78 11 700 

  Eraldi Kuus m 168 25 200 

  Eraldi KS rek m 0 0 

  Eraldi KS uus m 0 0 

  RVP pumpla ehitus m 0 0 

  RVP pumpla rek m 0 0 
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  ühiskaevik kanal+survekanal m 0 0 

  Ühiskaevik vesi+kanal m 1 023 225 060 

  Ühiskaevik vesi+kanal+survekanal m 0 0 

  ühiskaevik vesi+survekanal m 0 0 

  Puurkaevpumpla m 0 0 

  Reoveepuhasti m 0 0 

  VTJ m 0 0 

  Projekteerimis-ehitusmaksumus   267 960 

  
Omanikujärelevalve ja 
projektijuhtimine (5%) 

 
 13 398 

  Ettenägematud kulutused (10%)   26 796 

  Kokku   308 154 

 

Seega on vaadeldaval perioodil kavandavaid investeeringuid 1 919 752.- EUR eest, sh 
lühiajalises perspektiivis (2015-2018) 1 611 598.- EUR ning pikaajalises perspektiivis (2019-
2026) 308 154.- EUR.  

Lisaks on arvestatud arendajate poolt tehtavate investeeringutega vastavalt allolevale 
tabelile (vt ka vee- ja kanalisatsioonirajatiste skeemi). 

 

Tabel 17. Arendajate tehtavate investeeringute mahud ning eeldatavad maksumused 
(EUR ilma KM-ta) 

Asula Investeeringu nimetus Ühik Kogus Maksumus 

Kallaste linn Eraldi Vrek m 0 0 

  Eraldi Vuus m 369 36 900 

  Eraldi Krek m 0 0 

  Eraldi Kuus m 45 6 750 

  Eraldi KS rek m 0 0 

  Eraldi KS uus m 0 0 

  RVP pumpla ehitus m 0 0 

  RVP pumpla rek m 0 0 

  ühiskaevik kanal+survekanal m 0 0 

  Ühiskaevik vesi+kanal m 1797 395 340 

  Ühiskaevik vesi+kanal+survekanal m 0 0 

  ühiskaevik vesi+survekanal m 0 0 

  Puurkaevpumpla m 0 0 

  Reoveepuhasti m 0 0 

  VTJ m 0 0 
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  Projekteerimis-ehitusmaksumus   438 990 

  
Omanikujärelevalve ja 
projektijuhtimine (5%) 

 
 21 950 

  Ettenägematud kulutused (10%)   43 899 

  Kokku   504 839 

 

3.4 FINANTSANALÜÜS 

3.4.1.1 Finantsprognoosi koostamise põhieeldused 

Finantsprognoosi koostamise eesmärgiks on: 

• prognoosida omavalitsuse vee- ja kanalisatsiooni-süsteemide tulevasi 
ekspluatatsioonikulusid ning nende muutust arvestades nii lühi-kui 
pikaajalise investeeringuprogrammi elluviimist; 

• prognoosida võimalikke kujunevaid veeteenuse hindu (tariife); 
• leida sobivaim finantsallikate struktuur vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

investeeringute elluviimiseks. 

Käesoleva arendamise kava raames antakse hinnang selle elluviimise järgsele veetariifide 
poliitikale. Lõplikud tariifid kinnitab Kallaste linnavalitsus. 

Tariifide määramise eesmärgid: 

– tootmiskulude katmine; 

– kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; 

– keskkonnakaitse tingimuste täitmine; 

– ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine. 

Tariifid koosnevad veetootmise ja tarnimise ning kanalisatsiooniteenuse osutamise ja reovee 
puhastamise omahinnast ning sellele lisanduvast plaanilisest kasumist, mis suunatakse 
investeeringuteks. KIK-i kaudu rahastatavate projektide omafinantseering 10% kaetakse KOV 
poolt.  

Veetootmise tegevuskulud sisaldavad: 

– elektrienergiat vee tootmisel; 

– vee-erikasutustasusid; 

– remondikulusid; 

– tööjõukulusid; 

– vee analüüside maksumust; 

– muid veetootmisega seotud kulusid (üldkulusid). 

