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1.

SISSEJUHATUS

Käesolev arengukava on koostatud SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskuse
töögrupi poolt, kellele viidatakse töös kui „Konsultandile”.
Töögrupi liikmed ja nende osalus töös oli alljärgnev:



Riho Karu – projekti korraldaja;
Avo Zimmermann – projekti spetsialist, veevarustus, kanalisatsioon,
investeeringuprojektide väljatöötamine, skeemid.

Töö teostamise aluseks oli Karula Vallavalitsuse ja SA Valga Piirkonna
Keskkonnakeskus vaheline leping „2008.a Karula valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava koostamine”.
Leping nägi ette: olemasoleva ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni
süsteemide olukorra kirjeldust ja analüüsi; valla poolt korraldatud
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse analüüsi; valla finantsmajanduslikku analüüsi; optimaalse teeniduspiirkonna- ja
reoveekogumisalade määramist; valla üldisest arengust ja probleemidest
tulenevate veevarustuse- ja kanalisatsiooni arengu eesmärkide
püstitamist; projektide valikut ja tegevusprogrammide koostamist;
finantsanalüüsi.
Arengukava koostamisel on lähtutud AS-lt Savelen ja Karula
vallavalitsuselt saadud informatsioonist, varem koostatud uuringutest,
projektidest ja planeeringutest ning Konsultandi isiklikest
tähelepanekutest.
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Karula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava hõlmab
Karula valla järgnevaid asumeid:
 Kaagjärve küla
 Lüllemäe küla
 Karula küla
Karula vald paikneb Valga maakonnakonna kagunurgas, kogupindalaga
on 230 ruutkilomeetrit. Valla territooriumil paikneb 14 küla: Kaagjärve,
Karula, Kirbu, Koobassaare, Käärikmäe, Londi, Lusti, Lüllemäe, Pikkjärve,
Pugritsa, Raavitsa, Rebasemõisa, Valtina ja Väheru. Valla administratiivne
keskus on Lüllemäe. Omavalitsuse keskuseks on Lüllemäe küla.
Läänes on vallal ühine piir Valga linnaga, loodes ja põhjas Valgamaa
Tõlliste vallaga, idas Võrumaa Antsla vallaga, lõunas ja kagus Valgamaa
Taheva vallaga ning edelas ühine piir Läti Vabariigiga. Tähtsaim
ühendusmagistraal on valda läbiv Valga - Võru maantee.
2.1

Sotsiaal-majanduslik ülevaade

Karula vallas elas vallavalitsuse andmetel 1. jaanuari 2009.a seisuga 1163
inimest.
Viimase 2008 aasta jooksul on elanike arv kasvanud 8,1 %.
2.2

Olemasolev veevarustussüsteem

Projektipiirkonnas elab kokku 741 inimest. Ühisveevarustuse ulatus ja
liitunud elanike arv on esitatud alljärgnevas tabelis.
Tabel 2.1. Ühisveevarustus projektipiirkonnas
Asula

Liitunud elanikkond,

Liitunud elanikkond,

inimest

% asula elanikkonnast

Kaagjärve

155

47

Karula

20

20

Lüllemäe

165

63

Riisali
0
Allikas: Karula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 2004-2016

0

Tabel 2.2. Karula valla projektipiirkonna senine elanikkond ja prognoos
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Asula

Ajaloolised andmed

Elanikkonna prognoos

2004

2005

2006

2007

2018

1 162

1 144

1 133

1 092

1 015

Kaagjärve küla

-

-

-

332

309

Lüllemäe küla

-

-

-

264

245

Karula küla

-

-

-

102

95

Kokku Karula vald

Tabel 2.3. Ühisveevärgiga ja –kanalisatsiooniga aastaks 2018 liitunud elanikkond
Asula

Ühisveevärgiga

Liitunud

Ühis-

Liitunud

liitunud

elanikkond,

kanalisatsiooniga

elanikkond,

elanikkond,

% asula

liitunud elanikkond,

% asula

inimest

perspektiivsest

inimest

perspektiivsest

elanikkonnast

elanikkonnast

Kaagjärve

166

54

150

49

Karula

20

21

0

0

Lüllemäe

185

70

140

57

Riisali

200

200

Kokku

571

490

Kõikides asulates on arvestatud, et ettevõtete veetarbimine kasvab 1 %
aastas.
Tabel 2.4. Veetoodang ja tarbimine aastal 2007
Asula

Veetoodang,
3

m /d

Veetarbimine
kokku,
3

m /d

Elanike

Ettevõtete

veetarbimine, veetarbimine,
3

Arvestamata vesi

3

m /d¹

m /d

m /d

3

%

Kaagjärve

24,1

13,3

10,9

2,4

10,8

44,8

Karula

2,5

2,2

1,4

0,8

0,3

12,0

Lüllemäe

25,2

23,9

11,6

12,3

1,3

5,2

KOKKU
51,8
39,4
23,9
15,5
12,4
Allikas: Karula Vallavalitsus (veetoodang)
Märkused: 1 – arvutuslik, lähtudes eeldusest, et elanike keskmine veetarbimine on 70 l/d

20,7

Karula vallas mõõdetakse puurkaevust välja pumbatud vett ja enamikel
ettevõtetel on veemõõtjad (Kaagjärve asulas puuduvad). Elanikel
veemõõtjad puuduvad, OÜ Savelen esitab arveid vastavalt tarbijate arvule.
Eelneva tabeli puhul on võetud eelduseks, et keskmine veetarbimine on
70 l/d. Ettevõtete veetarbimised on need, mis on mõõtmistulemustega
saadud, välja arvatud Kaagjärve, kus on eeldatud ühe lasteaia lapse
keskmiseks veetarbimiseks 75 l/d. Karula küla veetoodang elanikele ja
välja pumbatud veekogus on hinnanguline.
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Tabel 2.5. Perspektiivne veetoodang ja tarbimine aastal 2018
Asula

Veetoodang

Vee-

Vee-

Elanike

aastal 2007,

toodang

tarbimine

vee-

2018.a,

kokku,

3

m /d

3

m /d

3

m /d

Kaagjärve

24,1

21,3

19,2

16,6

Karula

2,5

3,2

2,9

Lüllemäe

25,2

35,6

0

22,2

Kokku
88,4
82,3
Märkused: arvutuslikud väärtused

vee-

tarbimine, tarbimine,
m /d

Riisali

Ettevõtete Arvestamata vesi

3

m /d

3

m /d

3

%

2,6

2,1

10

2

0,9

0,3

10

32

18,5

13,5

3,6

10

20

20

0

2,2

10

74,1

57,1

17

8,2

10

Kõik projektpiirkonna asulate veetorustikud on plaanis kogu ulatuses
rekonstrueerida. Seega on arvestamata vesi võetud 10 %. Ettevõtete
veetatarbimise kasv on võetud 1 % aastas, lähtudes 2006. a
veetarbimisest.
Võrreldes 2007. aastaga veetoodang väheneb kuna veekaod vähenevad.
Olemasoleva ühisveevarustuse süsteemi probleemid on loetletud
alljärgnevalt projekti asulate kaupa.
Kaagjärve
 Torustiku halb seisukord
 Suured veekaod
 Vee kvaliteedi halvenemine võrgus
 Torustikud paiknevad eramaadel
 Veetöötlusseadmete ebakorrektne töötamine
 Kaks eraldiseisvat veevarustuse süsteemi
 Mäemõisa puurkaevpumpla väga halb seisukord
Lüllemäe
 Torustiku halb seisukord
 Vee kvaliteedi halvenemine võrgus
 Torustikud paiknevad eramaadel
 Veetöötlusseadmete ebakorrektne töötamine
 Elamute puurkaev-pumpla väga halb seisukord
Karula
 Torustiku halb seisukord
 Vee kvaliteedi halvenemine võrgus
 Torustikud paiknevad eramaadel
 Veetöötlusseadmete ebakorrektne töötamine
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Riisali
 Puudub ühisveevarustuse süsteem
Tabel 2.6. Veevarustuse tehnilised indikaatorid
Komponent

Ühik

Väärtus

Inimeste arv

741

% kogu elanikkonnast

33

% kogu tarbitud veekogusest

18,7

l/in ööpäevas

70¹

3

m /d

51,8

3

m /d

21,9²

%

29,9

3

m /h

1,5-6

% võrku pumbatud veest

80

% võrku pumbatud veest

10

km

6,8

Projektipiirkonna elanikkond
Ühisveevarustusega elanikkond
Vee kogus, mis makstakse
veemõõdu näitude alusel
Keskmine ühiktarbimine
Keskmine veetoodang
Lubatud veevõtt
Veetoodangu reserv
Veetöötluse projekt võimsus
Veekvaliteedi vastavus kvaliteedi
nõuetele
Veekvaliteedi vastavus kvaliteedi
nõuetele tarbimispunktis
Veevõrgu pikkus
Arvestamata vesi

3

m /d

12,4

Arvestamata vesi

% pumbatud veest

20,7

Märkused:1-arvutuslik näitaja
2-Lüllemäe puurkaevud alusel (teisi puurkaevusid ei ole Vee erikasutusloas

2.3

Olemasolev kanalisatsioonisüsteem

Projektipiirkonnas elab kokku 741 inimest Ühiskanalisatsiooni ulatus ja
liitunud elanike arv on esitatud alljärgnevas tabelis. Kõikides külades on
operaatoriks OÜ Savelen.
Tabel 2.3.1. Ühiskanalisatsiooni ulatus Karula vallas
Asula

Liitunud elanikkond,

Liitunud elanikkond,

inimest

% asula elanikkonnast

133

40

0

0

137

52

0

0

Kaagjärve
Karula
Lüllemäe
Riisali
Allikas: Karula Vallavalitsus

Kaagjärve
Reoveesüsteem Kaagjärve asulas on väga halvas seisukorras. Torustikud
ja reoveepumplad on amortiseerunud. Reoveepuhasti on
rekonstrueerimata, puhastina töötavad biotiigid.
Karula
Karula asulas ühiskanalisatsioonisüsteem puudub.
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Lüllemäe
Reoveesüsteem Lüllemäe asulas on väga halvas seisukorras. Torustikud ja
reoveepumpla on amortiseerunud. Reoveepuhasti on rekonstrueerimata,
puhastina töötavad biotiigid.
Riisali
Riisali asulas ühiskanalisatsioonisüsteem puudub.
Reovee ärajuhtimise suublana kasutatakse Rautina (Lopisoo) oja – Pedeli
jõgi (peale biotiike) ja Köstrejärve (Laanemetsa oja – Aheru järv – Koiva jõgi
– Riia laht) (peale biotiike, soist ala ja oja). Reovee mõju antud veekogudele
pole hinnatud, kuid biotiigid ja soised alad arvatavasti suudavad
suhteliselt väikese reoveekoguse üsna edukalt puhastada. Köstrejärv
kasvab kiiresti kinni, ühe põhjusena võib välja tuua järve kasutamist
kaudse reoveesuublana. Köstrejärve äärde on kavandatud supelrand.
Reovee vooluhulga mõõturid puuduvad mõlemas reoveesuublas.
Tabel 2.3.2. Perspektiivsed reoveekogused aastal 2018
Asula

Reovee kogus

Reovee

Reovesi

Reovesi

puhastile 2006.

kogus

elanikelt,

ettevõtetelt,

aastal

puhastile

m3/d

m3/d

m /d

3

m /d

Kaagjärve

16,4

22,0

15

Karula

0

0,0

Lüllemäe

30,7

Riisali
Kokku

3

Infiltratsioon

m /d

3

%

2,6

4,4

20

20

0

0

0

34,4

14

13,5

6,9

20

0

25,0

20

0

5,0

20

47,1

81,4

69

16,1

16,3

20

Märkused:arvutuslikud väärtused

Kuna kogu projektpiirkonna kanalisatsioonitorustik on plaanis
rekonstrueerida, siis lisavete kogus on võetud arvutuslikult 20 %.
Ettevõtete reovee koguse kasv on võetud 1 % aastas, lähtudes 2006. a
reovee tarbest. Reovee kogus puhastitele oluliselt ei suurene.
Perspektiivne reovee reostuskoormus on arvutatud lähtuvalt
ühiskanalisatsiooniga liitunud perspektiivsest elanike arvust, ettevõtete
andmetest ning projekteerimise lähteandmetest (Tabel 2.3.3).
Tabel 2.3.3. Perspektiivne reovee reostuskoormus puhastile
Puhasti

