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6. Väiksemad  külad........................................................................................................................... 33
Kokkuvõtteks......................................................................................................................................34

LISA:
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1. Arengukava koostamiseks vajalikud lähteandmed 

Käesolev arendamise kava on  Mikitamäe valla ühisveevärgi  ja -kanalisatsiooni  arendamise kava (ÜVK)

aastateks 2013-2024 korrigeerimine, mis muudab ja täiendab olemasolevat Mikitamäe valla ühisveevärgi ja

–kanalisatsiooni arendamise kava. 

Korrigeerimine  on  tingitud  vahepealse  aja  jooksul  muutunud  olukorrast  -  ehitustöödest,  mille  raames

rekonstrueeriti  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  rajatisi.  Käesolevas  töös  käsitletakse  vajalikke

investeeringuid, ilma milleta pole võimalik saavutada täielikult vastavust Eesti seaduste ja Euroopa Liidu

direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja –puhastust, põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti.

Ühisveevärgi  ja -kanalisatsiooni  arendamise kava koostatakse vähemalt  12 aastaks.  Kava vaadatakse üle

vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. Seejuures tuleb kava täiendada nii,

et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat  ning ülevaadatud kava uuesti kinnitada. 

Mikitamäe valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on arvestatud, et see vastaks

valla arendamise kavas, maakondlikus ja riiklikus arendamise kavas kirjeldatud eesmärkidele.

1.1. Veemajanduskava 

Veeseaduse  kohaselt  planeeritakse  vee  kaitse  ja  kasutamise  abinõud  vesikonna  või  alamvesikonna

veemajanduskavas. Veemajanduskava, selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke tuleb arvestada

kohaliku omavalitsusüksuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas, üld- ja detailplaneeringute

koostamisel või nende ülevaatamisel ja muutmisel. 

Mikitamäe vald jääb Peipsi alamvesikonda. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni  arendamise kava koostamisel 

on kasutatud Peipsi alamvesikonna veemajanduskava.

Joonis: Vesikondade kaart
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1.2. Omavalitsuse arengukava  

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on kasutatud:

Mikitamäe Vallavolikogu 24.09.2015 määrusega nr 21 kinnitatud Mikitamäe valla arengukava aastateks 

2014-2019.

Tabel: 1 Väljavõte  Mikitamäe valla arengukava tegevuskavast infrastruktuuride arendamiseks

Ülesanne:
Infrastruktuuri rekonstrueerimine ja täiustamine

Tegevused Vastutaja 2016
(eurot)

2016
(eurot)

2017
(eurot)

2018
(eurot)

KOV 
osalus 
(eurot)

Finantsid/
allikas

Mikitamäe kanalisatsioon II 
etapp, Võõpsu projekt 

Vallavalitsus, 50 000 valla 
eelarve, 
fondid, 
omanikud 

Hajaasustuse programmi 
omafinantseering 

Vallavalitsus 15 000 → → → 15 000 valla 
eelarve, 
fondid, 
eratarbijate 
omaosalus

1.3 Planeeringud, ehitusprojektid

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on kasutatud:

• Põlva maakonna arengukava 2015-2020 

Põlvamaa  arengukava  2015-2020  kiideti  heaks  Põlvamaa  Omavalitsuste  Liidu  üldkoosoleku  13.01.2015

otsusega.

Maakondlik  arengukava  tasakaalustab  riiklikke  ja  kohalikke  arenguvajadusi  ning  huve.  Arengukava  on

oluline  maakonna  arenguks  vajalike  eesmärkide  püstitamisel  ja  soovitud  tulemuste  saavutamisel. Põlva

maakonna  arengukava on  vahend  maakonna  arengu  eesmärkide  määratlemiseks  ning  piirkonna  arengu

jätkusuutlikkuse tagamiseks. Strateegia põhiülesanne on arengu põhimõtetes ja tingimustes kokku leppimine

ning arengusuundade  näitamine.  Kokkulepete  saavutamiseks  on strateegia  koostamise  protsessi  kaasatud

võimalikult paljude erinevate huvide kandjaid.

• Mikitamäe valla üldplaneering

Kehtestati Mikitamäe Vallavolikogu 26.02.2010 määrusega nr 6.  Mikitamäe Vallavolikogu 29.08.2007 

otsusega nr 34 algatati Mikitamäe valla üldplaneeringu koostamine ning keskkonnamõju strateegiline 

hindamine.  Mikitamäe Vallavolikogu 20.11.2009 otsusega nr 1.1/2-46 võeti Mikitamäe valla üldplaneering 

vastu ning suunati avalikule väljapanekule. Mikitamäe valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 27.11-

28.12.2009 ning avalik arutelu 04.01.2010. 

Üldplaneeringuga kavandatud uued arenduspiirkonnad jäävad valdavalt kompaktse hoonestusega alade 
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piiresse, mis ühtlasi on määratud perspektiivseks ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni piirkonnaks. 

Arenduspiirkondade kavandamine on olnud pigem tagasihoidlik (Mikitamäe, Võõpsu, Beresje, Lüübnitsa, 

Audjassaare, Laossina, Usinitsa, Selise ja Rõsna külade ajaloolised tuumikud), kuna Mikitamäe valla 

elanikkonna arv on vähenev. 

Tulenevalt  planeerimisseaduse  §  92,  peavad  kohalikud  omavalitsused  iga  viie  aasta  tagant  üle  vaatama

kehtivad üldplaneeringud.  Ülevaatamise eesmärk on selgitada välja kehtiva üldplaneeringu ajakohasus ja

hinnata,  kas  arengu  suunamisel  ning  maakasutuse  edasisel  kavandamisel  on  vajalik  teha  planeeringutes

muudatusi.

Arvestades  arengukavas  toodud  arengu  suundumusi,  puudub  vajadus  üldplaneeringu  uuendamiseks.

Üldplaneeringu  mõju  Mikitamäe  valla  arengule  on  olnud  positiivne,  sest  kehtestatud  maakasutus-  ja

ehitustingimused aitavad kaasa keskkonna väärtuste säilimisele,  suunavad soovitud suunas investeeringuid,

soosivad  väikeettevõtlust  ja  piirkonna  eripärast  tulenevat  loodussäästlikku  ressursikasutust  ning  aitavad

kaasa Mikitamäe, kui eduka puhke- ja turismipiirkona toimimisele. 

• Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne ja üldplaneeringu protsessi kirjeldus   

Mikitamäe valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne kiideti heaks 

Keskkonnaministeeriumi  Põlvamaa  Keskkonnateenistuse  22.07.2009  kirjaga  nr  PVV-6-5/14073-

3.Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks oli tagada üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste

vastavus keskkonnakaitselistele eesmärkidele ja säästva arengu ideedele.

1.4. Omavalitsuste vaheline ühistegevus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamisel.

Mikitamäe  vallal  pole  kokkuleppeid  naaberomavalitsustega  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  arendamisel.

Võõpsu küla ühisveevärgi  ja -kanalisatsiooni  arendamisel  võiks teha koostööd Räpina vallaga,  leidmaks

optimaalseim  lahendus  veehaardele  ja  reovee  puhastamiseks .  

Võõpsu asula asub Võhandu jõe (registrikood: VEE1003000) keskmes ning Räpina ja Mikitamäe valdade

piirialal.  Vee-ettevõtete  kanalisatsioonitaristu  paremaks kasutamiseks on  soovitav  rakendada  ÜvvKS §  4

lõiget  3,  mis  sätestab,  et  mitme  kohaliku  omavalitsuse  haldusterritooriumi  hõlmava  ühisveevärgi  ja

-kanalisatsiooniga  kaetud  ala  ulatus  ning  sellise  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  kasutamise  tingimused

määratakse omavalitsuste vahelise halduslepinguga.

1.5. Põhjaveevarude kasutus 

Mikitamäe vallas kasutatakse peamiselt Kesk-Devoni veekogumi põhjavett. Keskkonnaregistri andmebaasis

on Mikitamäe vallas 12 puurkaevu.

Tabel: 2  Mikitamäe valla puurkaevud

Katastri nr. Tüüp Kohanimi
Aadress (tunnus; 
maaüksus)
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10994
Ühisveevärgi puurkaev 
olmevee saamiseks

Põlva maakond, Mikitamäe 
vald, Mikitamäe küla

Mikitamäe keskuse 
puurkaev (46503:004:0212; 
Pumbajaama)

54152 puurkaev olmevee saamiseks
Põlva maakond, Mikitamäe 
vald, Lüübnitsa küla

Uus tn 12 (46501:001:0140; 
Uus tn 12)

51529 puurkaev olmevee saamiseks
Põlva maakond, Mikitamäe 
vald, Beresje küla

Lukova tn 30a 
(46501:002:0090; Lukova 
tn 30a)

25297 puurkaev olmevee saamiseks
Põlva maakond, Mikitamäe 
vald, Rääsolaane küla

Rääsolaane k., Toobre 
maaüksus

18702 puurkaev olmevee saamiseks
Põlva maakond, Mikitamäe 
vald, Toomasmäe küla

Toomasmäe k., Jaanimäe 
talu lauda pk.

14742 puurkaev olmevee saamiseks
Põlva maakond, Mikitamäe 
vald, Kahkva küla

Kahkva küla

11317 puurkaev olmevee saamiseks
Põlva maakond, Mikitamäe 
vald, Niitsiku küla

Niitsiku tsehh

11189 puurkaev olmevee saamiseks
Põlva maakond, Mikitamäe 
vald, Selise küla

Selise k., Koksina farm

10995 puurkaev olmevee saamiseks
Põlva maakond, Mikitamäe 
vald, Mikitamäe küla

Mikitamäe küla, keskus

10993 puurkaev olmevee saamiseks
Põlva maakond, Mikitamäe 
vald, Mikitamäe küla

200 m keskusest põhja 
poole

10992 puurkaev olmevee saamiseks
Põlva maakond, Mikitamäe 
vald, Mikitamäe küla

Mikitamäe 8-kl. Kool

10991 puurkaev olmevee saamiseks
Põlva maakond, Mikitamäe 
vald, Võõpsu küla

Võõpsu farm Räpina-
Petseri mnt. ääres

 Mikitamäe küla  veevarustus toimub keskasula puurkaevu baasil. Vee võtmiseks kasutatakse Kesk-Devoni 

põhjaveekompleksi. Puurkaev (katastri nr.10994, passi nr. 2627) on rajatud 1969. aastal. Puurkaevu sügavus 

on 120 m. Lubatud veevõtt vee erikasutusloa alusel on 10 tuh. m3 aastas, ca 27 m3/ööp. Puurkaev-pumpla  

sanitaarkaitsetsoon on 10 m. Veetorustik ja pumpla on renoveeritud, pumplasse on paigaldatud 

puhastusseadmed. 

Kool ja lasteaed saavad vee oma veevärgist.  Mikitamäe Koolil on veevarustuseks oma puurkaev (katastri nr 

10992, passi nr A-21-M), rajatud 1953. aastal. Vee võtmiseks kasutatakse Kesk-Devoni põhjavee kompleksi 

(kaevu sügavus on 105 m). Vee tarbimine on alla 5 m3/d. Puurkaevu haldab Mikitamäe Kool.