 

Reoveepuhastamise tegevuskulud sisaldavad: 

– elektrienergiat reovee puhastamisel; 

– saastetasusid; 

– remondikulusid; 

– tööjõukulusid; 
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– heitvee analüüside maksumust; 

– kanalisatsioonitrasside läbipesu maksumust; 

– muid kanalisatsiooniteenuse ja reovee puhastamisega seotud kulusid 
(üldkulusid). 

 

Finantsprognoos on koostatud lähtuvalt arendamise kava valmimise hetkel kasutada olnud 
materjalidest, sealhulgas nii kirjalikult kui ka suuliselt saadud informatsioonist. Prognoos 
koostatakse 12 aastase perioodi kohta ning muutujaid, millest sõltub prognooside 
paikapidavus ka mitmete aastate pärast, on palju. Seetõttu on oluline vaadata 
finantsprognoos vähemalt iga nelja aasta tagant uuesti üle ning viia sisse vajalikud 
korrektuurid. Allolevalt on toodud finantsprognoosi koostamise põhieeldused.
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Tabel 18. Finantsprognoosi põhieeldused 

Finantsprognoosi 
eeldused 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Vee-erikasutustasu 
(EUR/ m3)* 

0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

Saastetasu (EUR/ m3)** 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 

Inflatsioon*** -0,1% 0,2% 2,2% 2,7% 2,9% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 

Keskmine 
palgakasv(EUR)*** 

5,6% 4,8% 5,2% 6,0% 6,5% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 

Piirkonna 
leibkonnaliikme 
keskmine sissetulek**** 

546 572 602 638 679 723 769 818 870 926 985 1048 1115 

 

Märkused: 

* aastani 2015 vastavalt Keskkonnatasude seaduses toodule, sealt alates vastavalt inflatsioonile 

** Arvestatud AS Emajõe Veevärgi makstud saastetasudelt proportsionaalselt müüdud kanalisatsiooni kogusega; alates 2015. aastast korrigeeritud vastavalt inflatsioonile 

*** Rahandusministeeriumi andmetel (2015. a kevadprognoos; alates 2020-st aastast jäetud samale tasemele 2019. a prognoosiga) 

**** Statistikaametist saadud Tartumaa 2013. a andmeid on korrigeeritud vastavalt Rahandusministeeriumi prognoositud keskmise palgakasvu muutusele



Kallaste linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 
 

29 

 

Lisaks ülaltoodud tabelis toodule on arvestatud järgmiste asjaoludega. 

 

Planeerimise periood 

Finantsprojektsioonid on koostatud 12 aasta kohta. 

 

Veetarbimine 

Tarbijate veekulu arvestamisel lähtutakse tinglikust keskmisest veetarbimiskulust ööpäevas. 
Konservatiivsuse huvides on prognoosiperioodi lõpuni arvestatud olemasoleva 
tarbimistasemele lähedase ühiktarbimisega, nähes ette ka väikese tõusu seoses teenuse ja 
selle kättesaadavuse paranemisega. 

 

Leibkondade sissetulek 

Leibkondade sissetulek on üheks indikaatornäitajaks vee- ja kanalisatsioonitariifide taseme 
prognoosimisel. Kasutatud on Statistikaameti poolt antud Tartumaa keskmist 
netosissetulekut leibkonnaliikme kohta (2013. a kohta). Edasine sissetuleku kasv suureneb 
vastavalt Rahandusministeeriumi prognoositud keskmise palgakasvu muutusele. 

 

Vee- ja kanalisatsioonikulu leibkonna liikme kohta 

Üldlevinud rahvusvaheliseks aktsepteeritud maksimaalseks piirmääraks vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste kuludeks leibkonna liikme sissetuleku suhtes loetakse ca 4%. 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava finantsprognoosi koostamisel koostati kõik 
arvutused selliselt, et vastav piirnäitaja jääks tulevikus alla 4,0%. Lähtuma peab eelkõige 
konservatiivsuse printsiibist ning asjaolust, et pole teada vee- ja kanalisatsioonitariifide 
võimalikku hinnaelastsust ning sellest tingitud mõju vee- ja kanalisatsiooniteenuste 
tarbimismahtudele ning ka maksete laekumise näitajale. 