Reostuskoormus, ie
2006

2018

Kaagjärve

167

200

Karula

0

0
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Lüllemäe
Riisali

313
0

320
200

Kokku

480

720

Märkused: Reostuskoormus on arvutuslik.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni projekteerimiseks on Eestis olemas
mitmeid standardeid. Olulisemad projekteerimise lähteandmed koos
viidetega standarditele on esitatud alljärgnevas tabelis.
Tabel 2.3.4. Projekteerimise üldised lähteandmed
Kirjeldus

Ühik

Väärtus

Pikaajaline investeeringute programm

aasta

2018 (12 aastat)

Lühiajaline investeeringute programm (ÜF
rahastamistaotlus)

aasta

2015 (7 aastat)

Elanikkonna perspektiivne ühiktarbimine

l/in
ööpäevas

100
Tarbimise kasv 1% 2006. aasta keskmisest
tarbimisest aastas

Ettevõtete perspektiivne tarbimine
Suurima ööpäevase veetarbimise erinevus
keskmisest ööpäevasest veetarbimisest
Suurima ööpäevase veetarbimisega päeva
tipptunni veetarbimise erinevus sama päeva
keskmisest veetarbimist

korda

1,2 (EVS 847-3:2003)

korda

Sõltuvalt asula suurusest 1,8 – 5,4 (EVS 8473:2003)

Arvestamata vesi (veelekked, arvestite vead,
tulekustutusvesi)

% võrku
pumbatud
veest

Surve veevõrgus

mH2O

Tuletõrjevee kogused

l/s

Kanalisatsioon ja sademevee kanalisatsioon
Reovee kogused
Reoveekoguse ööpäevane muutumine
Keskmine infiltratsioon
kanalisatsioonitorustikku (torustikku infiltreeruv
pinnase ja sademevesi)

% reoveepuhastile
juhitud
veest

Elanikkonna reostuskoormused

g/d ühe ie
kohta

Kanalisatsioonitorustik
Sademevee torustik
Sademevee kanalisatsiooni vooluhulgad
Ehitiste ja seadmete eluiga

SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskus

Aastat

A. Kui renoveeritakse kogu asula veetorustik:
10%
B. Kui renoveeritakse 50% veetorustikust:
20%
1-korruselistel hoonetel 20m, iga järgmine
korrus lisab 4m (EVS 847-3:2003)
Kuni kahekordne hoonestus 10l/s, suurem kui
kahekordne hoonestus 15l/s (EVS 8126:2005). Tulekustutusvee garanteeritud varu
vähemalt 3 tundi. Veevõrgu hüdrandid
planeeritakse üle 2000 elanikuga asulatesse
vaid juhul, kui puurkaevu pumpla on
kaheastmeline. Alla 2000 elanikuga asulates
tulekustutusvee võtmist veevõrgust ette ei
nähta
Lähtutakse tarbitud veekogustest
Lähtutakse veetarbimise ööpäevasest
muutumisest
A. Kui renoveeritakse kogu asula
kanalisatsioonitorustik: 20%
B. Kui renoveeritakse 50%
kanalisatsioonitorustikust: 40%
BHT7 – 60, KHT – 135, HA – 60, Nüld – 12,
Püld – 2
Minimaalne isevoolse toru läbimõõt De160
(EVS 848:2003), minimaalne survetoru
läbimõõt De63
Minimaalne isevoolse toru läbimõõt De200,
(EVS 848:2003)
Vastavalt EVS 848:2003
Üldehitus 40
Torustikud 40
Seadmed 15

Karula vald

2008

16

Olemasoleva ühiskanalisatsiooni süsteemi probleemid on loetletud
alljärgnevalt projekti asulate kaupa.
Kaagjärve
 Kanalisatsioonitorustikud on väga halvas seisukorras.
 Elamud, kus puudub ühiskanalisatsioon, koguvad vett
kogumismahutitesse. Mahutite seisund on teadmata, mistõttu
kujutavad need endast potentsiaalset ohtu Karula rahvuspargi
alale. Amortiseerunud kanalisatsioon ja imbkaevud põhjustavad
kvaternaari veeladestu vee restumise, millest toituvad eramute
salvkaevud, edaspidi ka keskdevoni veeladestu reostumise
 Infiltratsioonivee väga suured kogused
 Reoveepuhasti amortiseerunud
 Torustikud läbivad erakinnistuid
 Puudub ülevaade tegelikest reoveekogustest
Lüllemäe
 Kanalisatsioonitorustikud on väga halvas seisukorras
 Elamud, kus puudub ühiskanalisatsioon, koguvad vett
kogumismahutitesse. Mahutite seisund on teadmata, mistõttu
kujutavad need endast potentsiaalset ohtu Karula rahvuspargi
alale. Amortiseerunud kanalisatsioon ja imbkaevud põhjustavad
kvaternaari veeladestu vee restumise, millest toituvad eramute
salvkaevud, edaspidi ka keskdevoni veeladestu reostumise
 Infiltratsioonivee väga suured kogused
 Reoveepuhasti amortiseerunud
 Torustikud läbivad erakinnistuid
 Puudub ülevaade tegelikest reoveekogustest
2.4

Kanalisatsiooni tehnilised indikaatorid

Tabel 2.4. Ühiskanalisatsiooni indikaatornäitajad projektipiirkonnas
Ühik

Väärtus

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanikkond

Inimeste arv

270

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanikkond

% asulate elanikkonnast

56

km

1,8

m /d

3

490

3

m /d

33,6

3

m /d

47,0

3

m /d

13,4

% puhastile suunatud reoveest
tonni BHT7/aastas
tonni BHT7/aastas
tonni/aastas

40
10,5¹
3,7¹
-

Indikaator

Kanalisatsioonitorustiku pikkus
Reoveepuhastite projektkoormus
Reovee vooluhulk tarbijatelt
Puhastile suunatud reovee vooluhulk
Infiltratsioon
Infiltratsioon
Tekkiv reostus kokku
Loodusesse suunatav reostus
Reoveepuhasti liigmuda kogus
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Märkused: 1- Lüllemäe reoveepuhasti andmete põhjal, Kaagjärve reoveepuhasti väljavoolu kohta
puuduvad proovide andmed

2.5

Investeerimisprojektid

2.5.1

Kaagjärve asula investeeringud

Kokkuvõte Kaagjärve asula investeeringuprojektide tehnilistest
indikaatoritest on esitatud alljärgnevas tabelis. Kaagjärve asula
investeeringuprojektide detailne kirjeldus on esitatud Lisas 1.
Tabel 2.5.1. Kokkuvõte Kaagjärve investeeringute tehnilistest indikaatoritest
Projekt
A-1
B-1
C-1
D-1

Ühik

Nimetus
Puurkaevpumpla rekonstrueerimine
Veevõrgu rekonstrueerimine
Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
Reoveepuhasti rekonstrueerimine

2.5.2

tk
m
m
tk

Väärtus
2
2420
2775
1

Karula asula investeeringud

Kokkuvõte Karula asula investeeringuprojektide tehnilistest
indikaatoritest on esitatud alljärgnevas tabelis. Karula asula
investeeringuprojektide detailne kirjeldus on esitatud Lisas 1.
Tabel 2.5.2. Kokkuvõte Karula investeeringute tehnilistest indikaatoritest
Projekt
A-1
B-1

Ühik

Nimetus
Puurkaevpumpla rekonstrueerimine
Veevõrgu rekonstrueerimine

2.5.3

tk
m

Väärtus
1
1155

Lüllemäe asula investeeringud

Kokkuvõte Lüllemäe asula investeeringuprojektide tehnilistest
indikaatoritest on esitatud alljärgnevas tabelis. Lüllemäe asula
investeeringuprojektide detailne kirjeldus on esitatud Lisas 1.
Tabel 2.5.3. Kokkuvõte Lüllemäe investeeringute tehnilistest indikaatoritest
Projekt
A-1
B-1
C-1
D-1

Ühik

Nimetus
Puurkaevpumpla rekonstrueerimine
Veevõrgu rekonstrueerimine
Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
Reoveepuhasti rekonstrueerimine
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2.5.4

Riisali suvilapiirkonnna investeeringud

Kokkuvõte Riisali suvilapiirkonna investeeringuprojektide tehnilistest
indikaatoritest on esitatud alljärgnevas tabelis. Riisali
investeeringuprojektide detailne kirjeldus on esitatud Lisas 1.
Tabel 2.5.4. Kokkuvõte Riisali investeeringute tehnilistest indikaatoritest
Projekt

Ühik

Nimetus
Veevõrgu rajamine
Kanalisatsioonivõrgu rajamine

B-1
C-2

2.5.5

Väärtus

m
m

5550
5670

Karula valla investeeringuprojektide kokkuvõte

Kokkuvõte Karula omavalitsuse investeeringuprojektide tehnilistest
indikaatoritest on esitatud alljärgnevas tabelis.
Tabel 2.5. Kokkuvõte Karula valla pikaajalise programmi investeeringuprojektidest
Projekt
A-1
B-1
B-2
C-1
C-2
D-1

Ühik

Nimetus
Puurkaevpumplate rekonstrueerimine
Veevõrgu rekonstrueerimine
Veevõrgu rajamine
Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
Kanalisatsioonivõrgu rajamine
Reoveepuhasti rekonstrueerimine

2.6

Väärtus

tk
m
m
m
m
tk

4
6150
5550
5685
5675
2

Looduskaitsealad

Projektipiirkonnas paiknevad Natura 2000 alad on esitatud nimekirjana
alljärgnevas tabelis.
Tabel 2.6. Natura 2000 alad projektipiirkonnas
Asula
Niklusemägi
Kaagjärve park ja
arboreetum
Karula Pikkjärve
maastikukaitseala
Anumägi (Pringentimägi)
Kirbu soo hoiuala
Karula rahvuspark
Mägiste tammepuiestee
Karula
Karula Pikkjärv
Karula
Allikas: www.maaamet.ee

Tüüp

Kood

Kaitseala
Kaitseala
Kaitseala
Kaitseala
Hoiuala
Kaitseala
Kaitseala
Natura ajutise piiranguga loodusobjekt
Natura loodusala
Natura linnuala
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3.

ARENGUKAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED

3.1

Õiguslik baas

02.06.2003 aastal vastu võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 6 (1) järgi on kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks
korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja –teenuseid, vanurite
hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust
ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, territoriaaalplaneerimist,
valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate
korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise
täita.
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamist reguleerib Eestis
praegu 10.02.1999.a vastu võetud ning 01.01.2006.a viimati muudetud
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus.
Karula vallas on ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga seonduv lisaks
ülevabariigilistele õigusaktidele reguleeritud järgmiste õigusaktidega:
Karula Vallavolikogu 20. märtsi 2003. a määrus nr 36 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
kasutamise eeskirja kinnitamine;
Karula Vallavolikogu poolt 28.05.2003.a kinnitatud määrus nr 45 Karula
valla ehitusmäärus;
Karula Vallavalitsuse määrus nr 2 29.03.2006.a „Karula valla
veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine”.
Teostatud uuringud:
Harju maakonna Ordoviitsium-Kambriumi ja Kambrium-Vendi
veekomplekside tarbevaru määramine ja olemasolevate varude
ümberhindamine kuni aastani 2030. Tallinn 1999, AS Maves;
Tallinna linna ja Tallinnaga külgnevate Kambrium-Vendi ja OrdoviitsiumKambriumi põhjavee tarbevarude ümberhindamine kuni aastani 2030.
Tallinn 2004, AS Maves;
Joogivee radioaktiivsusest põhjustatud terviseriski hinnang. Tallinn,
2005, Kiirguskeskus.
3.2