Selise küla ühepereelamute piirkonnas on elanike hallatav ühisveevärk.  Selise küla  65 elanikust kasutab

ühisveevärgiteenust  ca  20  ehk  33%.  Selise  küla  ühepereelamute  veega  varustamine  toimub  Koksina

puurkaevust (katastri nr 11189, passi nr 1319). Ekspluateeritavaks põhjaveekompleksiks on  Kesk-Devoni

veekompleks.
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1.6 Tehnovõrkude joonised

Mikitamäe valla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste (tehnovõrkude) joonised on olemas Mikitamäe  küla

kohta,  kus  aastatel  2008-2015  rekonstrueeriti  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  torustik.  Teistes   külades

tehnovõrkude  rekonstrueerimist  pole  toimunud  ning  kunagisi  jooniseid  ühisveevärgi  ja

kanalisatsioonitorustike kohta säilinud ei ole.

1.7. Vee erikasutusluba 

Vee-erikasutaja osaühing Katel, 1032088

Vee-erikasutusloa väljastaja asutuse 
nimetus 

Keskkonnaamet, Põlva-Valga-Võru

Vee-erikasutusloa nr ja kehtestamise aeg L.VV/326227 30.04.2015

VEEVÕTT 

Veehaarde nimetus, puurkaevude arv, riiklik kood
Põhjaveekihi 
nimetus 

Lubatud kogus 
m3/aastas

1 Mikitamäe puurkaev katastri nr 10994  Kesk-Devon 10 000

HEITVEE ÄRAJUHTIMINE 

Reoveepuhasti nimetus, suubla nimetus Saasteaine
Suurim lubatud 
sisaldus mg/l

1  Mikitamäe biopuhasti, Varesmäe oja BHT7 25

Heljum  35

*pH 9

Nüld 60

KHT 125

**Püld 2
Märkus: *kuni 2018
               ** alates 2019

1.8  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 

Mikitamäe valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava on dokument, mis kirjeldab valdkonna

arengut järgneva 12 aasta jooksul. 

Arendamise  kava  muudatus  käsitleb  Ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  seadusega  arendamise  kavale

kehtestatud alljärgnevaid nõudeid:

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostatakse vähemalt 12 aastaks. Kava vaadatakse üle 

vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. Seejuures tuleb kava täiendada nii, 

et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat  ning ülevaadatud kava uuesti kinnitada. Kava 

peab sisaldama vähemalt:
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1) ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade1 kaarte; 
1Reoveekogumisala on ala, kus on piisavalt  elanikke või  majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu

reoveepuhastisse kogumiseks või suublasse juhtimiseks. Reoveekogumisala piiritletakse  Veeseaduse alusel.

2) dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas reoveekogumisalade sademe- ja

drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee äravoolurajatiste põhiskeemi.

Dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem peab sisaldama:

2.1) veeallikate ja veehaarete ning pumba- ja puhastusrajatiste asukohti, sanitaarkaitsealade ning 

rõhutsoonide ulatust ja kirjeldust;

2.2) tulekustutusvee saamise lahendusi ja veevõtukohti;

2.3) kanalisatsioonisüsteemide kirjeldust, ülevoolu-, pumba- ja puhastusrajatiste ning purgimissõlmede ja 

väljalaskude asukohti ja kujasid. 

3) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist maksumust;

4) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava peab olema kooskõlas alamvesikonna 

veemajanduskavaga. 

5)ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise alus, kui 

arendamise kaasfinantseerimine toimub riigieelarvest või riigi tagatud laenust. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel riigi tagatud laenuga, riiklike või Euroopa Liidu vahenditega, 

peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas lisaks sisalduma: 

1) keskkonnatingimuste ülevaade, sealhulgas ülevaade pinna- ja põhjaveest, vete seisundist, pinna- ja 

põhjaveele avalduvast koormusest, põhjaveevarudest ja ehitusgeoloogilistest tingimustest ning kava 

seisukohast olulistest piirkonna muudest iseärasustest; 

2) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kirjeldus, sealhulgas vee-ettevõtja andmed, kliendigrupid, tarbitud 

ja tarbitava vee kogused ning ärajuhitava reovee ja heitvee kogused, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

lekkest tingitud veekaod, infiltratsiooni hinnanguline suurus ja kava seisukohast olulised muud andmed;  

3) sotsiaalmajanduslike näitajate kirjeldus, sealhulgas kohaliku omavalitsuse üksuse ühe leibkonnaliikme 

aasta keskmise netosissetuleku ja elanikkonna maksevõime prognoos vähemalt 12 aastaks aastate kaupa;  

4) ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide asukoht ja nende asendiskeem ning nimetatud süsteemide, 

sealhulgas puurkaev-pumplate, veetöötlusjaamade, survetõstepumplate, veetorustike, tuletõrjehüdrantide, 

ühisvoolu- ja lahkvoolukanalisatsiooni, lokaalsete puhastusseadmete, reoveepumplate, purgimissõlmede, 

reoveepuhastite, sademeveekanalisatsiooni ja tulekustutusvee võtmise kohtade tehniline kirjeldus ning 

seisukorra ja sobivuse hinnang; 

5) vee-ettevõtja finantsmajanduslike näitajate kirjeldus ning lühi- ja pikaajalised investeerimisprogrammid, 

investeeringute allikad, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamiseks vajaliku põhivara kirjeldus ja 

seisundi hinnang, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse hinna prognoos ning ühisveevärgi ja 

-kanalisatsiooniteenusele tehtavate kulutuste osakaal kohaliku omavalitsuse üksuse ühe leibkonnaliikme 

aasta keskmisest netosissetulekust vähemalt 12 aastaks aastate kaupa; 

6) kohaliku omavalitsuse üksusele sobivate tehniliste lahenduste iseloomustus; 
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7) kohaliku omavalitsuse üksuse määratud perspektiivsete ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetavate alade 

kaardid juhul, kui need ei sisaldu kohaliku omavalitsuse üldplaneeringus.

Käesolev arendamise kava muudatus muudab ja täiendab olemasolevat Mikitamäe valla ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni arendamise kava. 

Mikitamäe valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on arvestatud, et see vastaks

valla arendamise kavas, maakondlikus ja riiklikus arendamise kavas kirjeldatud eesmärkidele.

1.9 Kokkuvõte

Tabel 3: Kokkuvõte lähteandmetest

Lähteandmestik Hinnang  olemasoleva  lähte-
andmestiku kohta 

Vajadus  l ähteandmestiku
täiendamiseks või koostami- seks
(orienteeruv aasta) 

1. Veemajanduskava 2012.a. algatas keskkonnaminister 
uute, aastateks 2015-2021 
kehtestatavate veemajanduskavade 
koostamise.  Selleks 
ajakohastatakse 2010. aastal 
valminud ning kinnitatud Ida-
Eesti, Lääne-Eesti ning Koiva 
vesikonna veemajanduskava. 
Veemajanduskavaga koos 
koostatakse veemajanduskava 
meetmeprogramm ning 
üleujutusohuga seotud riskide 
maandamiskava

Hiljemalt  22.  detsembriks  2015
ajakohastatakse  ning  kinnitatakse
ajakohastatud  veemajanduskava
iga vesikonna kohta

2. Omavalitsuse arendamise kava Arengukava määratleb 
ressursikasutuse ja vastutuse 
arengueesmärkide realiseerimiseks 
vajalike tegevuste elluviimiseks 
ning määratleb tegevuste 
prioriteetsuse aastate 2014-2019 
lõikes. 

Vallavalitsus esitab arengukava 
täitmise kohta volikogule aruande 
vähemalt üks kord aastas. 
Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse kohaselt vaadatakse valla 
arengukava volikogu poolt üle iga 
aasta 15. oktoobriks, mis 
võimaldab vajadusel sisse viia 
täiendusi ja parandusi. 
Arengukava täiendamine toimub 
vastavalt muutunud tingimustele ja 
olukorrale seaduses ettenähtud 
korras ning kogukonna aktiivsel 
kaasosalusel. 

3. Omavalitsuste vaheline 
ühistegevus ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni arendamisel 

- -

4. Planeeringud: (maakonna-
planeering, üldplaneering, 
teemaplaneering, detailplaneering)

Mikitamäe valla ruumilise arengu 
põhimõtted, maa- ja vee-alade 
kasutamise reeglid ja 
ehitustingimused on koondatud 
üldplaneeringu seletuskirja, 
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üldplaneeringu osasse – 
„Mikitamäe valla üldplaneering. 
Seletuskiri”. Seletuskirja 
lahutamatud osad on 
üldplaneeringu kaardid: 
Ruumiline areng
Funktsionaalne tsoneerimine
Funktsionaalne tsoneerimine
Maakasutuse kitsendused
Maakasutuse kitsendused
Tehnovõrgud
Väärtuslikud alald ja kohad
Teedekaart

5. Tehnovõrkude joonised Mikitamäe valla üldplaneering. 
Mikitamäe vald. Põhiplaan. M 
1:20 000
Mikitamäe küla vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 
teostusjoonised

Vee- ja kanalisatsioonitorustike 
ehitamisel/rekonstrueerimisel 
koostatakse teostusjoonised.

6. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava 

Kehtiv ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni arendamise kava 
2013-2024

Koostamisel ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni arendamise kava 
2016-2027

2. Keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikud näitajad 

2.1 Keskkond 

2.1.1 Lühiülevaade 

Mikitamäe vald asub Eestimaa kaguosas. Mikitamäe vald külgneb Räpina, Veriora, Orava ja Värska vallaga.

Valla looduslikeks piirideks on Järvepää järv, Mädajõgi, Võhandu jõgi ning Värska laht. Valla keskus asub

Mikitamäe külas, mille vanuseks märgitakse enam kui 700 aastat. Mikitamäe vald asub iidsel Setomaal ning

siin on ehedal kombel säilinud seto kultuur ja traditsioonid.  Kaunis, puutumatu loodus Mikitamäe vallas on

aluseks Natura 2000 võrgustiku loomisel,  haarates enda alla Audjassaare-Lüübnitsa märgala ja Järvepää-

Päevakese  lamminiidu  Mädajõe  kaldal.   Koostamisel  on  Lüübnitsa  hoiuala  kaitsekorralduskava.  Valla

territooriumil on NATURA 2000 kaitsealad: Karisilla oja, Mädajõgi ja Lüübnitsa sooala. Üldplaneeringuga

on  kehtestatud  võimalikud  variandid  rannaäärsete  matkamarsruutide  ja  -radade,  paadisadamate  jne.

rajamiseks.  Rajatud  on  Lüübnitsa  vaateplatvorm.  Kaitstavatest  objektidest  asub  Mikitamäe  valla

territooriumil Plotino mänd, Lepiku mänd, Rõsna kadakas ning Merikotka kaitseala. 

Mikitamäe valla  pindala  on 104,4 km2, moodustades  4,8% maakonna territooriumist  ja olles  maakonna

valdadest suuruselt kümnes.