Käesolevas prognoosis jääb vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna suhe leibkonnaliikme 
keskmisesse sissetulekusse 2% piiresse, mis on tunduvalt allpool soovituslikult mitte 
ületatavat taset (4%). Seega jääb kavandatav hinnatõus ka üldiselt tunnustatud teenuse 
taskukohasse printsiipide järgi tarbijatele jõukohaseks. 

 

Tariifide muutused 

Hädavajalike investeeringute tegemise tõttu on tariifide tõus paratamatu, kuid jääb aasta 
kasvuna siiski alla 3%. Ka edaspidi on jälgitud, et aastane tariifi tõus ei ületaks inflatsiooni 
määra. Samuti tuleb jälgida, et vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu jääks leibkonna 
kulutustes lubatud piiridesse. 

Tariifide tõstmisel tuleb lähtuti põhimõttest, et veemajandamisest saadavad tulud oleksid 
piisavad veemajandamisega seonduvate kulude katmiseks, sh ka põhivarade 
amortisatsioonikulude katmiseks omaosaluse mahus. 

 

Uute tarbijate ühinemine 

Investeerimisprojekti elluviimise tulemusel on arvestatud ca 100 vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse tarbija ühinemisega 2026. aastaks. Liitumisvõimalus luuakse 
suuremale hulgale elanikest, samal ajal linna elanike arv prognoositavalt väheneb, seega on 
juurde tulevate tarbijate arv väiksem, kui oleks püsiva või kasvava elanikkonna puhul. 

 

Arvete laekumise näitaja 
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Finantsprognoosides lähtutakse konservatiivsuse printsiibi alusel laekumise näitajaga 98%.  

 

Tegevusrentaablus 

Tegevusrentaablus näitab ühe opereerimiseks kulutatava euro tootlust. Lihtsustatult näitab 
see ettevõtte puhast rahavoogu, mida on võimalik kasutada laenuteenindamiseks ja 
investeeringuteks. Rahvusvaheliste finantskorporatsioonide poolt aktsepteeritavaks 
optimaalseks tegevusrentaabluse tasemeks loetakse 30% tegevusrentaablust. Prognoosis on 
võetud eesmärgiks tegevusrentaabluse saavutamine ja hoidmine vähemalt tasemel 30%. 
Reaalselt kooskõlastatakse AS Emajõe veevärgi teenuse hinnad Konkurentsiametiga ning 
viimastel aastatel on reaalselt tegevusrentaablus ca 5-6% lähedal. 

 

Puhasrentaablus 

Puhasrentaablus näitab ettevõtluse toimimise kasumlikkust. Kehtib põhimõte, et kõik kulud 
tuleb katta tariifidest ning seega kogu veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi pikaajalise 
ning jätkuva toimimise tagamiseks on oluline pikaajalises perspektiivis vähemalt 0% 
puhasrentaabluse tagamine. Finantsprognoosi puhasrentaablus jõuab aastaks 2024 
positiivseks.  

 

Investeeringute omafinantseerimise määr 

Investeeringuprojektide finantseerimisel arvestatakse omafinantseerimise määraga 10% 
programmi kogumaksumusest (KIK-i Keskkonnaprogrammi AS Emajõe Veevärgile kohaldatav 
minimaalne omafinantseering). See kehtib eelkõige nn “abikõlblike projektide” osas. Kokku 
on lühi- ja pikaajalise programmi investeeringute maksumus summaarselt 1 919 752.- EUR, 
millest OV OF on 0,19 MEUR ja KIK-i toetus 1,73 MEUR.  

 

Põhivarade kulum 

Finantsprognoosis põhinevad kõik arvutused vee-ettevõtjate kasutusel olevate varade 
maksumusel ning täiendavalt investeeringute programmi tulemusel loodavatel põhivarade 
maksumusel. Arvesse on võetud ka tagastamatu välisabiga soetatud põhivara. 

Konkurentsiametiga hinna kooskõlastamise puhul ei lubata hinna sisse arvestada välisabiga 
soetatud põhivara. 