Valga maakonna planeering

Valga maakonna planeeringu koostamise aluseks on Valga maavanema
29.mai 1995.a. korraldusega nr.115 kinnitatud planeerimisprojekti
lähteülesanne.
Planeeringu koostamist alustati 1995.a. lähtudes 14.juunil 1995.a.
Riigikogus vastuvõetud “Planeerimis- ja ehitusseadusest”. Planeeringu
koostamisel osalesid Valga Maavalitsuse osakonnad ja maakonna
omavalitsused, Valgamaa Metsaamet, Valga Teedevalitsus, Valga ja
Otepää Elektrivõrk, muinsuskaitse inspektsioon ning teised riiklikud
asutused.
Töö koostamisel on algmaterjalina kasutatud varem koostatud projekte,
vabariiklikke haruskeeme, olemasolevaid ja ka täiendavalt kogutud
statistilisi andmeid. Maavalitsuse poolt saadeti 2.oktoobril 1995.a.
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vabariigi ministeeriumidele kirjad palvega esitada nii ministeeriumide kui
ka alluvate ametkondade seisukohad riiklike piirangute osas, millega
maakonnaplaneeringu koostamisel tuleks arvestada. Vastused saadi
Teede- ja Sideministeeriumilt, Majandusministeeriumilt,
Sotsiaalministeeriumilt, Põllumajandus-ministeeriumilt ning
Keskkonnaministeeriumilt.
Maakonnaplaneeringu koostamisel on arvestatud arengunõukogu poolt
välja töötatud ja Valga maavanema ja Valgamaa Omavalitsuste Liidu
juhatuse esimehe poolt alla kirjutatud Valgamaa arengukava aastateks
1997-2010.
Keskkonnakaitseline visioon aastal 2010:
maakonna linnades ja suuremates asulates on joogivee kvaliteet viidud
vastavusse joogivee standardiga (sh. rauaärastus);
on likvideeritud põhjavee reostuse allikad;
maakonna veekaitse prioriteetsetel objektidel Otepää ja Tõrva linnas on
lahendatud heitvee ja joogivee probleemid;
aastaks 2009 on lõpetatud Valgas joogivee programm koos heitvee
puhastusseadmetega;
pooled väikepuhastid maakonnas on rekonstrueeritud;
prügilad on viidud vastavusse rahvusvaheliselt tunnustatud tervise- ja
keskkonnanõuetega;
suletud prügilad on rekultiveeritud ja haljastatud;
toimub jäätmete sorteerimine, puidujäätmed kasutatakse ära
energiamajanduses;
ohtlike jäätmete käitlemiseks on loodud kogumispunktid Otepääl, Valgas
ja Tõrvas;
aastaks 2006 on igas vallas vähemalt 1 karjäär, mis katab valla teede
korrashoiu vajadused;
ammendunud ja perspektiivitud karjäärid on rekultiveeritud;
metsade pindala on säilinud;
metsatööstuses rakendatakse keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid;
ulukite arvukus on kasvanud;
jätkub maakonna seni veel kalanduslikult uurimata veekogude teaduslik
uuring;
kalastajad on koondunud klubidesse ja ühendustesse;
tagatakse Eestile omaste taime- ja loomaliikide elujõuliste
populatsioonide, looduslike ja poollooduslike koosluste ja maastike
püsimine;
taime- ja loomaliikide, elupaikade ja maastike kaitse on korrastatud
vastavalt uuenenud õigusnormidele;
klassikaline looduskaitse on ümber korraldatud, juhindudes kaitstavate
loodusobjektide seadusest;
kaitstavatele territooriumidele on määratud valitsejad.
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Strateegiad:
 veekaitse ja kasutamine;
 jäätmemajandus;
 klassikaline looduskaitse;
 säästlik metsamajandamine.
3.3

Karula valla üldplaneering

Karula valla üldplaneering algatati Karula Vallavolikogu 14.03.2006.a
otsusega nr.6 „Karula valla üldplaneeringu koostamise algatamine”.
25.04.2008.a. oma määrusega nr 6 Karula Vallavolikogu võttis vastu
otsuse Karula valla üldpalneeringu kehtestatmisest. Määrus on
kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1
punkti 31, Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 ja § 25 lõike 4 ning Valga
maavanema 07.04.2008.a. kirja nr 9-12-*314/1134, millega anti Karula
valla üldplaneeringule heakskiit ja tehti ettepanek Karula valla
üldplaneering kehtestada, alusel.
Määrus jõustus alates 01.05.2008.a
Karula valla üldplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamine on
algatatud Karula Vallavolikogu 12. septembri 2006.a. otsusega nr 16 (lisa
1). KSH programme avaliku arutelu koosoleku toimumise ajast ja kohast
teatati väljaandes Ametlikud Teadaanded 17. jaanuaril 2007.a. KSH
programm kiideti heaks Valgamaa Keskkonnateenistuse juhataja 07.03.
2007.a. korraldusega nr 442 (lisa 3), mis saadeti KSH juhteksperdile
07.03.2007.a. kirjaga nr 42-12-1/13151-2 (lisa 4).
Allpool tuuakse väljavõtted Karula valla üldplaneeringust:
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal peab ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omanik või valdaja seda arendama selliselt, et oleks
võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine
ühisveevärgist ning kinnistutelt heitvee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni.
Uute puurkaevude rajamisele eelistada kasutuses olevate puurkaevude
rekonstrueerimist ja ühendamist uute võrkudega. Valla investeeringute
toel rajatavate puurkaevude planeerimisel tuleks eelistada piirkondi, kus
oleks võimalik puurkaevuga liita maksimaalne arv uusi tarbijaid,
tagamaks nende varustatus kvaliteetse põhjaveega.
Karula valla omandis on alljärgnevad puurkaevud: Lüllemäe võitööstuse,
Lüllemäe elamute, Karula, Kaagjärve keskuse, Kaagjärve Sepa ja
Kaagjärve Mäemõisa puurkaev , Pikkjärve puurkaev (tootlikkus ca´0,1
m3/d)(lisa 1).
Puurkaevude haldaja on OÜ Savelen. Karula valla puurkaevude
sanitaarkaitsetsoonid on järgnevad: Lüllemäe elamute, Lüllemäe
võitööstuse, Karula, Kaagjärve Sepa, Kaagjärve Keskuse ja Kaagjärve
Mäemõisa puurkaevudel on sanitaarkaitsevöönd 30m.
Karula valla arengukava näeb prioriteetsete tegevustena ette Lüllemäe,
Kaagjärve ja Karula külas vee- ja kanalisatsioonitorustike renoveerimise,
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Lüllemäe reoveeülepumplate renoveerimise, biopuhastusjaama
rekonstrueerimise, Kaagjärve ülepumplate ja biopuhastusjaama
rekonstrueerimise, Mäemõisa puurkaevu valla omandisse taotlemise ja
korrastamise, Kaagjärve mõisahoone veepuhastusseade paigaldamise.
Reovee ärajuhtimise suublana kasutatakse Rautina (Lopisoo) oja – Pedeli
jõge (pärast biotiike) ja Köstrejärve (Laanemetsa oja – Aheru järv – Koiva
jõgi – Riia laht) (pärast biotiike, soist ala ja oja). Reovee mõju antud
veekogudele pole hinnatud, kuid arvatavasti suudavad biotiigid ja soised
alad suhteliselt väikese reoveekoguse üsna edukalt puhastada.
3.4

Arengustrateegia 2015 aastani

Inventariseerida ja kaardistada valla territooriumil asuvad tehnovõrgud;
Rekonstrueerida ja laiendada valla vee ja kanalisatsioonivõrgustik;
Tagada kvaliteetne joogivesi kõigile vallaelanikele;
Nõuete kohaselt juhtida ära reovesi ja normide kohaselt puhastada;
Reovee kogumisalade määramine

3.5

Karula valla arengukava

Karula Vallavolikogu poolt on 26.09.2005. a määrusega nr 15 vastu
võetud Karula valla arengukava aastani 2012. Järgnevalt on toodud
väljavõtted Karula valla arengukavast.
Karula vald asub Lõuna-Eestis, Valga maakonna kagunurgas. Valla
pindala on 229,92 km², millest haritava maa osakaal on 24 % ja metsade
alla jääb 56 %. Vald jaguneb 14 külaks, suurimad on Kaagjärve (340 el.)
ja Lüllemäe (291 el.). Rahvaarv on 1163 inimest, asustustihedus on 5,1
inimest km²-le.
Vallal on ühine piir Valga linna, Tõlliste, Antsla, ja Taheva vallaga ning
Läti Vabariigiga. Valga jääb valla keskusest Lüllemäelt 23 km ja Tallinn
270 km kaugusele.
Loodus on Lõuna-Eestile tüüpiline, maastik valdavalt kupliline koos
paljude järvedega. Karula kõrgustiku kõrgem tipp on Rebasemõisas asuv
Tornimägi (137m). Valla territooriumil asub 32 järve, suurim neist on
Koobassaare järv (42,6 ha).
Karula Rahvuspark hõlmab 5038 ha valla kogupindalast ning
metskondadele kuulub 7530 ha, kusjuures 1736 ha metskondade
maadest jääb rahvuspargi alale.
Põhilised tegevusalad piirkonnas on metsandus, puidutöötlemine,
põllumajandus, kaubandus, haridus, avalik haldus, maastiku kaitse ja
hooldus, (maa)turism.
Vallas töötab kultuurimaja, kaks raamatukogu, hooldemaja. Lüllemäel
tegutseb 91 lapsega põhikool, Kaagjärvel lasteaed-algkool. Jõudsalt
areneb seltside liikumine.
Lüllemäe on valla administratiivne keskus, kus asub Vallavalitsus ja peab
oma istungeid 9-liikmeline vallavolikogu.
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3.6
Looduskeskkonna- ja keskkonnakaitselise tegevuse nägemus
aastani 2012
Karula valla looduskeskkond on puhas ja vaatamisväärsusena tuntud.
Keskkonnaohtlikke ettevõtteid ei ole. Inimesed suhtuvad keskkonda
vastutustundlikult ja säästlikult. On loodud koolimetskond ja
koolihariduses on kallak kohaliku looduse väärtuste tundmaõppimisele.
Jäätme- ja veemajandus vastavad keskkonnanormidele. Kaagjärve
mõisapark on hooldatud, tuntud ja hinnatud vaatamisväärsus. Tegevus
vastab Keskkonnategevuskavale ja riiklikule arengukavale. Tollari ja
Rautina järvede kaldad on supelrandade ulatuses puhastatud. Koostöö
toimib sujuvalt eelpool mainitud partneritega, algatatakse pidevalt uusi
projekte seejuures arvestades rahaliste vahendite olemasolu eelarves ja
jätkatakse traditsioonilisi tegevusi. Osaletakse üleriigilistes ulatuslikes
projektides (n. maanteede äärte koristused).
Täidetakse rahvusvahelisi veekaitse ja -kasutusnõudeid. Piirkonnas on
uued ja korralikud torustikud ja (reo)veepuhastusseadmed. Suuremates
külades elavatel inimestel on võimalik ühineda ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonisüsteemiga. Joogivee kvaliteet ning heitvee ärajuhtimine ja
puhastamine on kõikjal ühisveevärgiga hõlmatud aladel viidud vastavusse
normidega. Vee hind (puhas vesi ja heitvesi) hoitakse elanike keskmisest
sissetulekust maksimaalselt Eesti keskmisel tasemel (arvutatuna %-des
leibkonna liikme sissetulekust).
Illegaalset prügiladustamist ei esine, elanikel on lepingud prügi
äraveofirmaga või kasutavad nad muid seadustes lubatud viise prügi
ladustamiseks.
3.7

Veemajanduse areng aastani 2014












3.8

Puurkaevude vaheliste veetrasside ühendamine Lüllemäel;
Kaagjärve trassi ehitus
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava koostamine
Lüllemäe reoveeülepumpla renoveerimine
Rautina järve puhastamine
Veemõõtjate paigaldamine
Vee hinna korrigeerimine vastavalt vajadusele
Vee- ja kanalisatsioonitorustike renoveerimine Lüllemäel ja
Kaagjärve külas
Kaagjärve ülepumpla rekonstrueerimine
Sepa ja Mäemõisa puurkaevude korrastamine
Karula Hooldemaja, Eesti Posti kontori maja ja Naisseltsi
maja liitmine
Ühiskanalisatsioonisüsteemiga ja veevõrguga

Pikemaajalised plaanid:
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Teha vastavaid uuringuid, mis on seotud põhjavee ja veekogudega. Muuta
joogivee kvaliteet kõikjal Karula vallas ühisveevärgiga hõlmatud aladel
nõuetele vastavaks. Seoses planeeritud pikaajaliste investeeringutega
koostada vastav prognoos uuendustega kaasneva veehinna tõusu kohta.
Lüllemäele ehitada uus (asukoht määrata põhjalike uuringute põhjal)
puhastusseade, mis lubaks ka kuivkäimlate sisu purgimist. Kaagjärve
puhastusseadme renoveerimine. Biotiikide puhastamine. Ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonitorustike väljavahetamine ja uute kasutajate liitmine
süsteemiga.
3.9
Omavalitsustevaheline ühistegevus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
arendamisel
Karula valla ja Valga maakonna omavalitsuste vahel toimub ühistegevus
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamiseks sihtasutuse Valga
Piirkonna Keskkonnakeskus kaudu. Sihtasutusega on sõlmitud
asjakohane haldusleping.