2.1.2 Pinnakate ja selle ehitus 

Nüüdse ilme on Eesti pinnamood omandanud mandrijää kulutava ja kuhjava tegevuse ning jääajajärgsete

geoloogiliste  protsesside  tagajärjel.  Lõuna-Eesti  kõrgustikeala  on  väga  vaheldusrikas:  on  eri  kuju  ja

suurusega moreenkünkaid,  moreenkattega mõhnu jm jäätegevuse toimel tekkinud kuhjevorme. Keskmise
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kõrgusega  aladel  domineerivad  lainjad  moreentasandikud,  madalikel  ja  nõgudes jääpaisjärve  tasandikud.

Rohkesti  leidub Eestis  mandrijää  servakuhjatisi:  otsamoreene,  põik-  ja  pikioose  ning mõhnastikke.  Eriti

Lõuna-Eestis on palju keeruka arengulooga ürgorgusid. 

Jääajajärgsel ajal kujunenud erosioonivormid (orud) on suhteliselt väikesed. Iseloomulikud, eriti 

rannikualadel, on mere ning suurjärvede toimel tekkinud pinnavormid: kulutus- ja kuhjetasandikud, vana 

rannajoont tähistavad astangud, rannavallid, maasääred jm. Järvetasandikke ning suurte siseveekogude 

rannamoodustisi on Peipsi ja Võrtsjärve nõos, kohati ka mujal. 

 Setomaa  pinnakate  paistab  silma  nii  erinevate  settetüüpide  vaheldusrikkuse  kui  ka  nende  tüseduse

muutlikkuse poolest. Pinnakatte setted jaotuvad jääaegseteks ja  jääajajärgseteks seteteks. Pinnakatte paksus

suureneb piirkonnas üldjoontes lõunasse olles Mikitamäe vallas ja Värska põhjaosas keskmiselt 5-10 m.

Setomaa  põhjaosa  (Värska,  Mikitamäe,  Meremäe  lõunaosa)  asub  Kesk-Devoni  terrigeensete  kivimite

(liivakivi,  aleuroliit, savi) avamusel.  Aluspõhjalised liivakivi ja savi kihid on sageli  kaetud paksu, kohati

kümnetesse  meetritesse  küündiva  kvaternaarse  (Q)  pinnakatte  kihiga  ning  paljanduvad  enamasti  vaid

jõeorgudes. 

Holotseeni setetest omavad maavaradena majanduslikku tähtusust turvas ning järvemuda. Piirkond jääb Eesti

soode rajoneeringu järgi kolme väga erinevasse valdkonda. Põhjapoolsem Suurte sisenõgude valdkond jääb

Mikitamäe valda, osaliselt ka Värska valda. Tegemist on peamiselt madalsoodega. 

2.1.3 Põhjavesi 

Lõuna-Eesti  veehaarded  asuvad  Devoni  platool,  kus  settekivimid  jagunevad  vertikaallõikes  kolmeks

kihtkonnaks: all Ülem-Vendi, Kambriumi ja Alam-Ordoviitsiumi liiva- ja savikivimid, keskel Ordoviitsiumi

ja Siluri karbonaatkivimid ning ülal Devoni aleuroliidid, liivakivid ja karbonaatsed kivimid. Valla majandus-

joogivesi saadakse põhiliselt Kesk-Devoni veekompleksist. 

Pinnasevee horisont (ülemine põhjaveekiht) toitub positiivsetel reljeefivormidel vahetult sademetest ja allub

kergesti igasugusele reostusele. Vihma- ja sulamisvee pinnasesse imbumine (infiltratsioon) on kõrgendikel ja

enamliigendatud  aladel  ning  väikese  filtratsioonitakistusega  pinnasekihtidega  aladel  suurem.  Põhjavee

ülemise  taseme  veetase  on  vahelduv,  enamasti  kulgevad  samakõrgusjooned  maapinnaga  enam-vähem

paralleelselt, pinnaveekogude piiril on põhja- ja pinnavee tase ühel kõrgusel ning positiivsete pinnavormide

harjal on erinevus põhjavee samakõrgusjoone ja maapinna kõrguse vahel kõige suurem. Põhjaveest toituvad

ka jõed, ojad ja järved. Keemiliselt koostiselt on vesi mage, vesinikkarbonaatne. Vee kvaliteedi seisukohalt

on suurim probleem suhteliselt suur rauasisaldus.

Kihtidevahelisi põhjaveehorisonte teadaolevalt inimtegevus mõjutanud ei ole. 

Elanikkond  tarbib  vett  valdavalt  maapinnalähedast  3  -  10  m  sügavustest  kaevudest,  tarbepuurkaevude

sügavus ulatub  120 meetrini.  Geoloogiakeskuse andmetel  on valla territooriumil  kokku  12 puurkaevu ja

sügavaim tarbepuurkaev  120 m. Põhjavesi on Mikitamäe vallas valdavalt keskmiselt kaitstud.
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Joon: Väljavõte Eesti põhjavee kaitstuse kaardist (Allikas: Eesti Geoloogiakeskus) 

2.1.4 Pinnavesi

Mikitamäe vald asub Pihkva järve rannal. Mikitamäe ja Räpina valla piiril kulgeb Eesti pikim jõgi- Võhandu

jõgi. Pihkva järvest Võõpsu sadamakohani on Võhandu jõgi laevatatav. 

Mikitamäe valla siseveekogud: 

• Lüübnitsa Umbjärv Lüübnitsa külas, 10,8 ha; 

• Peresi ehk Beresje Umbjärv Beresje külas, 17,5 ha; 

• Tegova järv Järvepää külas, 2,1 ha; 

• Järvepää järv Järvepää külas, 11,8 ha; 

• Plotino järv ehk Kahkva tiik Kahkva külas, 1,9 ha; 

• Kahkva paisjärv Kahkva külas, 0,7 ha. 

Mikitamäe valla vooluveekogud on: 

• Võhandu jõgi; 

• Mädajõgi; 

• Karisilla oja; 

• Rebasmäe oja; 

• Selise peakraav; 

• Veerksu oja; 

• Lüütja oja; 

• Varesmäe oja. 

Pihkva-Peipsi-Lämmijärve  vallaosa  üldplaneeringuga  on  ette  nähtud  Pihkva  järve  ääres

turismimajanduse edendamine. 
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2.1.5 Tehiskeskkond 

Mikitamäe vallas on Kahkva paisjärv Kahkva külas, 0,7 ha ja Plotino järv ehk Kahkva tiik Kahkva külas 

1,9 ha.

2.2 Sotsiaalmajanduslikud näitajad 

2.2.1 Lühiülevaade 

Mikitamäe vald külgneb Räpina, Veriora, Orava ja Värska vallaga. Valla looduslikeks piirideks on Järvepää

järv, Mädajõgi, Võhandu jõgi ning Värska laht. Vallakeskus asub Mikitamäe külas.

Valla ääremaine asukoht mõjutab teataval  määral  ka rahvastikuprotsesse ning sotsiaal-  ja majandussfääri

arengut.  Mikitamäe  valla  pindala  on  104,4  km2,  moodustades  4,8% maakonna  territooriumist  ja  olles

maakonna valdadest suuruselt kümnes.  Elanike arv seisuga 01.01.2015 on 995 ja see on pidevalt vähenenud

(seisuga 01.01.2014 oli elanikke 1015) inimest. Asustustihedus on 9,5 inimest/km2. Mikitamäe vallas on 18

küla: Audjassaare, Beresje, Igrise, Järvepää, Kahkva, Karisilla, Laossina, Lüübnitsa, Mikitamäe, Niitsiku,

Puugnitsa,  Rääsolaane,  Rõsna,  Selise,  Toomasmäe,  Usinitsa,  Varesmäe,  Võõpsu.  Suuremad  külad  on

Mikitamäe (288), Võõpsu (90 ), Lüübnitsa ( 83), Toomasmäe ( 73). Vallamaja asub Mikitamäe külas. Kaugus

maakonnakeskusest Põlvast on 41 km. 

Tabel 4: Mikitamäe valla elanike arv 

2000 2004 2007 2011 2012 2013 2014 2015
Rahvaarv 1 330 1 161 1 090 1 056 1 056 1 048 1 015 995
Asustustihedus, 
elanikku km2 kohta 

12,7 11,1 10,4 10,1 10,1 10,0 9,7 9,5

Joonis: Mikitamäe valla kaart
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2.2.2 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste kasutajad 

Mikitamäe vallas on 18 küla,  neist  suurimad  Mikitamäe,  Võõpsu,  Toomasmäe,  Lüübnitsa,  Rõsna,  Selise

küla. Arendamise kava koostamisel käsitletakse detailsemalt Mikitamäe, Võõpsu ja Lüübnitsa külasid. 

Tabel 5: Puhta vee kättesaadavus Mikitamäe vallas 

Mikitamäe küla (Mikitamäe puurkaevu piirkond) ca 200 elanikku (6 korruselamut 86 korteriga), 
vallamaja (olmehoone), hooldekodu, katlamaja, 
kolm ühepereelamut, kauplus.

Selise küla ca 22 elanikku (8 ühepereelamut) – ainult 
ühisveevärk

Mikitamäe Kool Ca 100 õpilast + töötajad

Tabel 6: Ühisveevärgi teenuse tarbimine 2015 a (vee-ettevõtte teeninduspiirkond)

Asula Tarbijad Vee-teenuse lepinguid 
tk

Vee tarbimine 
m3

Mikitamäe küla  Eraisikud 20 eraisikutega + 2  
korteriühistut

3420

Ettevõtted, asutused 7 900

Mikitamäe kokku 4320 

2.2.3 Leibkonna sissetulek ja maksevõime 

Leibkonna eelarve annab ülevaate leibkondade kuu ja aasta kulutustest ühe leibkonnaliikme kohta.

Leibkonna eelarve andmed põhinevad Statistikaameti leibkonna eelarve uuringul. Uuringuid on tehtud alates

aastast 1996 (v.a 2008 ja 2009) ja selles on igal aastal osalenud üle 3600 leibkonna.

Andmeid  kogutakse  päevik-meetodil,  uuritavad  leibkonnad  kirjutavad  kahe  uuringunädala  jooksul  kõik

tehtud kulutused päevikusse või lisavad päevikule poest saadud tšekid.

Toit ja eluase on leibkonna eelarves vältimatud ehk sundkulutused. Leibkonna elukvaliteeti  näitab kõige

paremini sundkulutuste osatähtsus. Viimastel aastatel on sundkulutuste osatähtsus suurenenud, kuni 2007.

aastani valitses sundkuludes pigem langustrend. Sundkulude osatähtsuse suurenemine näitab elukvaliteedi

langust, sest leibkonnal jääb muude kulutuste tegemiseks vähem raha ja võimalusi.

Toidukulutuste  kõrval  on  teine  suur  kulugrupp eluasemega  seotud  väljaminekud.  Eluasemekulutused  on

viimastel aastatel jõudsalt kasvanud.

Sissetulek  hõlmab  tulu  palgatööst,  ettevõtlusest,  maa  ja  muu vara  rendist,  teistelt  leibkondadelt  saadud

regulaarseid makseid (näiteks elatis) ning sotsiaalseid siirdeid (vanaduspension, lapsetoetus jm), omanditulu

ja tulumaksu tagastust. Saadud summast  arvatakse maha tulumaksu juurdemaksed,  teistele leibkondadele

tehtud  regulaarsed  maksed  ning  varalt  makstav  maks  (peamiselt  maamaks).  Kasutatud  on  aasta

netosissetulekut,  mis  tähendab,  et  tulust  on  varem  maha  arvatud  tulumaks,  sotsiaalmaks  jm  maksud.