Arvutustel on kasutatud lihtsustatud kulumimäära 2,5% ehk põhivarade kasulikuks elueaks on 
arvestatud 40 aastat. 

3.5 INVESTEERINGUTE ALLIKAD 

Käesolevas arendamise kavas kajastatud planeeritavad investeeringud on kavas ellu viia 
järgnevate rahastusallikate abil: 

- Kohalik omavalitsus 

- Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnaprogramm 

Keskkonnaprogrammi toetuse puhul on arvestatud vastavalt Keskkonnaprogrammi 
finantseerimise korrale 10% omafinantseeringuga, mille katab KOV.  
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3.6 FINANTSANALÜÜSI KOKKUVÕTE 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava on oma olemuselt strateegiline dokument, 
seetõttu ka arendamise kava koosseisus olev finantsanalüüs on olemuselt indikatiivne, 
üldistatud ning põhineb erinevatel eeldustel ning prognoosidel. 

Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ning tegevuskulusid, 
arvestades arendamise kava raames elluviidavaid investeeringute projekte. Kulude 
prognoosis on arvestatud tänaste tegelike tegevuskuludega (AS Emajõe Veevärk kulude 
baasil). 

Tariifide prognoosimisel on aluseks võetud rida eeldusi ja prognoose ning vaadeldud on 
veemajanduse rahavooge eespool toodud eeldustel. Oluline on arvesse võtta, et käesolev 
analüüs ei ole alusdokument vee- ja kanalisatsioonihinna kehtestamiseks Kallaste linnas, kuid 
kindlasti tuleb tariifide kujundamisel arvestada finantsanalüüsi peatükis kirjeldatud 
veetootmise ja reovee puhastamise omahinna kujunemise põhimõtteid. Finantsprognoosis 
toodud tariifide prognoos ei ole aluseks tariifide rakendamisel omavalitsuses vaid on pigem 
leitud indikatiivsete suurustena testimaks, kas arendamise kavas sätestatud eeldustel on vee- 
ja kanalisatsioonimajandus tervikuna jätkusuutlik. 

Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine, sh omafinantseering kujunevad 
tegelikkuses vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtja vahelistele kokkulepetele, tegelikele 
rahastamisvõimalustele ning konkreetsetele meetmetele ja/või rahastajapoolsetele 
tingimustele. Arendamise kava finantsanalüüsis toodud finantseerimine ning selle 
jagunemine on näitlik/eelduslik ning koostatud eesmärgiga kontrollida veemajanduse 
rahavooge arendamise kavas kirjeldatud eeldustel. Reaalsed AS Emajõe Veevärgi teenuste 
hinnad kooskõlastatakse Konkurentsiametiga. 
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3.6.1.1 Prognoositav teenuste hind 

Tabel 19. Prognoositav vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind 

Aastad 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Vee individuaaltarbijate arv, 
tk 

666 663 661 658 690 720 750 760 770 770 768 765 762 

Kanalisatsiooni 
individuaaltarbijate arv, tk 

648 645 643 640 680 710 750 760 770 770 768 765 762 

Tarbimispiirkonna vee 
tarbimismaht kokku, m3/a 

12 625 12 709 12 793 12 878 13 532 14 167 14 814 15 132 15 455 15 610 15 731 15 835 15 940 

Tarbimispiirkonna 
kanalisatsiooni tarbimismaht 
kokku, m3/a 

12 837 12 417 12 499 12 582 13 367 14 001 14 814 15 132 15 455 15 610 15 731 15 835 15 940 

Vee tariif (EUR/ m3) km-ta 1,22 1,22 1,28 1,41 1,55 1,70 1,81 1,91 2,03 2,15 2,28 2,42 2,54 

Kanalisatsiooni tariif (EUR/ 
m3) km-ta 

1,54 1,54 1,62 1,78 1,96 2,16 2,28 2,42 2,57 2,72 2,88 3,06 3,21 

Komplekshind (EUR/ m3 km-
ga) 

3,3 3,3 3,5 3,8 4,2 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 6,2 6,6 6,9 