3.10

Võrtsjärve alamvesikonna ja Koiva alamvesikonna
veemajanduskava eelnõud

EU Veeraamdirektiivi kohaselt on ette nähtud veemajanduse riiklikus
korralduses valglaprintsiibi rakendamine. EU aspektist kujutab Eesti
tervikuna ühte veemajandusliku planeerimise üksust – Eesti vesikonda.
Eesti territoorium on omakorda jaotatud 9 alamvesikonnaks, mille kõigi
jaoks on vaja koostada veemajanduskavad. Euroopa Liidu veepoliitika
raamdirektiivi peamiseks eesmärgiks on tagada põhjaveekihtide ja
veekogude vee hea seisund. Vajalik on koostada abinõude programm
veemajanduskava eesmärkide täitmiseks.
Veeseaduse § 38 kohaselt planeeritakse vee kaitse ja kasutamise abinõud
vesikonna või alamvesikonna veemajanduskavas (edaspidi
veemajanduskava), mida tuleb arvestada kohaliku omavalitsusüksuse
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, üld- ja
detailplaneeringute koostamisel või nende ülevaatamisel ja muutmisel.
Vesikond või alamvesikond käesoleva seaduse tähenduses on valgalade
majandamise põhiüksuseks määratud üht või mitut valgala koos põhjavee
või rannikuveega hõlmav ühes ringpiiris maismaa- või veeala.
Veemajanduskavaga hõlmatavad vesikonnad ja alamvesikonnad nimetab
ning veemajanduskavad kinnitab Vabariigi Valitsus.
Veemajanduskava eesmärk on säästva arengu ja võimalikult loodusliku
veeklassi tagamine ning mere-, pinna- ja põhjaveekvaliteedi, hulga ja
režiimi (edaspidi vee seisund) hoidmine inimtegevusest võimalikult
rikkumatuna, täites vee kasutamise ja kaitse eripärast tingitud
kvaliteedinõudeid.
Veemajanduskava sisaldab: ülevaadet reostusallikate mõjust vee
seisundile ja veekasutuse analüüsi; ülevaadet põhjaveekihtide ja
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veekogude veeklasside kohta ning vastavuse kohta vee kasutamise ja
kaitse eripärast tingitud kvaliteedinõuetele; vee seisundi võimalikult
looduslikuna hoidmise tegevuskava reostuse vältimiseks või piiramiseks;
ülevaadet aladest, kus veekasutust tuleb piirata või vee edasist
kasutamist vältida ning tegevuskava otstarbekuse analüüsi.
Karula valla veekogud jagunevad Võrtsjärve ja Koiva alamvesikonna vahel.
Vooluveekogud: Ärnu jõgi, Haabsaare oja, Leese oja, Varese oja, Mürgi oja,
Rautina oja, Laanemetsa oja, Plangussaare oja, Kaagjärve oja, Silla oja
Joogivett veekogudest ei võeta, v.a. mõningatest allikatest. Veevarustuseks
kasutatakse eramajapidamiste juures olevaid tiike ja järvi.
Karula valla veekogusid kasutatakse puhke- ja kalamajanduslikel
eesmärkidel – olulisemad järved on Pikkjärv, Tollari, Rautina, Õdre,
Koobassaare ja Kogre järv, Köstrejärv. Hulk väikseid järvi asub Karula
Rahvuspargi alal, olles kaitse all haruldase elustiku tõttu.
Reostustundlike veekogude või nende osade nimekirja kuuluvad: Hargla
oja, Köstrejärv.
Võrtsjärve alamvesikonna pindala on 3374 km2. Väljaspool Eestit, Läti
vabariigi territooriumil, asub vesikonnast 99 km2 (Pedeli jõgikonnas 91
km2 ja Õhne jõe jõgikonnas 8 km2).
Alamvesikond paikneb 4 maakonnas: Viljandi, Valga, Tartu ja Võru. Selle
territooriumil on 29 kohalikku omavalitsust. Neist 5 on alamvesikonnas
kogu oma territooriumiga ning osalise territooriumiga 24 omavalitsust.
Karula vald hõlmab Võrtsjärve alamvesikonnast 144,5 km2, ehk 62,9%
valla territooriumist, s.o. 229,9 km2. Alamvesikonna sisse jäävates valla
haldusüksustes elab 651 elanikku, mis on 58,2% valla elanikkonnast.
Koiva alamvesikond paikneb Lõuna-Eestis, piirnedes lõunast Läti
Vabariigiga ning hõlmab osaliselt Võru ja Valga maakonda . Valdadest
jääb alamvesikonda tervelt või osaliselt Misso, Haanja, Rõuge, Sõmerpalu,
Antsla, Varstu, Mõniste, Vastseliina, Taheva ja Karula.
Alamvesikond on Eesti väikseim, pindalaga umbes 1383 km2.
Suuremateks jõgedeks on Koiva jõgi (pikkus 452 km ning valgala 8900
km2. Eesti territooriumil 26 km, valgalaga 1100 km2), Mustjõgi (pikkus 84
km, valgala 1820 km2, millest Eestis 994 km2), Vaidava jõgi (pikkus 71 km
ning valgala 597 km2, millest Eestis 14 km, valgalaga 204 km2), Peetri jõgi
(pikkus 73 km ning valgala 435 km2. Eesti territooriumil 25 km, valgalaga
42 km2) ja Pedetsi jõgi (pikkus 159 km ning valgala 1960 km2, millest
Eestis 26 km, valgalaga 119 km2).
Suuremateks järvedeks on Aheru järv (pindala 234 ha), Hino järv (pindala
198 ha) ja Ähijärv (pindala 176 ha).
3.11

Võrtsjärve alamvesikonna veemajanduskava peamised eesmärgid

Võrtsjärve alamvesikonna veemajanduskava peamised eesmärgid:
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elanikkonna varustamine ohutu joogiveega, kusjuures kõigi
näitajate osas hea joogiveega varustamine toimub kooskõlas
piirkonna majanduslike võimalustega;
 põhjavett kasutatakse säästvalt, tagatakse väärtuslike allikate
kaitse ja reostunud põhjaveega alade kontroll;
 pinnaveekogude hea seisundi saavutamine või hoidmine;
puhkemajanduslike võimaluste laiendamine ja säästva
maakasutuse tagamine põllumajanduses;
 veekeskkonnaga seotud vee-elustiku mitmekesisuse säilimine;
 veekogude kasutamisvõimalused ja -piirangud on selgelt
määratletud ning toetavad säästlikku majandusarengut.
Üldiselt on Võrtsjärve alamvesikonnas põhjavee looduslik reostuskaitstus
hea. Põhjaveekogumid on heas seisundis. Põhimõtteliselt on kõikidel
põhjaveekogumitel oht kaotada oma hea seisund, kui ei lähtuta reostuse
vältimise põhimõttest ning põhjavee säästlikust kasutamisest.
Kõikide looduslike vooluveekogude seisund on Võrtsjärve alamvesikonnas
hea või kesine. Kesine hinnang on antud jõgedele või jõelõikudele, mis on
tõkestatud paisrajatistega ja mille tõttu ei saa kalad jõgede
ülemjooksudele kudema minna (selle tulemusena on jõeelustik vaesemaks
jäänud). Kuigi Laatre jõe ülemjooksule (Laatre-Kuigatsi veekogum) ja
Pedeli jõe ülemjooksule (Pedeli-Riisupi veekogum) on kalade juurdepääs
paisude tõttu piiratud, on need veekogumid loetud heas seisundis
olevateks, kuna need jõelõigud on looduslikult vähesobivad paigad kalade
elutsemiseks ja kudemiseks (puudub kogumi kalastikuline väärtus).
Seega ei muuda antud paisud jõelõigu looduslikke tingimusi.
Võrtsjärve alamvesikonnas on üks ametlik supelrand (Pühajärve rand) ja
kolm ametlikku supluskohta (Vanamõisa ja Riiska järved ning Pedeli
puhkeala). 2006. aasta suve seireandmed näitavad, et kõik neli ametlikku
ujumiskohta (Pühajärve rand, Vanamõisa ja Riiska järved Tõrva linnas
ning Pedeli puhkeala) vastasid suplusvee kvaliteedinõuetele.
Võrtsjärve vesikonnas baseerub elanikkonna veevarustus täielikult
põhjaveel. Üksikmajapidamiste joogivee võtuks on rajatud kuni 10 m
sügavused salvkaevud või sügavamad, 15–60 m sügavuseni ulatuvad,
puurkaevud. Salvkaevudega tarbitakse tavaliselt pinnakatte liivakruusaläätsedes paiknevat ja reostuse eest looduslikult kaitsmata
põhjavett.
Põhjavee varud on joogivee tagamiseks piisavad.
Veemajanduskava koostamisega seotud nõupidamistel, samuti avalikul
arutelul kujunes seisukoht, et veemajanduskava elluviimiseks on
kujunenud juba kas eespoolnimetatud organisatsiooni (Võrtsjärve
Sihtasutus ja Valgamaa Piirkondlik Keskkonnakeskus), kes võiksid jääda
tulevikus suuremate tööde tellijateks.
Kaitseväärtusega kalaliikidest on Õhne jõgi väga oluliseks elupaigaks
harjusele, oluliseks elupaigaks jõeforellile, ojasilmule ja võimalik, et ka
tõugjale. Esinevad veel vingerjas, võldas ja tõenäoliselt ka tippviidikas ja
hink.
Tõrva linn on üks suuremaid Valgamaa Võrtsjärve alamvesikonna
reostajatest ning sellepärast on talle pööratud kõrgendatud tähelepanu.
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3.12