Leibkonnaliikmete  sissetulek  liidetakse,  et  leida  leibkonna  kogusissetulek,  mis  seejärel  suhestatakse
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leibkonnaliikmete arvuga.

Ekvivalentnetosissetulek Keskmise sissetuleku saamiseks leibkonnaliikme kohta tuleb võtta arvesse, et osa

sissetulekust  kulutatakse  kogu leibkonna peale,  osa  aga  iga leibkonnaliikme peale  eraldi  sõltuvalt  tema

vanusest. Näiteks on ühe kaheliikmelise leibkonna kulutused väiksemad, kui oleks samade liikmete kulutuste

summa juhul, kui mõlemad elaksid üksinda, sest samas leibkonnas on võimalik teatud kaupu ühiselt tarbida

(näiteks auto, mööbel, kodumasinad) ja osa kaupu on suuremas koguses ostes odavamad.

Leibkondade  sellise  säästuefektiga  arvestamiseks  tuleb  leibkonnaliikme  sissetuleku  leidmisel  kasutada

tarbimis- ehk ekvivalentsuskaale. Sissetulekuna käsitletakse seega ekvivalentsissetulekut, mis on leibkonna

kogu  netosissetuleku  ja  tema  ekvivalentsuuruse  jagatis.  Leibkonna  ekvivalentsuurus  annab  igale

leibkonnaliikmele  kaalu vastavalt  vanusele.  Kasutatud on Eurostati  ametlikult  soovitatud  modifitseeritud

OECD tarbimiskaale, mis annavad esimesele täiskasvanud liikmele kaalu 1,0, igale järgmisele täiskasvanud

liikmele  0,5  ning  kõigile  13-aastastele  ja  noorematele  0,3.  Näiteks  kahe  täiskasvanu  ja  kahe  lapsega

leibkonna ekvivalentsuurus on 1 + 0,5 + 0,3 + 0,3 = 2,1. Sellise võrdsustatud leibkonnamudeli kasutamine

vähendab leibkondade koosseisu erinevuste mõju leibkonna vaesuse määramisel. Võrreldes teiste Euroopa

Liidu riikidega on eestimaalaste sissetulek väiksem. Eestis  puudub statistika  leibkondade netosissetuleku

kohta valdade kaupa. Leibkondade keskmine kuu netosissetulek maakonna – Põlvamaa osas - on kajastatud

tabelis 7.

Tabel 7: Leibkonnaliikme netosissetulek 

ST08: LEIBKONNALIIKME NETOSISSETULEK KUUS --- Aasta, Elukoht, Sissetulekuallikas ning Näitaja

Põlva maakond Netosissetulek kokku, eurot

2010 316,1

2011 352,8

2012 417,1

2013 434,5

Märkus: 
Alates 2012. aastast osaliselt registriandmed.
Andmed on SA poolt korrigeeritud 05.03.2014.

Tabel 8 Maksevõime prognoos 

Aasta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Vee hind €/m3 1,218 1,584 1,818 1,918 2,018 2,118 2,218 2,318 2,418 2,518 2,618 2,718 2,818

Kanali hind €/m3 1,123 1,896 1,723 1,823 1,923 2,023 2,123 2,223 2,323 2,423 2,523 2,623 2,723

KOKKU 2,341 3,48 3,541 3,741 3,941 4,141 4,341 4,541 4,741 4,941 5,141 5,341 5,541

Teenuse eest tasutud €/kuus 5,85 8,7 8,9 9,4 9,9 10,4 10,9 11,4 11,8 12,2 12,7 13,2 13,7

Osakaal leibkonna sissetulekust 
(%)

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

*Arvutustes on võetud veetarbimiseks in kohta 2,5 m3/kuus

Tabel 9: ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse hind (kehtib2016 algul)

Teenuse liik Hind (hind koos km-ga)

Vesi 1,218 €
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Kanal 1,123 €

Kokku 2,341 €

Otstarbekas on hoida kulutuste taset vee- kanalisatsiooniteenustele 2-3% vahel. Väiksemate kulutuste puhul

ei  ole  võimalik  teenuse  eest  saadava  rahaga  hoida  korras  olemasolevaid  veevarustuse  ja  kanalisatsiooni

süsteeme, rääkimata vajalike investeeringute tegemisest. 

2.2.4 Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete tasumine 

Leibkonnaliikme kulud vee-ja kanalisatsiooniteenusele on ca 1,3% kuludest. Mikitamäe vallas on teenuse 

eest tasumine rahuldav, valdav osa elanikest on arved tasunud õigeaegselt. Raskusi esineb kindla 

sissetulekuta peredel.

2.2.5 Teenindava infrastruktuuri ja ettevõtetele/asutustele iseloomustus 

Ettevõtluskeskkonna paremaks planeerimiseks  peab  koostööd tegema naaberomavalitsustega,  kus  asuvad

suuremad ettevõtted ning kus inimesed käivad nii tööl kui ka avalikke teenuseid tarbimas. 

Põllumajanduse  suureks  probleemiks  on  turu  puudumine  traditsioonilistele  põllumajandustoodetele,  sest

suured linnad ja töötlemiskeskused on kaugel ja Venemaale turustamine keeruline. Osaühinguid on 36. Kaks

neist  on likvideerimisel.  Mittetulundusühinguid on 21,  sihtasutusi  1 ja FIE-sid 45 (äriregistri  andmetel).

Suuremad  ettevõtted  on:  Alex-Agro  OÜ  (põllumajandus),  ,  Taxusbaccata  OÜ  (haljastus),  Kalapuu  OÜ

(saematerjali  tootmine)  ja  Katel  OÜ  (vee-  ja  kanalisatsiooniteenused).  Tegevust  on  alustanud  mitmed

osaühingud ja mittetulundusühingud, loodud on üks sihtasutus. Mikitamäe vallas on head eeldused turismi

arendamiseks:  järved,  ilus  looduskeskkond,  Värska  ja  Räpina  lähedus,  kultuurisündmused  ja

vaatamisväärsused. 

2.2.6 Veetarve ja veeheide 

Suurimaks põhjavee tarbijaks on elanikkond. Klientide poolt ühiskanalisatsiooni juhitud reovee hulk loetakse

võrdseks nende poolt tarbitud veega. Enamusel ühisveevärgi klientidel on olemas ühiskanalisatsioon.

Ühiskanalisatsiooni ei juhita drenaaži- ja sademevett.

Tabel 10   – Tootmismahud (2015)

Omavalitsus
asula  /
asum

Ühendatud elanike arv Veetarbimine 
(m³/aastas)

Reovee-puhastus
(m³/aastas)Ühisvee-

värgiga
Ühiskanali-
satsiooniga

Mikitamäe Mikitamäe 200 200 4320 4320

2.2.7  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuseid mittekasutav elanikkond 

Ühisveevärk puudub hajaasustusega külades, kus vesi saadakse oma salvkaevust või puurkaevust. Ülevaade
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nende  kaevude  veekvaliteedi  kohta  puudub.  Kanaliseeritakse  kas  kogumiskaevudesse  või  immutatakse

pinnasesse. Lähim purgimisteenuse osutamiseks sobiv purgimissõlm  on Räpina reoveepuhastil.

Tabel 11   – Ühisveevärki mitteomavate elanike arv 

Ühisveevärki mitteomavate 
elanike arv 

Ühisveevärki mitteomavate 
elanike % 

Majapidamiste arv, kuhu toimub 
vee vedu 

Ca 770 77 0 

2.3 Omavalitsuse osalus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja veeseadusest lähtuvalt on vallas välja kujunenud veevarustuse

ja heitvee käitlemise kord, mis on normatiivselt (eeskirjadega) fikseeritud ja mille funktsioneerimise tagavad

vastavasisulised lepingud asjaosaliste vahel.

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord Mikitamäe vallas on reguleeritud  

Mikitamäe Vallavolikogu otsusega 31. august 1998 a, nr 20.

Korraldusega kehtestatakse kriteeriumid veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimiseks

vallas. 

Valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskirjaga (Mkitamäe Vallavolikogu

määrus nr. 13. 28. 06. 1999 aastast)  kehtestatakse nõuded ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga liitumiseks ning

selle kasutamiseks.

Tabel 12: Investeeringud ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks 2008-2015 aastal

Investeering
Investeeringu maht 
(km torustikku)

Investeeringu
maksumus tuh €

Rahastaja

Joogiveetorustiku renoveerimise 
I etapp Mikitamäe keskasulas,2008

0,65 m veetorustikku 18,89 tuh €
SA  KIK  ja   Mikitamäe
Vallavalitsus

Mikitamäe joogiveetorustiku 
renoveerimise II etapp, 2009

0,2 km veetorustikku 3,83 tuh € Mikitamäe Vallavalitsus

Pumbajaama ja 
veepuhastusseadmete 
renoveerimine Mikitamäe 
keskasulas, 2010

Pumbajaama ja 
veepuhastusseadmed

31,36 tuh €
SA  KIK  ja  Mikitamäe
Vallavalitsus

Mikitamäe küla reoveetorustiku ja 
reoveepuhasti rekonstrueerimine

2,8 km isevoolset ja  
0,17 km 
survekanalisatsiooni-
torustikku. 
Reoveepuhasti

348,7 SA KIK ja OÜ Katel

3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objektid 

Ühisveevärgi  ja -kanalisatsiooniteenust  pakutakse Mikitamäe külas.  Perspektiivset  elamupiirkonda  ei  ole

planeeritud,  sest  olulist  elanike arvu kasvu Mikitamäel  ette näha ei  ole.  Ühisveevärgiga varustamise-  ja

reoveekogumisala on olemasolev asustusala, mis on asula siseteedega jaotatud elamugruppideks. 
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Ühisveevärgiga varustatuse tase Mikitamäe külas ulatub  68 %-ni, varustatud on 6 korruselamut, vallamaja

(olmehoone), hooldekodu, kauplus,  ühepereelamud.

Küla  veevarustus  on  keskasula  puurkaevu  baasil.  Vee  võtmiseks  kasutatakse  Kesk-Devoni  põhjavee-

kompleksi. Puurkaev (katastri nr.10994, passi nr. 2627).

Kool ja lasteaed saavad vee oma veevärgist. Mikitamäe Koolil on veevarustuseks oma puurkaev (katastri nr

10992, passi nr A-21-M), rajatud 1953 aastal ja heitvete kogumiskaevud koos imbdrenaažiga. Imbsüsteem

enam ei tööta ja heitveed veetakse kogumiskaevudest välja paakveokiga. Vee võtmiseks kasutatakse Kesk-

Devoni  põhjaveekompleksi  (kaevu  sügavus  105  m).  Veetarbimine  on  alla  5  m3/d.  Puurkaevu  haldab

Mikitamäe Kool.

Vee-ettevõtte hooldada on 1 puurkaev; ca 1 km veetorustikke, 2,8 km kanalisatsioonitorustikke, 1 biopuhasti.