Tariifide muut % võrreldes 
eelmise aastaga 

0% 0% 5% 9% 9% 9% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 

Etalontariif (EUR/ m3) km-ga 
summas 

3,24 3,29 3,47 4,21 4,90 4,78 4,64 4,64 4,63 4,66 4,65 4,64 4,63 

Tarbimispiirkonna keskmine 
leibkonnaliikme 
netosissetulek, EUR/kuus 

546 572 602 638 679 723 769 818 870 926 985 1 048 1 115 

Leibkonnaliikme kulutus vee- 
ja kanalisatsioonile (% 
sissetulekust) 

0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 
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Tabel 20. Kallaste linna veemajanduse rahavoogude prognoos 

Kallaste linna 
veemajanduse 
rahavoogude 

analüüs  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

tulud 
veeteenuselt 

15 390 15 492 16 374 18 131 20 958 24 136 26 752 28 966 31 360 33 574 35 864 38 268 40 447 

tulud 
kanalisatsiooni-
teenuselt 

19 795 19 147 20 237 22 409 26 188 30 172 33 840 36 641 39 669 42 470 45 367 48 408 51 164 

TULUD KOKKU 34 482 33 946 35 879 39 729 46 202 53 222 59 381 64 295 69 608 74 522 79 606 84 942 89 779 

               
Keskkonnatasu 
(vee 
erikasutustasu)  

1 744 1 746 1 786 1 836 1 746 1 766 1 790 1 869 1 952 2 019 2 083 2 148 2 214 

Keskkonnatasu 
(saastetasu) 

2 252 1 703 1 752 1 812 1 981 2 128 2 197 2 303 2 413 2 500 2 585 2 670 2 758 

Muud 
mittekontrollita
vad kulud 

49 49 50 52 56 60 65 68 71 74 77 79 82 

Kemikaalikulud 
kanal 

869 842 867 896 979 1 052 1 143 1 197 1 255 1 300 1 344 1 389 1 434 

Energiakulu 
Kanal 

3 080 2 985 3 071 3 175 3 471 3 730 4 050 4 244 4 447 4 609 4 765 4 921 5 083 

Energiakulu 
veetootmises 

3 029 3 056 3 144 3 250 3 514 3 775 4 050 4 244 4 447 4 609 4 765 4 921 5 083 

Analüüsid kanal 487 472 485 502 549 590 640 671 703 728 753 778 803 

Analüüsid vesi 479 483 497 514 555 597 640 671 703 728 753 778 803 

Otsekulud 
kokku 

11 990 11 336 11 652 12 035 12 851 13 698 14 574 15 267 15 992 16 567 17 126 17 684 18 260 

Tööjõukulud 6 759 6 759 6 759 6 759 6 759 6 759 6 759 6 759 6 759 6 759 6 759 6 759 6 759 

Muud 
kontrollitavad 
kulud 

3 184 3 184 3 184 3 184 3 184 3 184 3 184 3 184 3 184 3 184 3 184 3 184 3 184 

Kaudkulud 
kokku 

9 942 9 942 9 942 9 942 9 942 9 942 9 942 9 942 9 942 9 942 9 942 9 942 9 942 
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TEGEVUSKULUD 
KOKKU 

21 932 21 278 21 594 21 977 22 793 23 640 24 516 25 209 25 934 26 510 27 068 27 626 28 202 

Tegevustulu-
Tegevuskulu 

12 551 12 668 14 286 17 752 23 409 29 581 34 865 39 086 43 674 48 013 52 538 57 316 61 577 

Investeeringud  31 923 157 967 631 870 789 837 61 631 61 631 61 631 61 631 61 631 0 0 0 

Laen              

Laenude 
tagasimaksed 

             

KIK toetus  28 731 142 171 568 683 710 854 55 468 55 468 55 468 55 468 55 468 0 0 0 

RAHAVOOG 
KOKKU 

12 551 9 475 -1 511 -45 435 -55 575 23 418 28 702 32 923 37 511 41 850 52 538 57 316 61 577 

kumulatiivne 
rahavoog ehk 
jätkusuutlikkus 

12 551 22 026 20 515 -24 920 -80 495 -57 077 -28 375 4 548 42 059 83 908 136 447 193 762 255 339 
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LISA 1 VEE- JA KANALISATSIOONIRAJATISTE SKEEMID 