Keskkonnaeesmärgid

Joogiveevarustuse tagamine
Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, st ei tohi
sisaldada haigustekitajaid ega ülenormatiivselt keemilisi toksilisi
ühendeid. Joogiveekvaliteedi nõuetele peab vastama kõigi veeallikate vesi,
mida kasutavad enam kui 50 inimest. Pikemas perspektiivis peab
ühisveevärgist pärinev joogivesi vastama nõuetele kõigis asulates.
Tiheasustusalal tuleb kõigile soovijatele pakkuda võimalust liituda
ühisveevärgiga.
Põhjavee hea seisundi tagamine.
Võrtsjärve alamvesikonnas on põhjavesi suhteliselt hästi kaitstud,
mistõttu põhjaveega alamvesikonnas hetkel suuri probleeme ei ole. Samas
tuleb vältida edaspidise kahju tekitamist intensiivse põllumajanduse,
heitvee juhtimise pinnasesse või otse põhjavette ja majandustegevuse
tulemusena.
Põhjavee kaitse seisukohalt on väga oluline, et tiheasustusalas oleks välja
ehitatud ühiskanalisatsioon. Hajaasustusalal võiks reoveekäitluse
lahendada looduslikemate vahenditega, näiteks lodud, biotiigid jms.
Pinnaveekogude hea seisundi tagamine
Pinnaveekogude puhul on suurimaks eesmärgiks saavutada aastaks 2015
kõigi looduslike pinnaveekogude hea seisund ning tehislike ja oluliselt
muudetud veekogude hea ökoloogiline potentsiaal. Pinnaveekogude hea
seisundi tagamiseks tuleb vähendada heitveega veekogudesse juhitavate
toitainete kogust. Kõikide asulate ja tööstusettevõtete reovesi tuleb
käidelda vastavalt nõuetele. Kuna Võrtsjärve alamvesikonnas tegeletaks
suhteliselt intensiivselt põllumajandusega, siis tuleb suurt tähelepanu
pöörata sõnniku ja vedelsõnniku hoiustamisele ja laotamisele. Reostuse
ennetamiseks ja vältimiseks tuleb loomakasvatuses ja põlluharimises
lähtuda heast põllumajandustavast.
Tugevasti muudetud veekogude puhul on eesmärgiks nende võimalikult
looduslähedase seisundi taastamine.
Vee-elustiku mitmekesisuse säilitamine
Vee-elustiku säilitamiseks luua veekogudes võimalikult looduslähedased
tingimused. Kraavitatud jõelõigud viia võimalikult looduslähedasse
olukorda – suurendada vooluveekogu looklevust, luua kiiremaid ja
kärestikulisi jõelõike, tagada juurdepääs lisajõgedele ja vanajõgedele ning
kaotada olulised rändetõkked.
Üks oluline faktor vee-elustiku säilimisel on miinimumveetase ja
vooluhulk. Kui paisutatud jõgedel suvise madalveeperioodi aegu piisavalt
vett allavoolu ei lasta, hukkuvad paljud organismid ning jäävad kuivale
olulised kalade kudemiskohad. Samuti on aegajalt probleeme Võrtsjärve
veetasemega.
Võrtsjärve meetmekava koondtabelis on toodud, et ÜF projekti koosseisus
olevate veevarustus – ja kanalisatsioonisüsteemide korrastamise teostuse
tähtaeg on 2010. aasta (prioriteet I). Väljaspool ÜF koosseisu asumites
veevarustussüsteemide korrastamise aeg 2013 aasta ja
kanalisatsioonirajatise korrastamise tähtaeg 2014. a (prioriteet II).
Täiendava fosforiärastuse teostamise tähtaeg 2014.a.
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Lisameetmed hajaasustuse aladel- väikese asumite veevarustuse
korrastamise ning kuivade või reostunud kaevude asendamise ning
hajuasustuse kanalisatsioonilahenduste toetamine ja kogumiskaevude
vee kogumine ja puhastuse tagamise toetamise teostamise aeg on 2014
aasta (prioriteet III).
Lisaks on toodud meetmekavas tähtajad pinnaveekogude seisundi
parandamiseks jne.
Lisainfot saab Tartumaa Keskkonnateenistuse koduleheküljelt aadressil
http://www.envir.ee/126208
3.13

Koiva alamvesikonna veemajanduskava peamised eesmärgid

Veemajanduskava koostamist ja täitmise kontrolli korraldab
Keskkonnaministeerium. Veemajanduskava koostamisse kaasatakse
vesikonna või alamvesikonna territooriumil asuvad maavalitsused,
kohalikud omavalitsused, elanikud ja teised huvitatud isikud.
Karula vald asub Koiva alamvesikonna lääneosas (Lisa 1). Valla
kogupindala on 22 890 ha, millest haritavat maad (põld, heinamaa) on 12
880 ha ning metsamaad on 5 520 ha. Koiva alamvesikonda jääb Karula
vala territooriumist ligikaudu 7 993 ha. Karula valla elanike arv seisuga
01.01.2003.a. on 1207 inimest ehk elanike asustustihedus on 5,3 inimest
km2. Koiva alamvesikonda jääb Karula valla elanike arvust 402 inimest –
33%. Karula vald on elanike arvult Koiva alamvesikonnas suuruselt
kaheksas omavalitsus.
Koiva alamvesikonda jääb Karula valla territooriumil olevatest
suurematest jõgedest Laanemetsa oja.
2002. aastal oli veevõtt Karula vallas kokku 20,4 tuh m3. Koiva
alamvesikonda jääval ala oli veetarve 11,2 tuh m3. Viimase nelja aasta
jooksul on võetud vee kogus vähenenud (Tabel 3.13.1.
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Tabel 3.13. Veevõtt Koiva alamvesikonnas Karula valla territooriumil aastatel 1999.a. – 20002.a.
(statistiliste veekasutusaruannete alusel).
võetud vee
hulk
aasta
3
(tuh m )

3.14

2002

11,2

2001

15,9

2000

16,3

1999

16,4

Meetmete kava.

Meetmekavade koostamise eesmärgiks on leida kõige kuluefektiivsemad
lahendused alamvesikonna veemajanduse kaitseks ning
heaperemehelikuks kasutamiseks.
Koiva alamvesikonda jääb kümme omavalitsust, millesedt vaid neli
terviklikult (Misso, Mõniste, Varstu ning Taheva), kelle prioriteedid võivad
langeda kokku alamvesikonna seatud eesmärkidega. Kuid kuue valla
territooriumist jääb Koiva alamvesikonda vaid osa. Alamvesikonna ning
omavalitsute ühiste keskkonnasihtide leidmine ei ole kerge, sest suur osa
investeeringute mahust tuleb siiski katta omavalitsutel (Tabel 3.14.1).
Tabel 3.14.1. Koiva alamvesikonnas olevate omavalitsute investeerimisvõimalused.
Omavalitsus

2003. aasta eelarve
maht (EEK)

kulutused
keskkonnakaitse
le (EEK)

% eelarve
mahust

2003. aasta
laenukoormus
(%)

Misso

6 696 449

27 500

0,4

50

Vastseliina

16 828 021

189 256

1,1

9

Haanja

9 234 108

13 500

0,2

20

Rõuge

16 229 529

135 500

0,8

51

Sõmerpalu

18 267 816

293 127

1,6

14

Antsla

33 837 504

225 000

0,7

1

Varstu

10 458 812

20 000

0,2

2

Mõniste

7 800 000

78 900

1

2

Taheva

7 525 738

29 900

0,4

6,4

Karula

9 110 509

129 907

1,4

4,7

Kulutuse keskkonnakaitsele Koiva alamvesikonnas

1 142 590,00

Meetmekava koostamiseks on vajalik määratleda meetmete
eelistuskriteeriumid ning nende kaalukoefitsendid (Tabel 3.14.2).
Tabel 3.14.2. Meetmete eelistuskriteeriumid ning kaalukoefitsiendid.
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kriteeriumi nr.

kriteerium

1

meetme
rakendumisel
kohene mõju
olukorra
parandamiseks
kulude ja mõjude
soodne suhe
pikaajaline
(vähemalt 20
aastat) soodus
mõju keskkonnale
loob aluse
järgnevateks
keskkonnategevu
steks
aitab täita
rahvusvahelisi
kohustusi

2
3

4

5

kaal
5

3
2,5

1

1

Samuti on soovitatav meetmed tegevuste eesmärkide alusel liigitada:

3.15



ennetav – tegevus, millega ennetatakse/välditakse
keskkonnakahjustuste ja–saaste teket



puhastav – vältimatu või juba tekitatud keskkonnasaaste
vähendamine, puhastamine, mille tulemusel väheneb või
leevendub reostamise/saastamise maht või mõju keskkonnale
(nt. reoveepuhasti rajamine)



taastav – minevikus tekitatud saaste või kahjustuste
likvideerimine või selle keskkonnale põhjustatud mõju
leevendamine (suletava prügila rekultiveerimine)



seire – keskkonnaseisundi mõõtmise ja kaardistamisega
seotud tegevus



regulatiivne – õigusakt või muul moel keskkonda korraldav
tegevus.

Joogivee alamprogramm
Eesmärk: kogu elanikkonna varustamine ohutu joogiveega, kõigi
näitajate osas hea joogiveega varustamine toimub kooskõlas
piirkonna majanduslike võimalustega.
Reeglina puuduvad Eestis probleemid põhjavee kvantiteedi osas,
küll aga ei vasta piirkonniti põhjavesi oma keemiliselt koostiselt
joogiveele kehtestatud kvaliteedinõuetele.
1999-2001. aastal tehtud põhjavee mikrokomponentide kvaliteedi
uuringu tulemused näitasid, et Lõuna-Eestis kasutatav vesi on
vaene selliste tervistohustavate komponentide poolest nagu
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alumiinium, areseen, elavhõbe, kaadmium, kroom ja plii. Samuti on
vähe molübdeeni ja seleeni, mida peetakse küll organismile
vajalikeks komponentideks, kuid suurtes kontsentratsioonides
võivad need organismile avaldada kahjulikku mõju. Tervisekaitse
aspektist on oluline teada, et Lõuna-Eesti põhjavesi on üldiselt
fluorivaene (alla 0,5 mg/l), mistõttu selle tarbija ei saa hammaste ja
skeleti normaalseks arenguks vajalikku hulka fluori. Eesti
Geoloogiakeskuse andmetel on Kesk-Devoni põhjavesi
radioloogiliselt ohutu.
Koiva alamvesikonnas tarbitav põhjavesi, millest enamuse
moodustab Kesk-Devoni põhjaveekompleksi vesi, vastab üldjoontes
Eesti Vabariigi määrusega (Joogivee 2001) kehtestatud nõuetele,
kuid üldraua sisaldus, millest enamuse moodustab kahevalentne
raud, on lubatud piirväärtustest tunduvalt suurem.
Savika ja valdavalt paksu pinnakatte tõttu vaesestub infiltreeruv
vesi pinnasest ja sademetest pärit hapnikust ning
keskkonnatingimused muutuvad oksüdeerivatest redutseerivateks.
Redutseerivatele tingimuste domineerimisele viitavad Fe2+, H2S ja
NH4+ kõrgendatud sisaldused põhjavees.
Teisalt võib Fe2+,H2S ja lämmastikuühendite kõrgendatud
sisalduste põhjuseks olla ka veevarustussüsteemide halb
sanitaartehniline seisund – tehniliselt mittekorras puurkaevud ning
amortiseerunud veetorustikud. Järjest väheneva veekasutuse tõttu
jääb vesi torustikus seisma, kahjustades veevarustussüsteemi
ennast. Veevõtu vähenemisega kaasnevad vee Fe2+- sisalduse
suurenemine, SO42—sisalduse vähenemine ning H2S tekkimine
anaeroobsete bakterite elutegevuse tulemusena (Schmied 1999).
Hiljutised uuringud on näidanud, et kõrge rauasisaldus vees võib
põhjustada oksüdatiivset stressi. Kõrgenenud stressi näitajaid
seostatakse eelkõige kahevalentse raua (Fe2+) kõrge sisaldusega
tarbitavas vees.
Vee käitleja peab tagama ühisveevärgi liitumispunktini kinnistu
veevärgiga nõuetele vastava vee kvaliteedi. Liitumispunktist kohani,
kus joogivesi saab tarbijale kättesaadavaks, tagab joogivee
nõuetekohase kvaliteedi kinnistu omanik, kui see ei ole kokku
lepitud teisiti. Euroopa Liidu joogiveedirektiiviga (98/83/EEC)
ühtlustatud nõuetele (Joogivee 2001) täitmiseks üldraua, sulfaatide,
kloriidide sisalduse, agressiivsuse, elektrijuhtivuse ja pH osas on
Eestil ajapikendus aastani 2013 (asulad elanike arvuga alla 2000).
Kuid siiski on rauaärastuse juurutamine kahtlemata üks
prioriteetsemaid ülesandeid ühisveevärgisüsteemide arendamisel
juba praegu. Lisaks aitavad rauaärastusfiltrid tõsta vee pH-d ja
sellega parandada nii happe-leelistasakaalu kui elimineerida või
vähendada agressiivse süsihappegaasi sisaldust vees.
Viimatinimetatud omadus väldib torustike edasist kahjustumist
ning tagab veekvaliteedi säilimise nõuetekohasena kuni tarbijani.
Kvaliteetse joogivee tagamiseks on vajalike investeerigute suurus
Koiva alamvesikonnas kokku 34,9 miljonit krooni, millest
lühiajalised investeeringud moodustavad 8,4% (2,9 miljonit krooni),
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ülejäänud 32 miljonit krooni kulub pikaajaliste investeeringute
katmiseks.
Joogivee puhastuseks (rauaärastus, puurkaevude tehnilise seisundi
rekonstrueerimine) kulub 3,2 miljonit krooni. Uute veetrasside
rajamine läheb maksma 31,7 miljonit krooni.