Tabel 13: Puhastusseadmed Mikitamäe vallas seisuga 01.01.2015

Valdaja
 

Asukoht
 

Puhasti  tüüp*
bt - biotiigid

Ekspl.
aasta 
uuend.
aasta

Reovee
puhasti
jõudlus
m3/d

Tegelik
koormus
(sisenev)
m3/d

ie  
(arvut
BHT
järgi) 

Väljavool Märkused
puhasti
töötamise
kohta

Mikitamäe 
vald

Mikitamäe Annuspuhasti 
(SBR) +2  
biotiiki 7480 
m2 2015 45 15,0 300

Varesmäe 
oja

Korras  

Selise  küla ühepereelamute  veega varustamine toimub Koksina puurkaevust  (katastri  nr  11189,  passi  nr

1319).  Selise  küla  torustikud  on  inventariseerimata,  puuduvad  korralikud  alusplaanid.  Torustik  kuulub

kinnistute omanikele. 

3.1.1 Mikitamäe küla 

Külas elab  288 inimest, so ca 29% valla elanikest. Ühisveevärgiga on liitunud ca 200 inimest.

Ühisveevärgi  ja –kanalisatsiooni olukord:

Küla  veevarustus  on  keskasula  puurkaevu  baasil.  Vee  võtmiseks  kasutatakse  Kesk-Devoni  põhjavee-

kompleksi. Puurkaev (katastri nr.10994, passi nr. 2627) on rajatud 1969 aastal. Puurkaevu sügavus on 120 m.

Lubatud  veevõtt  vee  erikasutusloa  alusel  on  10 tuh.  m3  aastas,  ca  27  m3/ööp.  Puurkaev-pumpla

sanitaarkaitsetsoon  on  10  m.  Veetorustik  ja  pumpla  on  renoveeritud,  pumplasse  on  paigaldatud

puhastusseadmed. 

Ühisveevärgi  teenust  kasutavad 200 inimest 288-st  ehk 69%. Aastas müüakse tarbijatele vett  4320 m3.

Ühisveevõrku liitmata eratarbijate veevajadused on praegu kaetud salvkaevudega.

Veeproov vee  analüüsiks  on  võetud  16.09.2015 a.  ja  analüüsitud  Terviseameti  Tartu  laboris.  Veehaarde

veetöötlusseadmed on töökorras, veevõrgu vesi vastab joogiveele kehtestatud nõudmistele.

Mikitamäe Koolil on veevarustuseks oma 1953.aastal rajatud puurkaev (katastri nr 10992, passi nr A-21-M).

Puurkaevu haldaja on Mikitamäe Kool.   

Veetorustik  uuendati 2008.a kogupikkuses 650 m ja 2009.a.  195m.  Torustik  on ehitatud  PEH ja PEM
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plasttorust läbimõõduga 32–90 mm. Majaühendused on PEM plasttorust. Vee kvaliteet torustikus ei halvene.

Kanalisatsioon

Kanalisatsiooni  peatorustiku  pikkus  on  2850 m.  2014.  aastal  ehitati  kaks  reoveepumplat  ja  180  m

survekanalisatsiooni ning rekonstrueeriti  asula kanalisatsioonitorustik.  Ühiskanalisatsiooniga on liitunud ca

200 inimest.

Reoveepuhasti 

Asula reovesi juhitakse reoveepumplasse ja sealt edasi reoveepuhastisse. Puhastile juhitav reovesi on oma 

koostiselt olmereovesi. Järelpuhastus toimub biotiigis. Puhasti rekonstrueeriti 2015. aastal. Puhasti tagab 

nõuetekohase reoveepuhastuse. 

Käesoleval hetkel on Mikitamäe küla veetarbimine ~15 m3/d. Seoses ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamisega nähakse ette uute liitumiste teke. Pärast seda suureneb veetarve ja sellest tulenev reovee 

vooluhulk. Mikitamäe külas tekkiv perspektiivne arvutuslik reovee vooluhulk ja reostuskoormus on esitatud 

tabelis 14. 

Tabel 14  Mikitamäe külas tekkiv perspektiivne arvutuslik reovee vooluhulk ja reostuskoormus

Vooluhulk
(m3/d)

Reostus-
koormus 

(ie)

BHT7

(kg/d)
Heljum
(kg/d)

Nüld

(kg/d)
Püld

(kg/d)

27,6 276 16,6 19,3 3,3 0,6

Reoveepuhasti  projekteerimisel  arvestati  asulas  tekkiva  perspektiivse  reovee  vooluhulga  ja

reostuskoormusega. Hüdraulilise koormuse puhul on arvestatud ka infiltratsiooniga. 

Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus on järgmine:

- hüdrauliline koormus: Q = 45  m3/d

- reostuskoormus: R = 300 IE

Reoveepuhasti on arvestatud kolme järgmise olukorra kohta:

- Minimaalne (tänane olukord) – reovee voolhulk 15 m3/d ja reostuskoormus 200 IE

- Keskmine (perspektiivne olukord) – reovee vooluhulk 30 m3/d ja reostuskoormus 300 IE-d

-Maksimaalne (perspektiivne olukord suure liigvee korral) – reovee vooluhulk 45 m3/d ja reostuskoormus 

300 IE-d. 

Mikitamäe annuspuhasti koosneb ühtlustusmahutist ja protsessimahutist. Annuspuhastis toimub 

puhastusprotsess tsükliliselt teatud veekoguste, annuste kaupa. Mikitamäe reoveepuhasti projekteerimisel on 

arvestatud tavaolukorras 2 tsükliga ööpäevas, kuid liigvee sattumisel puhastisse on võimalik reovee 

puhastust teostada kolme tsükliga ööpäevas.

Üks puhastustsükkel koosneb järgmistest faasidest:

• täitmise  faas  -  ühtlustusmahutist  pumbatakse protsessimahutisse  kindel  kogus reovett  samal  ajal

puhastusprotsessidega;

• puhastamise faas -  nitrifikatsioon ja denitrifikatsiooni faas;
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• settimise faas – reovee puhastusprotsessid lõpetatakse ja aktiivmuda settib mahuti põhja;

• tühjendamise ja liigmuda eemaldamise faas  -  aktiivmuda peale  jääv selginenud vesi  pumbatakse

protsessimahutist välja ning osa settinud aktiivmudast pumbatakse mudamahutisse.

Seejärel järgneb taas täitmise faas

Heitvee suublaks on Varesmäe oja.

Kogumisala 
nimetus:

Mikitamäe Olemasolev Laiendamise 
ettepanek

Pindala: 23,7 ha 2 ha

Registrikood: RKA0650335 Koormus: 396 12

Tüüp: Alla 2000 ie

Asukoht: Põlvamaa, Mikitamäe vald, Mikitamäe küla

reoveekogumisala laiendamise ettepanek             

 Joonis: Mikitamäe küla reoveekogumisala

3.1.2  Võõpsu küla 

Võõpsu küla on Mikitamäe ja Räpina valla piiril. Piiriks on Võhandu jõgi. Võõpsu küla  asub vallakeskusest

Mikitamäe  külast  9  km kaugusel.  Külas  elab  90  inimest,  peresid  on  35.  Asustustihedus  on  16  inimest

ruutkilomeetri kohta. Külas elab 10% valla elanikest. Suur osa elamutest asub Võhandu jõe kaldal. Võhandu
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suudmesse jääb Võõpsu sillast 2,7 km. Võõpsus on elamuid, kus elanikke pole, aga on ka suhteliselt uusi ja

heas  korras  elamuid.  Küla  on  looduslikult  ilusas  kohas  Võhandu  kaldal  Lämmijärve  suudme  lähedal.

Eeldatavasti püsielanike arv Võõpsus ei vähene ja ilus loodus meelitab inimesi siia suvekodusid rajama.

Ühisveevärgi  ja –kanalisatsiooni olukord:

Võõpsus puudub ühisveevärk ja –kanalisatsioon. Veevõtuks on igas majapidamises oma salvkaev ja reovesi

kogutakse kogumiskaevudesse või immutatakse maasse. Vanad betoonist kogumiskaevud on ebatihedad ja

rohkem või vähem puhastatuna satub heitvesi lõpuks Võhandusse. Kuna Võõpsu küla Mikitamäe vallas on

valdavalt  väikeelamutest  koosnev kompaktne  küla,  siis  on  tehniliselt  ja  majanduslikult  otstarbekas  luua

liitumisvõimalus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kõikidele kinnistutele. 

Veevarustus

Võõpsus  on  üks  puurkaev  Võõpsu farmi puurkaev  Räpina-Petseri  mnt.  ääres.  Puurkaev on  eraomandis,

andmed  veetarbimise  kohta  puuduvad.  Ühisveevärk  külas  puudub.  Kuigi  Võõpsu  küla  salvkaevud

veepuuduse  all  ei  kannata  ja  vee  kvaliteet  on  elanike  hinnangul  rahuldav,  on  arengukavas  arvestatud

ühisveevärgi  rajamisega.  Ühisveevärgi  kasuks  räägib  kompaktne  asustus.  Puurkaevu  asukoht  valitakse

geoloogilise  uuringu  andmete  põhjal.  Arengukava  joonisel  projekteeritud  veetorustikud  ei  ole  seotud

konkreetse puurkaevu asukohaga, vaid on toodud tööde mahu määratlemiseks.

Veekulu määramiseks arvestatakse üksikelamus keskmiselt 4 elanikku. Küla veetarve määratakse ametlikult

esitatud elanike arvu järgi. Normatiivne veetarve 150 l/ie.d. Keskmise ööpäevase arvestusliku veetarbe  17

m3/d  järgi on keskmine kuu veetarve Võõpsus 0,5 tuh m3/kuus. 

Kanalisatsioon.

Keskkonnakaitselistel  kaalutlustel  tuleks  Võõpsusse  kindlasti  rajada  ühiskanalisatsioon ja  reoveepuhasti.

Lähtematerjaliks  on Mikitamäe valla  üldplaneering.  Kanaliseeritav  heitvee arvestuslik  vooluhulk  võrdub

tabevee vajadustele, st 17 m3/d. Maksimaalne reostuskoormus ÜVK reoveekogumisalalt on 6,8 kg BHT7,  e.

113  ie/d.  Tegelik  reostuskoormus  on  rakendusetapi  algul  väiksem,  kuna  suure  tõenäosusesga  toimub

liitumine pikema aja jooksul. 

Kuna ehitatakse täiesti uus ühiskanalisatsiooni torustik, siis infiltratsioon on välistatud, kuid jääb võimalus,

et kanalisatsiooni juhitakse sademevesi. 

Vajalikud reoveepumplad ja nende asukohad määratakse kanalisatsioonitorustiku projekteerimisel.

Reoveepuhasti tehnoloogiline lahendus valitakse puhasti projekteerimise mahus. Puhasti jõudlus on 

reostuskoormuselt 113 ie/d, 7 kg BHT7,/d ja hüdraudiliselt   25 m3/d. Hüdraudilise võimsuse varu on vajalik 

perioodiliste ülekoormuste vastuvõtuks. Puhasti tuleb projekteerida selliselt, et  reovesi läbib eelpuhastuse 

(mehaaniline võre), mehhaanilise puhastusprotsessi hõljumi eraldamiseks ning bioloogilise 

puhastusprotsessi.  Reoveepuhastuse lahendamiseks oleks otstarbekas teha koostööd Räpina vallaga, 

lahendamaks nii Võõpsu aleviku kui ka Võõpsu küla reoveepuhastuse ühiselt.
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 Joonis: Võõpsu küla reoveekogumisala moodustamise ettepanek

Kogumisala nimetus: Võõpsu Pindala: 20,9 ha

Tüüp: Alla 2000 ie Koormus: 113

Asukoht: Põlvamaa, Mikitamäe vald, Võõpsu küla

3.1.3  Lüübnitsa küla 

Lüübnitsa küla  asub vallakeskusest 15 km kaugusel. Külas  elab 83  inimest, mis moodustab  7,6% valla

elanikest.  Lüübnitsa on tüüpiline Setumaa küla, kus elamud on lähestikku kahe külatänava ääres. Seetõttu on

ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  rajamine  otstarbekas,  majanduslikult  põhjendatav  ja  keskkonnakaitse
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seisukohalt  vajalik.   Pool  küla elamutest  asub otse  Lämmijärve kaldal.  Lüübnitsa  on looduslikult  ilusas

kohas. Külas on valla rahvamaja.

Ühisveevärgi  ja –kanalisatsiooni olukord:

Lüübnitsas  puudub  ühisveevärk  ja  –kanalisatsioon.  Veevõtuks  on  igas  majapidamises  oma  salvkaev  ja

reovesi  kogutakse  kogumiskaevudesse  või  immutatakse  maasse.  Vanad  betoonist  kogumiskaevud  on

ebatihedad ja rohkem või vähem puhastatuna satub heitvesi lõpuks Lämmijärve. Kuna Lüübnitsa küla on

valdavalt  väikeelamutest  koosnev kompaktne  küla,  siis  on  tehniliselt  ja  majanduslikult  otstarbekas  luua

liitumisvõimalus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kõikidele kinnistutele. 

Veevarustus

Ühisveevärk  külas  puudub.  Arengukavas  on  arvestatud  ühisveevärgi  rajamisega.  Puurkaevu  asukoht

valitakse  geoloogilise  uuringu  andmete  põhjal.  Arengukava  joonisel  projekteeritud  veetorustikud  ei  ole

seotud konkreetse puurkaevu asukohaga, vaid on toodud tööde mahu määratlemiseks.

Veekulu  määramiseks  arvestatakse  üksikelamus  keskmiselt  4  elanikku.  Küla  veetarve  on  arvestatud  90

elanikule  (ametlikult  esitatud  elanike  arv  83).  Normatiivne  veetarve  150  l/ie.d.  Keskmise  ööpäevase

arvestusliku veetarbe  13 m3/d  järgi on keskmine kuu veetarve Lüübnitsas 0,4 tuh m3/kuus. 

Kanalisatsioon.

Kuna  Lüübnitsa  asub  Lämmijärve  kaldal,  tuleks  keskkonnakaitselistel  kaalutlustel  kindlasti  rajada

ühiskanalisatsioon  ja  reoveepuhasti.  Lähtematerjaliks  on  Mikitamäe  valla  üldplaneering.  Kanaliseeritav

heitvee arvestuslik vooluhulk võrdub tabevee vajadustele, st 13  m3/d. Maksimaalne reostuskoormus ÜVK

reoveekogumisalalt on 5,4 kg BHT7,  e. 90 ie/d. 

Kuna ehitatakse täiesti uus ühiskanalisatsiooni torustik, siis infiltratsioon on välistatud, kuid jääb võimalus,

et kanalisatsiooni juhitakse sademevesi. 

Vajalikud reoveepumplad ja nende asukohad määratakse kanalisatsioonitorustiku projekteerimisel.

Reoveepuhasti  tehnoloogiline  lahendus  valitakse  puhasti  projekteerimise  mahus.  Puhasti  jõudlus  on

reostuskoormuselt 90 ie/d, 5,4 kg BHT7,/d ja hüdraudiliselt   20 m3/d. Hüdraudilise võimsuse varu on vajalik

perioodiliste ülekoormuste vastuvõtuks. Puhasti tuleb projekteerida selliselt, et  reovesi läbib eelpuhastuse

(mehaaniline  võre),  mehhaanilise  puhastusprotsessi  hõljumi  eraldamiseks  ning  bioloogilise

puhastusprotsessi.  
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Joonis: Lüübnitsa küla reoveekogumisala moodustamise ettepanek

Kogumisala nimetus: Lüübnitsa Pindala: 15,8 ha

Tüüp: Alla 2000 ie Koormus: 90

Asukoht: Põlvamaa, Mikitamäe vald, Võõpsu küla

3.2. Sademevee, pinnase- ja pinnavee äravoolurajatised 

Sademete- ja lumesulamisvee ärajuhtimiseks on Mikitamäe valla asulates liigendatud reljeefi tõttu kõige

odavamaks lahenduseks kraavid. Eraldi torustiku väljaehitamine ei ole otstarbekas kõrge ehitusmaksumuse ja

hoolduskulude  tõttu.  Olemasolev  sadeveesüsteem  on  vajalik  elamute  drenaažina  ja  tuleks  korrastada.

Väljavoolu ei tohiks ühendada reovee kanalisatsiooniga Kanalisatsiooni juhitud või sinna infiltreeruv sade-

ja drenaaživesi mõjutavad reovee vooluhulka ja ebaühtlast reoveekoormust.
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3.3 Tulekustutusvee saamise lahendused 

Olemasoleva  puurkaevu  tootlus  ei  taga  hüdrantide  kasutamiseks  vajalikku  vooluhulka.  Tuletõrje

veevajadusega  veehaarde  ja  torustiku  projekteerimisel  ei  arvestata,  kuna  kustutusvee  normvooluhulga

tagamiseks  vajalik  torustiku  diameeter  ei  võimalda  anda  elanikele  kvaliteetset  joogivett  (vee  viibeaeg

torustikes enne tarbijani jõudmist ületaks normikohase kaks ööpäeva). 

Arvutuslik tulekustutuse vooluhulk on määratletud järgnevaga:

Samaaegsete tulekahjude arv (elanike arv kuni 30 000) -1 

● Kustutusvee normvooluhulk – 10 l/s kuni 2-korruselistele elamutele; 

● 15 l/s 3- kuni 8- korruselistele elamutele ja hoonestusele kubatuuriga 1-25 tuh. m3 - kool jm.

Objektidel ja piirkondades, kus tulekustutusvee tagamiseks tehnilismajanduslikel kaalutlustel ei ole mõistlik

välja  ehitada  ühisveevärgile  paigaldatud  hüdrantidega  tuletõrjeveevärki,  võib  selle  asendada  loodusliku

veekoguga  või  tuletõrje  veehoidlaga.  Päästeautoga  looduslikust  tuletõrje  veevõtukohast  tulekustutusvee

kättesaamiseks  peab  see  olema varustatud  isevoolu  tarnetoruga,  mis  on  ühendatud  kuivhüdrandiga.  Kui

tuletõrje  veevarustuse  kustutusvee  allikana  kasutatakse  looduslikke  veevõtukohti,  peab  vee  sügavus

veekogus olema vähemalt 1,5 m. Isevoolu tarnetoru minimaalne siseläbimõõt peab olema 200mm. 

Arvestades  suhteliselt  väikese  majandus-joogivee  tarbimise  järgi  dimensioneeritavat  perspektiivset

jaotustorustikku, pole võimalik hüdrante kasutada, mistõttu jääks ka tulevikus alles vajadus veevõtukohtade

järele.  Tuletõrjevee  saamise  eelduseks  veevõrgust  on  olemasoleva  üheastmelise  veevarustussüsteemi

muutmine  kaheastmeliseks.  Kaheastmelise  süsteemi  rajamine  on  ilmselgelt  suuremaid  investeeringuid

nõudev  (tuleks  ehitada  II  astme  pumpla  ja  2-sektsiooniline  reservuaar),  kui  olemasoleva  süsteemi

korrastamine. 

2014.  a.  toimus tuletõrje  veevõtukohtade inventariseerimine.  Hinnati  veevõtukohtade mahtu,  seisukorda,

tähistust,  juurdepääsu,  veega  täidetust  ja  kasutusperioodi  aastas.  Veevõtukohad  vajavad  korrastamist  ja

tähistamist. 

Tabel 15: Tuletõrje veevõtukoha asukohad.

Asukoht Asukoha kirjeldus Maht m3 Veekogu

1 Lüübnitsa Lüübnitsa rand, vaatetorni juures Piiramatu Järv

2 Laossina Laossina rand Piiramatu Järv

3 Mikitamäe Räpina – Värska maantee ääres 
Mikitamäe kaupluse läheduses 

600 Tiik/veehoidla

4 Mikitamäe Vana kultuurimaja juures, 
kortermajade läheduses

50 Kinnine veehoidla

5 Mikitamäe Töökoja-garaažide hoovil 50 Kinnine veehoidla

6 Mikitamäe Kooli juures 50 Kinnine veehoidla

Tabel 16: Perspektiivsed veevõtu asukohad.

1 Beresje Beresje umbjärv piiramatu järv

2 Rõsna piiramatu järv
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4. Ühisveevärki ja kanalisatsiooni teenindav ettevõte 

Klientide nõuetekohase ühisveevärgist veega varustamise ning ühiskanalisatsiooni abil heitvee ärajuhtimise 

ning puhastamise tagab vee-ettevõtja. Vee-ettevõttena tegutseb vallale kuuluv OÜ Katel. Vee-ettevõtja 

tegevuspiirkond on Mikitamäe külas. Ettevõtte ülesandeks on vallale kuuluvate ühisveevärgi ja –

kanalisatsioonirajatiste hooldamine ja häireteta töö organiseerimine. Katel OÜ-le on väljastatud vee-

erikasutusluba nr L.VV/326227 30.04.2015.

5. Hinnang ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamise maksumuse kohta.

Investeeringuprojektide  väljatöötamisel  saab  lähtuda  vee-  ja  kanalisatsioonisüsteemide  olemasolevast

olukorrast ning järgmistest eeldustest ja nõuetest:

- nõuetele vastav joogivesi peab olema tagatud kõikidele üle 50 elanikuga asulate elanikele;

-vee  kvaliteet  tarbija  kraanis  peab  investeeringuprojektide  tulemusena  vastama  kehtivale  Eesti

joogiveestandardile;

-vee viibeaeg torustikes ei tohi enne tarbijani jõudmist ületada kahte ööpäeva;

-suublasse juhitav heitvesi peab vastama kehtivatele normidele.

Otstarbekas  on  hoida  leibkonna  kulutuste  taset  vee-  kanalisatsiooniteenustele  2-3%  vahel.  Väiksemate

kulutuste puhul ei ole võimalik teenuse eest saadava rahaga hoida korras olemasolevaid veevarustuse ja

kanalisatsiooni süsteeme, rääkimata vajalike investeeringute tegemisest. 

Vältimaks  teenuse  järsku  hinnamuutust,  peab  valdkonna  jätkusuutlikuna  hoidmiseks  ja  investeeringute

omafinantseeringu katteks jaotama hinnatõusu majanduslikult põhjendatud arvutustele tuginedes pikemale

perioodile (vajadusel igal aastal hinnad üle vaadata). 