3.16

Pinnavee alamprogramm
Eesmärk: pinnaveekogude võimalikult looduslähedase seisundi, vee
kvaliteedi ja varude tagamine.
Veekogude peamisteks saasteallikateks on erinevad heitveed,
näiteks tööstus-, põllumajandus-kommunaalheitveed ning
atmosfäärisaastus, mis jõuab veekogudesse sademetena. Enamasti
on saastus tingitud inimtegevusest.
Veekogude seisundi halvenemise vältimiseks on oluline jälgida
reoveepuhastite, eelkõige nende, millede eesvooluks on veekogu,
tööefektiivsust ning samas vähendades saasteainete emissiooni
loodusesse, kuna üks olulisemaid keskkonnaprobleeme veekogudes
on eutrofeerumine, ehk veekogu toitelisuse tõus, millega kaasneb
sageli bioloogilise mitmekesisuse, veekogu majandusliku, seahulgas
puhkemajandusliku väärtuse vähenemine.
Toitainete limitatsioon on eutrofeerumise võtmeprotsess.
Probleemid saab jaotada laias laastus kaheks. Esimesse
kategooriasse kuuluvad akuutsed mürgitused, kalakasvatuste
hävinguga kaasnev majanduslik kahju, akvakultuuride pideva
monitooringuga kaasnevad rahalised väljaminekud, turismilt
saadavate tulude kahanemine. Teine kategooria - toksiinide mõju
teistele veeorganismidele, sealhulgas kaladele ning toiduahela
kaudu ka veelindude ja veeimetajatele ning hapnikupuudusest
tekkida võiv elustiku häving.
Eutrofeerumisprotsessi pidurdamisel ja kontrolli alla saamisel on
suur tähtsus väikestel jõgedel, tiikidel ja märgaladel, sest mida
rohkem on vee teel põllumaalt lõplikku retsipienti väikeseid tiike,
märgalasid, jõgesid, seda rohkem jõuab vesi puhastuda.
Mida mitmekesisem on vee elustik, seda suuremaid
reostuskoormuseid suudab veekeskkond taluda. Et sellist
isepuhastumist soodustada, on oluline reostusallikate ja veekogude
vahel jätta puhvertsoonid - mets, võsa. Kuivenduskraavid, eriti
kuna need on sirged ja hästi puhastatud, on reostavatele
toitainetele kiireteks transporditeedeks suurematesse veekogudesse
ja kiirendavad veekogude eutrofeerumist. Kui vesi voolab läbi
käänulise jõe, läbi paljude väikeste järvede ja tiikide, on
isepuhastumise võime suurim, seega on põllumajandusega kaasnev
"kraavitamine" veekogude seisukohalt väga ebasoovitav.
Üks olulisi etappe veemajanduse korraldamisel on ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni arengukava koostamine. Arengukava võimaldab
oluliselt parandada investeeringute planeerimist veevarustus ja –
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kanalisatsiooniobjektide rajamiseks. Arengukavas sisalduva
süstematiseeritud informatsiooni alusel on võimalik oluliselt
parandada projektide otstarbekuse uuringute kvaliteeti. Koiva
alamveskonnas on ühisveevärgi- ning kanalisatsiooniarengukava
olemas vaid Antsla vallal. Karula ning Taheva vallal on valminud I
etapp – ülevaade olukorrast.
Kogu pinnaveekaitseliste investeeringute suurus Koiva
alamvesikonnas on kokku 38 miljonit krooni, millest lühiajalised
investeeringud moodustavad 32% (12,2 miljonit krooni), ülejäänud
25,8 miljonit krooni kulub pikaajaliste investeeringute katmiseks.
Kanalisatsioonitrasside ehituseks ning rekonstureerimiseks kulub
29,1 miljonit krooni. Reoveepuhastite nõuetele vastavte
puhastusefektiivsuste tagamiseks on vajalik 7 miljonit krooni.
Keskkonnaohtlike objektide likvideerimiseks ning uuringuliste
projektid läbiviimiseks on vajalik üks miljon krooni.
3.17

Põhjavee alamprogramm

Eesmärk: põhjavee kvaliteedi ja varude säilitamine.
Eestis leiavad joogi- ja olmevee allikatena kasutamist mitmed
põhjaveekompleksid. Veekompleksid erinevad üksteisest nii leviku,
lasumistingimuste, hüdrauliliste kui ka keemiliste näitajate poolest.
Koiva alamvesikonnas kasutatakse peamiselt järgmiste veekomplekside
põhjavett: Kvaternaari veekompleksi põhjavesi. Setete paksus ulatub
mõnest meetrist kuni 100-200 meetrini. Sellesse veekompleksi on rajatud
salvkaevud sügavusega 2-5 m, kohati 10-15 m ja mõned puurkaevud.
Kuna tegemist on kõige maapinnalähedasema veekompleksiga, on
Kvaternaarisetete veed kõige vähem kaitstud reostuse eest.
Ülem-Devoni veekompleksi põhjavesi on kasutusel Haanja kõrgustiku
lõunapoolses osas. Veelademe paksus 5-43 m ja kaetud 10–45 m paksuse
pinnakattekihiga, mõnes kohas vettkandvad kivimid paljanduvad (Rõuge
Ööbikuorg, Vastseliina). Vesi on kohati rauarikas.
Põhjaveevaru on Koiva alamvesikonnas piisav ning tagab mitmekordselt
olmevee vajaduse.
Koiva alamvesikonna veemajanduskava I etapi koostamise käigus
määratleti põhjavee seirevõrgustik, mis koosneb neljast seirepunktist.
Põhjavee seirepunktideks on valitud puurkaevud (Misso, Varstu,
Ruusmäe asulad ja Kuremäe farm), mis paiknevad piirkondades, kus on
kõige suurem iminmõju keskkonnale. Kolm puurkaevu saavad vee KeskDevoni veekompleksist ja üks puurkaev Üle-Devoni veekompleksist.
Kogu põhjaveekaitseliste investeerigute suurus Koiva alamvesikonnas on
kokku 2,6 miljonit krooni, millest lühiajalised investeeringud
moodustavad 31% (0,8 miljonit krooni), ülejäänud 1,8 miljonit krooni
kulub pikaajaliste investeeringute katmiseks
3.18

Keskkonnakaitse alamprogramm.
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Eesmärk: Pinnaveekogude vee kvaliteedi ja varude tagamine joogiveeks,
veeelustiku mitmekesisuse säilitamine, puhkevõimaluste ja säästva
maakasutuse tagamine põllumajanduses ning metsamajanduses.
Keskkonnakaitse investeeringuteks on planeeritud 1,5 miljonit krooni,
millest 0,5 miljoni krooni ulatuses on lühiajalised ja üks miljoni krooni
ulatuses pikaajalised investeeringud.
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4.

4.1

KARULA VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI
ARENGUKAVA
Kokkuvõte seni kehtinud arengukavast

Valga piirkonna ühise veemajanduskava aluseks on valdade ja Valga
Keskkonnakeskuse koostöös valminud omavalitsuste ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arengukavad.
Seni kehtinud Karula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
arengukavaajaperioodiks 2004-2016 on koostatud 2004.a PHARE 2001
CBC-010 SPF projekti "Valga piirkonna omavalitsuste ühine
veemajanduskava" tegevusprogrammi raames.
Eesti Keskkonnastrateegias püstitatud eesmärkidest tulenevalt, peab
joogivee kvaliteet 2000 ja enama elanikuga asulates vastama õigusaktides
kehtestatud normatiividele hiljemalt 2008. aastaks ja alla 2000 elanikuga
asulates hiljemalt 2013. aastaks. Samuti tuleb 2009. aastaks tagada
asulareovee kogumine ja 2010 aasta lõpuks tuleb tagada reoveepuhastus
kõigis üle 2000 elanikuga asumites.
Keskkonnaprobleemide tõhusamaks lahendamiseks moodustasid kuus
Valgamaa omavalitsust - Valga linn, Hummuli, Karula, Puka, Sangaste,
Taheva ja Tõlliste vallad 2001. aastal ühise keskkonnakeskuse.
Keskkonnakeskuse strateegiliste prioriteetide hulka kuuluvad muuhulgas
ühisveevärgi kaudu elanikele antava joogivee kvaliteedi vastavusse viimine
Euroopa Liidu joogiveestandardiga, veevarustussüsteemide lekete ja see
läbi vee kulu vähendamine, veehaarete ja torustike rekonstrueerimine,
reoveepuhastite ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja rajamine.
Oma strateegiliste prioriteetide elluviimiseks esitas Valga
Keskkonnakeskus Phare CBC Väikeprojektide fondile 2002. aastal
projektitaotluse „Valga piirkonna omavalitsuste ühine veemajanduskava”,
mille üheks eesmärgiks oli Valga piirkonna valdade (Hummuli, Karula,
Puka, Sangaste, Taheva, Tõlliste) ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ühise
arengukava koostamine. Phare CBC Väikeprojektide fond hindas projekti
positiivselt ja 2003. aasta augustis kirjutati alla projekti rahastamisleping.
Karula Vallavalitsuse ja Valga Piirkonna keskkonnakeskuse koostöös
käivitati 2002.aastal Karula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
arengukava koostamine. Arengukava tegemist koordineeris Meelis
Linnamägi Valga Piirkonna Keskkonnakeskusest. Kuna puudusid
konkreetselt Karula valla põhjavee kvaliteeti puudutavad uuringud ja
analüüsid, siis on seni kehtidnu arengukavas kasutatud kogu Valgamaad
hõlmava põhjavee uuringu tulemusi. Arengukava koostamise käigus
vaatas ekspert Peep Moorast läbi, vajadusel korrigeeris ja digitaliseeris
kõik valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni võrke puudutavad tehnilised
joonised. Investeerimisprojektide tehniliste lahenduste väljatöötamisel ja
võimalike maksumuste hindamisel osales eksperdina Mihkel Gross.
Finantsanalüüsi osa koostasid eksperdid Alar Meltsov ja Neeme Kärbo.
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4.2

Karula valla ühisveevärgi üldine kirjeldus

Karula vallas tarbitakse vett kvaternaari (Q)-, ülem-keskdevoni (D3-2)- ,
keskdevoni (D2) ja ordoviitsiumi-kambriumi (O-E) veekompleksidest.
Karula vald paikneb Valga maakonnakonna kagunurgas, kogupindalaga
on 230 ruutkilomeetrit. Valla territooriumil paikneb 14 küla: Kaagjärve,
Karula, Kirbu, Koobassaare, Käärikmäe, Londi, Lusti, Lüllemäe, Pikkjärve,
Pugritsa, Raavitsa, Rebasemõisa, Valtina ja Väheru. Valla administratiivne
keskus on Lüllemäe. Omavalitsuse keskuseks on Lüllemäe küla.
Läänes on vallal ühine piir Valga linnaga, loodes ja põhjas Valgamaa
Tõlliste vallaga, idas Võrumaa Antsla vallaga, lõunas ja kagus Valgamaa
Taheva vallaga ning edelas ühine piir Läti Vabariigiga. Tähtsaim
ühendusmagistraal on valda läbiv Valga - Võru maantee.
Projekt hõlmab Karula valla järgnevaid asumeid:
Kaagjärve küla
Lüllemäe küla
Karula küla
4.3

Ülevaade

1993.a. moodustati Karula vallas ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniteenuseid osutavad munitsipaalettevõtted Savek
(Kaagjärve) ja Karolen (Lüllemäe). 1997.aastal need ühendati ja
moodustati OÜ Savelen (Karula Vallavolikogu otsus nr 18, 30.07.97).
Osaühingul on üks osa ja see kuulub Karula vallale. 2000.a. loodi Karula
Vallavalitsuse juurde kommunaalinseneri ametikoht.
Vee- ja kanalisatsioonirajatised kuuluvad Karula vallale.
Vee- ja kanalisatsioonitasud on kehtestatud Karula Vallavolikogu
määrusega.
Ühisveevärgi teenused on üldiselt kättesaadavad Lüllemäe, Kaagjärve ja
Karula külade elanikele, v.a. asulast kaugemal asuvatele majapidamistele.
Hinnanguliselt võiks ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liituda umbes 100
inimest, probleeme tekitab liitumise kõrge maksumus.
Ühisveevärgi teenused pole saadavad järgmiste külade elanikele: Londi,
Pugritsa, Raavitsa, Kirbu, Koobassaare, Käärikmäe, Lusti, Pikkjärve,
Rebasemõisa, Valtina, Väheru. Kokku umbes 450 elanikku
Lokaalveevarustuse ja -kanalisatsiooni olukord on üldiselt rahuldav.
Mõningates piirkondades jäävad põuasel ajal salvkaevud kuivaks (eriti
kõrgematel aladel) ja vett on vaja juurde vedada.
Veekvaliteedi vastavus joogiveestandardi EVS 663:1995 nõuetele ei vasta
Mäemõisa küla puurkaevu vesi. Suuremate külade puurkaev-pumplad
(tootlikkusega üle 30,0 m3/d ) on käesolevaks hetkeks varustatud
raueraldusseadmetega ja nende külade elanikud saavad nõuetekohase
kvaliteediga joogivett.
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Reovee käitlemise osas probleeme on kohati kuivkäimlate
väljavedamisega.
Lekkivate reovee kogumiskaevude olemasolu kruntidel ja nende mõju
joogiveele pole teada.
Veega levivate nakkushaiguste puhanguid pole esinenud.
Veetarve elaniku kohta on 0,045 tuh m3/d ja veeheide 0,040 tuh m3/d.
Tabel 4.3. Ülevaade ühisveevärgi vee tarbimisest