Majandusnäitajad iseloomustavad ühisveevärgi ja -kaanlisatsiooniteenuse osutaja kulude katmise taset ning

näitavad investeeringute tegemise võimalusi. Veemajandusega seotud kulusid valla teistelt eelarveridadelt ei

doteerita,  küll  aga  on  eelarve  muud  read  kaudselt  seotud  veemajandusprojektide  elluviimisega.  

5.1 Kavandatav vee- ja kanalisatsioonisüsteem

Kavandatud vee- ja kanalisatsioonitorustik annab Mikitamäe valla elanikele liitumisvõimaluse ühisveevärgi

ja-kanalisatsiooniga,  st  nõuetele  vastava  joogivee  tarbimisvõimalust.  Mikitamäe  valla  infrastruktuuri

arengusuunad annab  valla üldplaneering.
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Joonis: Väljavõte üldplaneeringu teemakaardist “Tehnovõrkude arengu skeem”

Mikitamäe  valla  üldplaneeringus  on  planeeritud  vee  ja  kanalisatsiooni  infrastruktuuri  arendamiseks

alljärgnevad tegevused:

Tabel 17:  Väljavõte Mikitamäe valla üldplaneeringu seletuskirjast

Vee ja kanalisatsiooni infrastruktuuri arendamine

Tegevusvaldkonnad ja tegevused Vastutajad, elluviijad Rahastusallikad

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
renoveerimine, vee ja 
kanalisatsiooni infrastruktuuri 
edasiarendamine Mikitamäel,  
Võõpsu ja Lüübnitsa külas 

Vallavalitsus, vee-ettevõte Valla eelarve, vee-ettevõte,
fondid
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Vee ja kanalisatsiooni infrastruktuuri arendamine

Tuletõrje veevõtukohtade 
korrastamine ja väljaehitamine 

Vallavalitsus Valla eelarve, 
fondid

Ko �ik  uued  u�hisveeva �rgi-  ja  kanalisatsioonivo �rguga  kaetud  aladele  rajatavad  majapidamised  tuleb  liita

u�hisveeva �rgi- ja kanalisatsioonisu �steemiga. 

Hajaasustusalal paiknevatel majapidamistel on sa �a �stlikkuse eesma�rgil mo �istlik korraldada veevarustus mitme

kinnistu peale u�hiselt, kasutades juba olemasolevaid puurkaeve. Samuti korraldada u�hiselt reoveeka �itlust.  

Optimaalse veevõrgu projekteerimiseks tuleb koostada veevõrgu hüdromudel, kus  konfiguratsiooni valikul

lähtutakse  arendamise  kava  lahendusest.  Veevõrgu  sõlmedeks  on  tarbimise  ja  selle  jaotuse  seisukohalt

olulised punktid veevõrgul ning mudeli sõlmede geodeetilised kõrgusmärgid. Mikitamäe külas on veevärgi

dikteerivaks sõlmeks kortermajade grupp vajaliku vabarõhuga 28,0 mVs. 

Lisaks hoonestusele on Mikitamäe küla veevärgi töö suuresti määratletud maapinna reljeefiga: 

1. Lähtudes võrgutöö tingimusest, et  rõhk veevõrgu üheski punktis ei võiks langeda alla 10 mVs (EPN

18.5.3 p.3.4.2), pole Mikitamäes veevärgiga kaetud alal vajalik paigaldada täiendavat rõhutõsteseadet.

2. Lähtudes võrgutöö tingimusest on ebasoovitatav olukord, kus rõhk tarbija juures ületab 10 – 15 m 

normatiivset vabarõhku.

Rajatiste rekonstrueerimiseks/ehitamiseks tuleb koostada (osaliselt koostatud) ühisveevärgi ja 

-kanalisatsiooni arendamise kavale vastav rekonstrueerimisprojekt, hõlmates vee- ja  kanalisatsioonitorustike 

ehitamise, veehaarete ning puhastusseadmete ehitamise. Kanalisatsioonitrassid saavad olema võimalikult 

suures ulatuses isevoolsed.

Tulemid:

• laiendatakse Mikitamäe keskasula vee- ja kanalisatsioonitorustikku, mille tulemusena liidetakse 

reoveepuhastiga kool ja selle lähiümbruses olevad elamud ning ühendatakse töökindluse tõstmiseks 

ja kasutuskulude vähendamiseks veevõrk keskasula veevõrguga;  Mikitamäe kooli puurkaev jääks 

tööle reservpuurkaevuna.

• tagatakse ca 250 elaniku varustamine ühisvee ja -kanalisatsiooniteenusega, liitub täiendavalt ca 50 

inimest Mikitamäe külas;

•  rajatakse vee- ja kanalisatsioonisüsteem Võõpsu külas, mille tulemusena tagatakse ca 90 elaniku 

varustamine ühisvee ja -kanalisatsiooniteenusega, liitumisvõimalus ca 90 inimesele;

•  rajatakse vee- ja kanalisatsioonisüsteem Lüübnitsa külas, mille tulemusena tagatakse ca 80 elaniku 

varustamine ühisvee ja -kanalisatsiooniteenusega, liitumisvõimalus ca 80 inimesele;

• tarbijad kindlustatakse kvaliteetse teenusega;

• väheneb piirkonna põhjavee saastumisoht;

• puhastusseadmed tagavad nõuetekohase reovee puhastuse;

• väheneb reostuskoormus suublale ja kogu vesikonnale;

• oluliselt paranevad Mikitamäe, Lüübnitsa ja Võõpsu külade sanitaarne olukord ja keskkonnaseisund.
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Probleemid: 

elanikkonna  vähenemine,  mis  tähendab  väljaarendatud  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  väheintensiivset

kasutust.

5.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise mahud ja ligikaudne 
maksumus

Investeerimisprojektid on planeeritud ellu viia vastavalt rahastamise võimalustele.

Investeerimisprojektid on jaotatud kaheks erinevaks etapiks:

· Esimeses etapis on planeeritud vee- ja ühiskanalisatsiooni uuendamine ning laiendamine, kooli ja selle 

lähiümbruse elamutele liitumisvõimaluse loomine ning piirkonna ühendamine reoveepuhastiga. Suurem 

kliendibaas vähendab survet vee ja kanalisatsiooniteenuse hinnatõusule, parandab elukvaliteeti ja 

keskkonnaseisundit.

- Teises etapis on planeeritud Võõpsu ja Lüübnitsa külade vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine.

Teise etapi tööde elluviimine on seotud riskiga, et tehtud investeering ei leia piisavat kasutust (elanikud ei 

liitu väljaehitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga). Investeeringu planeering eeldab peale igakülgset 

kaalumist volikogu vastavasisulist otsust.

Tabel 18: Mikitamäe küla  2016-2020

Projekti 
piirkond
 

Projekti osa
 

Komponendid Ühik Kogus Ühiku 
hind (€)

Maksumus
(tuh €)

Mikitamäe 
küla 

      

 Veetorustiku ja   
isevoolse 
kanalisatsiooni 
torustiku  
rekonstrueerimine/
ehitamine.

Veetorustik DN 50, DN63, 
DN90 vanade 
veeseadmete asendamine 
veevõrgus, uusehitus 
(ühises kaevikus 
kanalisatsioonitoruga)
Isevoolne 
kanalisatsioonitorustik 
DN160 vanade kaevude 
asendamine 
kanalisatsioonivõrgus, 
uusehitus (ühises kaevikus 
veetoruga)

m 630 160 101

Veetorustiku,  
isevoolse 
kanalisatsiooni 
torustiku, reovee 
survetorustiku  
rekonstrueerimine/
ehitamine.

Veetorustik DN50, 
DN160, DN90 
Isevoolne 
kanalisatsioonitorustik 
DN160  uusehitus
Reovee survetorustiku 
DN90 ehitus  (ühises 
kaevikus)

m 390 205

80

 Veetorustiku Veetorustik DN50, DN63, m 880 85 75
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ehitamine DN90,  DN110, vanade 
veeseadmete asendamine 
veevõrgus, uusehitus 
(eraldi kaevikus)

 Isevoolse 
kanalisatsiooni 
torustiku 
rekonstrueerimine,  
ehitamine

Isevoolne 
kanalisatsioonitorustik 
DN160,  vanade kaevude 
asendamine 
kanalisatsioonivõrgus, 
uusehitus (eraldi kaevikus)

m 200 110 22

 Tuletõrje 
veemahutite 
rekonstrueerimine

 kompl 3 5100 15

 Reoveepumpla  
ehitamine

Reoveepumpla ehituslik ja 
tehniline teostus

kompl 2 9600 19

  Uuringud, projekteerimine 
ehitusjärelvalve 10%

   
31

  KOKKU:    343

Tabel 19:  Võõpsu  küla  2020-2027

Projekti 
piirkond
 

Projekti osa
 

Komponendid Ühik Kogus Ühiku 
hind (€)

Maksumus
(tuh €)

Võõpsu küla Olemasoleva 
puurkaev- pumpla 
rekonstrueerimine

Puurkaevu nr 10656 
ehituslik ja tehniline 
rekonstrueerimine

kompl 1 34 000 34

Veetorustiku 
ehitamine

Isevoolse 
kanalisatsiooni- 
torustiku ehitamine

Veetorustik DN63, DN110 
veeseadmete paigaldamine 
veevõrgus Isevoolne 
kanalisatsioonitorustik 
DN160, DN250 kaevude 
paigaldamine 
kanalisatsioonivõrgus 
(ühises kaevikus)

m 1870 160 300

Isevoolse 
kanalisatsiooni-
torustiku ehitamine

Isevoolne 
kanalisatsioonitorustik 
DN160, DN250 kaevude 
paigaldamine 
kanalisatsioonivõrgus (eraldi 
kaevikus)

m 540 110 60

Veetorustiku 
ehitamine

Veetorustiku ehitamine 
DN63, veeseadmete 
paigaldamine veevõrgus

m 960 85 80

Surve 
kanalisatsiooni- 
torustiku ehitamine

Survekanalisatsiooni-torustik 
DN110 

m 140 80 10
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Reoveepumpla 
ehitamine

Reoveepumpla ehituslik- ja 
tehniline teostus

kompl 2 9600 20

 Reoveepuhasti 
ehitamine

Ehitus- ja tehnoloogilised 
tööd

kompl 1 185 000 185

Tuletõrje veevõtukoha 
rekonstrueerimine

kompl 1 2500 2.5

  Kokku:    691,5

  Uuringud, projekteerimine  
ehitusjärelvalve 10%

   70

  KOKKU:    760

Tabel 20: Lüübnitsa  küla 2020-2027

Projekti 
piirkond

Projekti osa
 

Komponendid Ühik Kogus Ühiku 
hind (€)

Maksumus
(tuh €)

Lüübnitsa 
küla

      