3

Elanikud
Ettevõtted
Asutused
Loomad
Kokku

tuh m
ööpäevas
0,04524
0,00185
0,003977
0,00302
0,054087

Ettevõtted ja asutused

0,005827

Ühisveevärgi vee tarbimine

l/ööp
45240
1850
3977
3020
54087

Ühisveevõrku pumbatakse vett 18 839 m3/a, Kaagjärve külas on üks
tänavakraan,millest tarbitakse vett umbes 22 m3/aastas.
Põhilised veekaod tulenevad tilkuvatest kraanidest. Torustikes lekkeid ei
ole.
Ühiskanalisatsiooni vastuvõetud reovett oli 2003.a. 15 493 m³, sellest
moodustas elanikkonnalt vastuvõetud reovesi 14 741 m³ ning
asutustelt/ettevõtetelt vastuvõetud reovesi 752 m³. Reoveepuhastil reovee
mõõtmist ei toimu.
Kogu reovesi läheb loodusesse peamiselt kahes külas: Kaagjärvel ja
Lüllemäel.

4.4

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste kasutajad

Teenust kasutab 383 inimest, see moodustab 32 % elanikkonnast.
Veetarbimist suurendas Lüllemäe külas Karula lasteaia toomine
Lüllemäele, loodav tervisespordikeskus ning Nodimäe baaris
toitlustamisteenuse avamine.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühinejate arv ei ulatu Karula vallas
kunagi 100%-ni, sest osa eramuvaldajaid eelistavad jääda oma lokaalsete
veevarustuse (kanalisatsiooni) süsteemide peale ja osa ei ole võimelised
tasuma liitumismaksu.
Karula külas võib tekkida turismitalu väljaarendamisel vajadus juurde
ehitada vee- ja kanalisatsioonitorustikku. Puurkaevu tootlikkusest peaks
piisama.
Ühisveevärk ja –kanalisatsioon on olemas kolmes külas: Kaagjärvel,
Lüllemäel ja Karulas.
Ühisveevärgi teenust kasutab 383 elanikku, 5 ettevõtet ja 9 asutust.
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Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest tasumisel esineb tõrkeid, on
pikaajalisi võlgnikke.
Tabel 4.4.1 Ühisveevärgi teenuse klientide arv külade lõikes
2003.aastal
Maksimaalne tarbijate
Optimaalne tarbijate arv
arv (seisuga
aastal 2007***
01.12.2003)**
Raavitsa küla
0
0
100
Kaagjärve
184
184
205
Karula
15
15
15
Lüllemäe
196
196
206
Mäemõisa
0
9
9
KARULA VALD
395
395
538
KOKKU
** kõigi võimalike lepingupartnerite (kõik majapidamised, ettevõtted, asutused jne) koguarv,
arvestamata olemasoleva ja planeetava infrastruktuuri tehnilisi võimalusi
Tabel 4.4.2. Ühisveevärgi klientide struktuur (01.12.2003)
Raavitsa küla
Kaagjärve
Karula
Lüllemäe
Mäemõisa
KARULA VALD
KOKKU

Eraisikud (in)

Ettevõtteid (arv)

0
179
14
190
30

0
2
1
2
0

Avalik sektor (sh valla
asutused)
0
3
0
4
1 (kool)

383

5

7

Veeheide ühe elaniku kohta: 44,7 l/in/a. Elanikkonna poolt tarbitud vesi:
45,2 m³/ööp, Keskmine veekulu on 0,12 m³/in/ööp. Asutuste/ettevõtete
poolt tarbitud vesi: 5,7 m³/ööp.
Arvestamata vett võetakse Kaagjärve külas asuvast tänavakraavist.
383
Arved laekuvad halvasti, kuid põhiprobleem on inimeste
vastutustundetus, mitte vaesus.
Vett pumbatakse 18 839 m³ aastas, puhastusseadmesse 15 493 m³/a.
Lubatud veevõtt 20 400 m/a
Veeheide ühe elaniku kohta on 44,7 l/in/a
Kogu reovesi läheb loodusesse peamiselt kahes külas: Kaagjärvel ja
Lüllemäel.
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Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objektid
Puurkaev-pumplad

4.5
4.5.1

OÜ Saveleni puurkaevud

Tabel 4.5.1
Jrk
nr

Objekti
asukoht ja nr

OBJEKTI VALDAJA

Objekti
valmimisaasta

Keskmine
pumbatud
vee kogus
3
m /a

Kasutusel
oleva pumba
mark

Puurkae-vu
passi nr

Hinnang
tehnilise
seisukorra
kohta

OÜ Savelen

1

Lüllemäe
võitööstuse

1961

4600

A-706-M

2

Lüllemäe
elamute

1965

6600

A-1513-M

3

Karula

1986

400

5664
Mantel viltu
3315
4

Kaagjärve
keskuse

1972

8000

5

Kaagjärve
Sepa

1959

800

A-416-M

Tehniline seisukord üldiselt hea. Renoveerimist vajavad pealisehitused.
Lüllemäe võitööstuse puurkaevule on ehitatud uus hoone. Lüllemäe
elamute puurkaevu pump vajab väljavahetamist.
Teised puurkaevud on saanud viimastel aastatel uued pumbad.
4.5.2

Veetorustikud ja hüdrandid

Veetorustiku hinnanguline pikkus on 4 500 m. Põhiliselt on see ehitatud
malmmuhv- ja vähemal määral terastorudest. Torude läbimõõt on
peamiselt 80 ja 100 (120) mm. Vanad torustikud tuleks välja vahetada
täies ulatuses. Kasutada tuleb plasttorusid, mis mahuvad vanade torude
sisse. Praegune torustike seisund mõjutab olulisel määral joogivee
kvaliteeti.
Hüdrante on kaks, asuvad Kaagjärve külas.
4.5.3

Veepuhastus- või veetöötlemisjaamad

2003.a. rekostrueerimisetööde käigus on paigutatud rauaeraldusseadmed
Kaagjärve Keskuse puurkaev-pumplasse (seadmete park on uuendatud
2006.astal) ja Lüllemäe Võitööstuse puurkaev-pumplasse, 2005.aastal on
paigaldatud rauaeraldusseadmed ka Karula küla puurkaev-pumpla
koosseisu, 2006.a Kaagjärve Sepa pumplasse. Alates 2007.a suvest
rauaeraldus on rakendatud ka Lüllemäe elamute puurkaev-pumplas.
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4.5.4

Lokaalsed puhastusseadmed

Lokaalseid puhastusseadmeid ei ole, v. a. ehk mõned settekaevud.
4.5.6

Kanalisatsioonitorustikud

Hinnanguliselt on kanalisatsioonitorustikke Karula vallas kokku 1 800 m.
Torustikud jagunevad Karula, Kaagjärve ja Lüllemäe külade vahel.
Torustik on ehitatud asbesttsement- ja keraamilistest torudest.
Amortiseerunud, esineb lekkeid.
4.5.7

Kanalisatsioonikaevud

Kanalisatsioonikaevudest on enamus amortiseerunud. Osadel kaevudel on
kaas puudu. Tabel kanalisatsioonikaevude andmetega on lisas 3.
Andmestikku täiendavad 2 skeemi.
4.5.8

Reoveepumplad ja reoveepuhastid

Reovee ärajuhtimise suublana kasutatakse Rautina (Lopisoo) oja – Pedeli
jõgi (peale biotiike) ja Köstrejärve (Laanemetsa oja – Aheru järv – Koiva jõgi
– Riia laht) (peale biotiike, soist ala ja oja). Reovee mõju antud veekogudele
pole hinnatud, kuid arvatavasti suudavad biotiigid ja soised alad
suhteliselt väikese reoveekoguse üsna edukalt puhastada. Köstrejärv
kasvab kiiresti kinni, ühe põhjusena võib välja tuua järve kasutamist
kaudse reoveesuublana. Köstrejärve äärde on kavandatud supelrand.
Reovee vooluhulga mõõturid puuduvad mõlemas reoveesuublas.
VV määruse “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” täitmine
Heitvee mõningate näitajate osas on Lüllemäe puhastusseadmest
väljuvast veest võetud proovides esinenud normide ületamist. Vee
erikasutusloa järgseid norme pole ületatud. Vee erikasutajal on
erikasutusloa järgi kohustus võtta heitveeproov 1 kord kvartalis igalt
väljalasult. Praeguseni on võetud proove harvemini. Määruse paremaks
täitmiseks on vaja veeproove võtta sagedamini ja tagada andmete
usaldusväärsus. Reostustundliku suublasse, Köstrejärve, juhitavast veest
tuleks puhastamisel eraldada fosfor.
Reoveepumplaid on Karula vallas kolm, neist 2 asuvad Lüllemäel ja üks
Kaagjärvel. Pumplad on amortiseerunud, vajalik on kõigi pumpade ja
elektrisüsteemide väljavahetamine. Pumplate valdaja on OÜ Savelen.
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4.5.8.1

Lüllemäe küla reoveepuhasti

Puhasti valdaja: OÜ Savelen
Seadme tüüp: BIO-50
Puhasti asukoht: Lüllemäe küla nõlva all ja sees, väljavool läbi biotiikide
Köstrejärve viivasse ojja
Puhasti valmimise aasta: 1982
Projektis esitatud põhiandmed (projektfirma nimetus, tehnilised andmed,
tehnoloogilised näitajad, tehnoloogiline skeem jms): EKE projekteeritud,
ehitas Valga KEK.
Järelpuhastus: 2 biotiiki, pindlalaga 0,45 ha
Seisukord: Õhutusseadmed puuduvad ja puhasti ei tööta.
Puhasti hüdrauliline jõudlus (arvutatud): 57,5 m3/d
Puhasti jõudlus reostuskoormuse järgi (arvutatud): 17,6 kg BHT7/d

4.5.8.2

Kaagjärve küla reoveepuhasti

Puhasti valdaja: OÜ Savelen
Seadme tüüp: OKSYD-180
Puhasti asukoht: Kaagjärve küla Alamõisa
Puhasti valmimise aasta: 1975
Järelpuhastus: 3 biotiiki, pindalaga 1,2 ha
Projektis esitatud põhiandmed (projektfirma nimetus, tehnilised andmed,
tehnoloogilised näitajad, tehnoloogiline skeem jms): EKE projekteeritud,
ehitaja Valga KEK
Seisukord: puuduvad õhtusseadmed
Tabel 4.5.1. Heitvee reostuskoormus aastate lõikes (t/a)

Kaagjärve
BHT7
Heljum
Üld N
Üld P
Lüllemäe
BHT7
Heljum
Üld N
Üld P

1995

1996

1997

1998

1999

0,3
0,25
0,18
0,02

0,13
0,25
0,18
0,02

0,13
0,25

0,21
0,21

0,15
0,65
0,11
0,02

0,1
0,3
0,12
0,03

2000

2001

2002

0,42
0,42

0,42
0,42

0,42
0,42

0,07
0,24
0,14
0,02

0,09
0,11
0,12
0,02

0,07
0,1
0,16
0,03

0,02
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Tabel 4.5.2. Veevõtt ja veeheide aastate lõikes (tuh m3/a)
1993

1995

1996

1997

1998

1999

15,5

2000

2001

2002

12

12

12

12

17

17

17,3

17

Lüllemäe
Veevõtt

16

15,5

Veeheide

16

12,0

Kaagjärve
Veevõtt

43

Veeheide

18,3

18,3

9,0

9,0

18,3

18,3

9,0

9,0

18,9

Pinnas

0,8

Puhastusseadmest toimivad settekaevud ja biotiigid. Puhastid on vaja
renoveerida, arvestades heitvee hulka ja nõudeid väljuva heitvee
kvaliteedile. Biotiigid tuleb puhastada.