  Tuletõrje veevõtukoha 
väljaehitamine

kompl 1 2500 2.5

 Puurkaev pumpla 
rajamine

Puurkaevu  ehituslik ja 
tehniline rajamine

kompl 1 93 000 93

Veetorustiku 
ehitamine. 
Isevoolse 
kanalisatsiooni-
torustiku ehitamine

Veetorustik DN63, DN110 
veeseadmete paigaldamine 
veevõrgus Isevoolne 
kanalisatsioonitorustik 
DN160, DN250 kaevude 
paigaldamine 
kanalisatsioonivõrgus 
(ühises kaevikus)

m 1720 160 275

Surve
kanalisatsiooni- 
torustiku ehitamine

Surve 
kanalisatsioonitorustik 
DN110 

m 140 80 11

Reoveepumpla 
ehitamine

Reoveepumpla ehituslik ja 
tehniline teostus

kompl 2 9600 20

Reoveepuhasti 
ehitamine

Ehitus ja tehnoloogilised 
tööd

kompl 1 185 000 185

  Kokku:    586,5

  Uuringud, projekteerimine 
ehitusjärelvalve 10%

   58

  KOKKU:    645

Tabel 21: Investeeringute vajaduse koondtabel 
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Järjek 
 nr

Asukoht Projekt Maksumus 
(tuh €)

1.
Mikitamäe küla Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatised II 

ehitusetapp 2016 - 2020 343

2.
Võõpsu küla Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonirajatiste 

ehitamine  2020 - 2027 760

3
Lüübnitsa küla Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonirajatiste 

ehitamine  2020 - 2027 645

KOKKU: 1 748
Märkused: Rajatiste ehitusmaksumused on arvestatud 2015 aasta riigihanke ehitustööde pakkumuste alusel 

5.3  Finantseerimisplaan

Projekti  investeeringukulutustest  kaetakse  eeldatavalt  85%  ulatuses  välisest  allikast.  Võimalikud

kaasfinantseerijad võivad olla riik, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus vms. Rahalise abi tegeliku allika

kaasamine sõltub omavalitsuste edasistest sammudest, s.t kas projektile otsitakse rahalist toetust või mitte.

Omavalitsus  finantseerib  investeeringukulutusi  eeldatavalt  15%  ulatuses.  Ka  siin  sõltub  tegelik

finantseerimissuutlikkus omavalitsuse võimalustest. Samuti on võimalik, et omavalitsuse poolne rahastamise

vajadus võib suureneda, kui muid avaliku sektori vahendeid saadakse loodetust vähem või ei saada üldse.

Veemajandusprojekti investeeringute  finantseerimiseks  ei  ole  vee-ettevõtete  poolset  finantseerimist

arvestatud. Võõrvahendite, nt laenuvahendite kaasamist ei ole planeeritud. Suuremahuline laenude võtmine

pole reaalne, eriti olukorras kus rahalise abi kaasamine on ebaselge.

5.4 Kavandatavate investeeringute mõju vee-teenuse hinnale 

Kavandatava investeeringu mõju arvutamisel vee-teenuse hinnale võetakse investeeringu amortisatsiooni-

kuluks 5% aastas. 

Tabel 22 Investeeringute aastane amortisatsioonikulu 

Investeeringute 
eeldatav 
elluviimise aeg

Investeeringu piirkond EUR/a

2016 - 2020 Mikitamäe küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatised II ehitusetapp 2 570

2020- 2027 Võõpsu küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatised 5 700

2020- 2027 Lüübnitsa küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatised 4 840

KOKKU 13 110

Tariifide arvutamisel on arvesse võetud põhivara kulumis ainult seda osa, mis on soetatud omavahendite eest.

Toetusrahade (tagastamatu abi) eest soetatud osa tariifide arvutamisel ei arvestata. 

Kui eeldada, et investeeringute rahastamisel kasutatakse tagastamatut abi 85% ulatuses, oleks omavahendite

eest  (15%)  soetatud  vara  aastane  kulum  Mikitamäe  küla  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsioonirajatiste  II

ehitusetapi  tööde  elluviimisel  2570  eurot.  Jagades  need  amortisatsioonikulu  summad  teenuste
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tarbimismahule (4350 m3), on kulum ühele kuupmeetrile 0,60 eurot.

Tarbimismahu juures tuleks investeeringu elluviimise mõjul teenuse tariifi suurendada 0,60 euro võrra. 

Teenuse tariifide prognoosis on eeldatud, et Mikitamäe külas vee- ja kanalisatsioonisüsteemi laiendamisel

ning Võõpsu ja Lüübnitsa külades vee- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamisel suureneb kliendibaas ja

tarbimismahud. Inflatsiooni pole arvestatud.

Tabel 23 Investeeringute mõju vee-teenuse hinnale

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Vee-teenuse tarbijad 200 200 200 250 250 300 300 300 350 350 350 350

Kanali teenuse tarbijad 200 200 200 250 250 300 300 300 350 350 350 350

Vee hind  €/m3 1,584 1,818 1,918 2,018 2,118 2,218 2,318 2,418 2,518 2,618 2,718 2,818

Kanali hind  €/m3 1,896 1,723 1,823 1,923 2,023 2,123 2,223 2,323 2,423 2,523 2,623 2,723

Müüdud vesi  elanikele m3 4350 4350 4350 5440 5440 6540 6540 6540 7600 7600 7600 7600

Realiseeritud reovesi   m3 4350 4350 4350 5440 5440 6540 6540 6540 7600 7600 7600 7600

Tulud vee-teenuselt €/a 5300 5733 6170 8260 8800 11235 11900 12545 15340 16100 16855 17620

Tulud kanali-teenuselt €/a 4885 5320 5755 7740 8285 10610 11270 11920 14615 15375 16135 16895

Mikitamäe  valla  veemajanduse  investeeringute  tasuvusuuring  näitab,  et  kahe  stsenaariumi  ehk  0-  (ilma

investeeringuteta) ja täis-stsenaariumi (investeeringutega) võrdluses aitab investeeringute elluviimine hoida

oluliselt kokku remondikulusid ja lõppkokkuvõtteks on ka tariifid oluliselt madalamal tasemel. 

6. Väiksemad  külad

Selise  küla ühepereelamute piirkonda varustab Koksina puurkaev (katastri nr.11189, passi nr 1319),  mis

varustab veega 8 ühepereelamut. Vee erikasutusluba puurkaevul  ei ole, kuna lubatud veevõtt jääb alla 5

m3/d. Vee puhastamist ei toimu ja vesi on kõrge rauasisaldusega. Veetorustik on ehitatud 35 – 40 aastat

tagasi. Torustik on jäänud maade erastamisel eramaadele.

Veetrasside korrashoiuga tegelevad majade omanikud ühiselt. 

Võõpsus puudub ühisveevärk ja –kanalisatsioon. Veevõtuks on igas majapidamises oma salvkaev ja reovesi

kogutakse kogumiskaevudesse või immutatakse maasse. Võõpsu küla salvkaevud veepuuduse all ei kannata

ja veekvaliteet on elanike hinnangul rahuldav.

Lüübnitsa on  valdavalt  väikeelamutest  koosnev  kompaktne   küla.  Lüübnitsas  puudub  ühisveevärk  ja  –

kanalisatsioon. Veevõtuks on igas majapidamises oma salvkaev ja reovesi kogutakse kogumiskaevudesse või

immutatakse maasse. 

Beresje on  12  km  kaugusel  Mikitamäest,  umbes  35-st  suhteliselt  lähestikku  asuvast  talust  koosnev

Lämmijärve äärne küla.  Praegu saadakse vajaminev vesi  oma salvkaevust  ja kõikidel  majapidamistel  on

individuaalselt lahendatud reoveepuhastamine või kogumine. 

Niitsiku külakeskuse  viis  elumaja  on  200  m  raadiuses  koondunud  ümber  puidutööstuse.  Eraomandis

puidutööstus on varustatud puurkaevuveega ja kanalisatsiooniga. Reovesi puhastatakse biotiikides. Puurkaev

(katastrinumbriga 11317, rajatud 1976. aastal, sügavus 55 m) on ettevõtte omanduses ja siit saavad vee ka
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ümberkaudsed elamud. Vee erikasutusluba puurkaevul ei ole, lubatud veevõtt -alla 5 m3/d. 

Investeeringute  planeerimisel  ei  arvestata  hajali  ja  väikekülades  elavaid  inimesi,  kes  jäävad  allapoole

joogivee direktiiviga ette nähtud 50 inimese künnist. Hõreda asustuse tõttu ei ole väga paljudes piirkondades

ühisveevärgi  rajamine  majanduslikult  põhjendatud.  Inimesed  kasutavad  joogivee  saamiseks  kas  isiklike

puurkaevude või enamuses isiklike salvkaevude vett.

Väiksemates  külades  kasutatakse  reovee  käitlemiseks  kas  imbsüsteeme  või  kogumiskaeve.  Lisaks  on

paljudes majapidamistes kasutusel kuivkäimlad. 

Suurt huvi äratas hajaasustuse- ja väikestele küladele mõeldud projekt kuivade kaevude asendamiseks ja/või

veevõrkude  rajamiseks,  kus  kulutused  kandsid  kolm  osapoolt  võrdselt  -  riik,  kohalik  omavalitsus  ja

kasusaaja. Üheks võimalikuks arengumudeliks on kahe- või kolmepoolne koostöö valla ja maaomanike või

kinnisvaraarendusprojektide puhul- valla ja kinnisvaraarendaja vahel. 

Kokkuvõtteks

Investeeringute  vajadus  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  laiendamiseks  on  toodud  tabelis  22.

Reoveepuhastite  rajamine alla 2000 inimesega asulates ei  ole reguleeritud  Euroopa Liidu direktiividega.

Investeeringute jaotamisel tuleb arvestada nii Eesti Vabariigi õigusnorme, kui ka Euroopa Liidu vastavaid

direktiive. Arvestama peab ka asjaolu, et peale investeeringute tegemist peab rajatud süsteemi suutma käigus

hoida teenuse hindadest tulevate finantsvahendite abil. Kehtestatud teenuse hind katab ainult ühisveevärgi ja

-kanalisatsioonirajatiste korrashoiu kulud.

Vee-ettevõtte  eratarbijad  moodustuvad  olemasolevatest  tarbijatest,  kes  on  ühendatud  vee-  ja/või

kanalisatsioonivõrguga,  kui  ka uutest  tarbijatest,  kes eeldatavalt  liituvad ühisveevärgi  ja –kanalisatsiooni

laienduste tulemusena, mis veemajandusprojekti käigus tehakse. 

Finantseerimisplaan

1) Projekti investeeringukulutustest kaetakse eeldatavalt 75 - 90% ulatuses välisest allikast. Võimalikud

finantseerijad  võivad  olla  riik  ja  Keskkonnainvesteeringute  Keskus  või  Euroopa  Liidu

Struktuurfondid. Rahalise abi tegeliku allika kaasamine sõltub omavalitsuste edasistest sammudest,

st. kas projektile otsitakse rahalist toetust või mitte.

2) Omavalitsus finantseerib investeeringukulutusi eeldatavalt 10 - 25% ulatuses. Ka siin sõltub tegelik

finantseerimissuutlikkus omavalitsuse võimalustest.  Samuti  on võimalik,  et  omavalitsuse osakaal

võib suureneda, kui muid avaliku sektori vahendeid saadakse loodetust vähem või ei saada üldse.
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