4.6

Arengukavas väljatöötatud lahendused probleemide
lahendamiseks

Investeeringuprojektide väljatöötamisel tuleb lähtuda ÜVK süsteemide
olemasolevast olukorrast ning järgmistest eeldustest, nõuetest ja
seadusandlusest:






arengukava järgi peab aastatel 2006-2013 olema tagatud 95%
elanike varustamine veevarustus- ja
kanalisatsiooniteenustega;
veekvaliteet tarbija juures peab investeeringuprojektide
tulemusena vastama Sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega
nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning
analüüsimeetodid” (RTL 2001, 100, 1369) kehtestatud
nõuetele ja Euroopa Liidu direktiivile 2000/60EÜ “Ühenduse
veepoliitika-alane tegevusraamistik” (veepoliitika
raamdirektiiv [EÜT L 327,22.12.2000] ning Euroopa
Ühenduse standardile EC 98/83);
vee viibeaeg torustikus enne tarbijani jõudmist ei tohi ületada
48 tundi ;
suublasse juhitav heitvesi peab vastama Vabariigi Valitsuse
31. juuli 2001. a. määrusele nr. 269 “Heitvee veekogusse või
pinnasesse juhtimise kord” (terviktekst RT I, 03.08.2001, 69,
424).



Investeeringuprojektide realiseerimise ajakava määratlemisel
lähtuvad arengukava autorid järgnevast:



vee- ja kanalisatsioonirajatiste seisundist, töötamise
efektiivsusest ja sellenende vastavusest nõuetele;
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4.7

vee-ettevõtete haldussuutlikkusest, organisatsioonilistest
võimalustest; vee- ja kanalisatsioonirajatiste
keskkonnamõjust.

Vee erikasutusluba

Valgamaa Keskkonnateenistuse poolt on OÜ-le Savelen väljastanud vee
erikasutusluba nr L.VV.VA-142766, kehtivusega kuni 31.01.2011.
OÜ Savelen veemajanduse tegevuskuludest moodustas vee
esikasutustasu 2005.a. 12036 krooni ja 2006.a 13056 krooni.
4.8

Joogi- ja tarbevesi

Tabel 4.7. Lubatud veevõtt Karula vallas
Lubatud

Katastri

Passi

Sügavus,

Puurimise

nr

nr

m

aasta

3315

120

1972

11,1

80

1959

-

1

110

1963

-

1

90

1965

11,1

140

1961

7,2

Karula
Karula
D2
11901
5664
120
Allikas: Puurkaevude arvestuskaardid, Vee erikasutusluba nr L.VV.VA-142766
Märkused: 1 – vee-erikasutusloas määramata

1986

-

Asula

Nimetus/Aadress
Keskuse

Kaagjärve

Veekiht
D2

11644

Sepa

D2

11638

Mäemõisa

D2

11640

Elamute

D2

11890

A-416M
A-848M

veevõtt,
3

m /d

ALüllemäe

1513M

Võitööstuse

D2

11881

A-706M

1

Vee kvaliteedi kontrollimine toimub vastavalt Sotiaalminisistri 31.07.2001
määruse ” nr 82 ”Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning
analüüsimeetodid” ja Tartu Tervisekaitsetalituse Valgamaa osakonna
kooskõlastatud joogivee kontrolli kava nõuetele. Kõik puurkaevudest
võetavad veeproovid võetakse vastavalt kehtivale proovivõtu metoodikale ja
analüüsid teostatakse akrediteeritud laborites.
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4.9

Reovesi ja heitvesi

Reovee mõõtmist reoveepuhastil ei toimu. Reovee kogused arvestatakse
tarbitud veekoguste alusel. Reovee keskmised arvutuslikud kogused 2006.
aastal on esitatud alljärgnevas tabelis.
Tabel 4.8.1. Heitvee ärajuhtimine Karula vallas 2006.aastal
Reovesi
elanikelt,
3
m /d

Reovesi
ettevõtetelt,
3
m /d

Kaagjärve

9,3

Lüllemäe

9,6

Asula

Reovee kogus
puhastile

Infiltratsioon
m /d

3

%

m /d

3

2,4

4,68

40

16,38

12,3

8,76

40

30,66

KOKKU
18,9
14,7
13,44
40
Märkused: arvutuslikud ja hinnangulised andmed, reovee koguste mõõtmist ei toimu

47,04

Reovesi elanikelt on leitud arvutuslikul teel arvestades 70 l/d elaniku
kohta. Ettevõtete reovee vooluhulgad on leitud tarbitud veekoguste alusel
(Kaagjärves arvutuslikult). Infiltratsiooni kogus on hinnanguline,
koosnedes drenaaživeest, sademeveest ja pinnaseveest.
Tabel 4.8.2. Reoveepuhastitele suunatava reovee arvutuslikud reoainete sisaldused
Reovee
kogus
Puhasti
puhastile,
m3/d

BHT7

KHT

Nüld

HA

Püld

kg/d

mg/l

kg/d

mg/l

kg/d

mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l

Kaagjärve

16,4

10,02

611,0

20,0

1222,0

10,0

611,0

2,0

122,2

0,3

20,4

Lüllemäe

30,7

18,8

611,7

37,6

1223,5

18,8

611,7

3,8

122,3

0,6

20,4

Märkused: hinnangulised ja arvutuslikud suurused
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5.

SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS

5.1

Üldülevaade

Karula vald paikneb Valga maakonnakonna kagunurgas, kogupindalaga
on 230 ruutkilomeetrit. Valla territooriumil paikneb 14 küla: Kaagjärve,
Karula, Kirbu, Koobassaare, Käärikmäe, Londi, Lusti, Lüllemäe, Pikkjärve,
Pugritsa, Raavitsa, Rebasemõisa, Valtina ja Väheru. Valla administratiivne
keskus on Lüllemäe. Omavalitsuse keskuseks on Lüllemäe küla.
Läänes on vallal ühine piir Valga linnaga, loodes ja põhjas Valgamaa
Tõlliste vallaga, idas Võrumaa Antsla vallaga, lõunas ja kagus Valgamaa
Taheva vallaga ning edelas ühine piir Läti Vabariigiga. Tähtsaim
ühendusmagistraal on valda läbiv Valga - Võru maantee.
Projekt hõlmab Karula valla järgnevaid asumeid:
Kaagjärve küla
Lüllemäe küla
Karula küla
5.2

Elanikkond

Karula vallas elas vallavalitsuse andmetel 1. jaanuari 2007.a seisuga 1092
inimest. Karula valla elanikkonna arvud ja demograafiline sõltuvusindeks
on välja toodud Tabel . Demograafilise sõltuvusindeksi langus näitab, et
elanikkonna trendiks on tööealiste osatähtsuse kasv ja 0-14 aastaste ning
elanikke 65+ osatähtsuse vähenemine. Demograafiline sõltuvusindeks on
Karula vallas kõrgem, kui Valga maakonnas ja Eestis keskmiselt.
Tabel 5.2. Karula valla elanikkond

Elanikke
65+
15-64
0-14
Rahvaarv kokku
Demograafiline sõltuvusindeks:
Karula vald
Demograafiline sõltuvusindeksa:
Valga maakond
Demograafiline indeksa: Eesti

2004
270
731
161
1 162

2005
261
725
158
1 144

2006
253
733
147
1 133

2007
254
706
132
1 092

0,589

0,578

0,546

0,547

0,525

0,515

0,501

-

0,474

0,47

0,466

-

Allikas: Karula vald, Statistikaamet 2007
Märkused: (elanike 65+ + elanike alla 15)/( elanike 15-64)
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5.3
Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leibkonnaliikme keskmise
netosissetuleku suhtes
Vee- ja kanalisatsiooni teenused peavad olema kättesaadavad jõukohase
hinnaga. Rahvusvaheliste standartide järgi vee- ja kanalisatsiooniteenuste
arve ei peaks ületama 4 protsenti leibkonna liikme netosissetulekust.
Eesti oludes on see piir 1,5-2 protsenti ringis, mille põhjuseks on eesti
tarbijate suurem hinnatundlikkus, kus hinna tõstmise korral tarbimine
langeb.
Leibkonna liikme netosissetulek on oluliseks indikaatoriks vee- ja
kanalisatsioonitariifide taseme prognoosimisel. Eestis puudub statistika
leibkonna liikme netosissetuleku kohta valdade kaupa. Hetkel on
leibkonnaliikme netosissetuleku värskemad andmed kättesaadavad
aastast 2007.
Tabel 5.3.1. Valga maakonna leibkonnaliikme sissetulek

Leibkonnaliikme netosissetulek, aastas, kr

Valga maakond

2003

2004

2005

2006

2007

26 564

25 550

31 840

42 548

53 040

Allikas: Statistikaamet

Tabel 5.3.1 ja 5.3.2 näitab vee- ja kanalisatsiooniteenuste arve ja 2006.a
keskmise leibkonna liikme netosissetuleku suhet. Keskmiseks leibkonna
suuruseks Valga maakonnas on 2,3 inimest. Karula vallas moodustab
keskmine vee- ja kanalisatsiooniteenuste arve 1,38 protsenti keskmisest
leibkonna liikme netosissetulekust.
Tabel 5.3.2. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste keskmine arve ja sissetuleku suhe
2006 tariif
vesi
kanal
3
kr/m
Kuu arve (eeldatud tarbimine
14
7
70c l/päevas)
Allikas: Karula valla Kaagjärve ja Lüllemäe külades

5.4

Abonenttasu
kr/kuu

Kuu
arve
kr

-

44,0

Protsent
netosissetulekust
1,38

Suuremad ettevõtted ja tööandjad

Karula vallas puuduvad suurettevõtted, kelle töötajate arv on suurem kui
50 töötajat ettevõttes. Väike-ettevõtete peamiseks tegevusaladeks on
põllumajandus ja puidutööstus.
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5.5

Karula valla finantsmajanduslik ülevaade

5.5.1

Omavalitsuse eelarve ja finantskohustused

Karula valla 2008.a eelarve tulude maht on 14,4 miljoni krooni.
Suuremateks tuluartikliteks on üksikisiku tulumaks ja toetused. Eelarve
kulude maht 2007.a on 16,0 miljoni krooni. Põhilised kuluartiklid on
haridus ning vaba aeg ja kultuur. Eelarve kulude-tulude vahe kaetakse
finantseerimistehingutega. Valla kulutused keskkonnakaitselistele
tegevustele on 2007. a. 170,6 tuhat krooni. Valla 2005-2006. a. tegelik
eelarve ja 2007.a eelarve on välja toodud
Tabel 5.5.1. Karula valla eelarve 2006-2008 a.

Tulud
Maksud
Kaupade ja teenuste müük
Toetused
Muud tulud
Tulud kokku
Finantseerimistehingud
Kulud
Üldised valitsussektori teenused
Avalik kord ja julgeolek

Majandus
Elamu- ja kommunaalmajandus
Keskkonnkaitse
Tervishoid
Vaba aeg, kultuur ja religioon
Haridus
Sotsiaalne kaitse
Kulud kokku

2006(tegelik)
kr.

2007(tegelik)
kr.

2008(eelarve)
kr.

4 726 656
1 120 898
6 708 498
13 226
12 569 278
-864 652

5 866 525
1 152 955
7 516 865
64 958
14 601 303
-849 601

5 780 800
132 400
7 202 688
62 500
14 428 388
1 601 391

1 532 406
0

1 787 578
0

2 184 780

1 041 607

1 261 056

1 358 363

31 1025
167 494
60 632
165 7310
509 5387
183 8765
11 704 626

383 006
170 607
40 700
1 940 250
5 971 857
2 196 645
13 751 701

912 761
341 100
50 700
2 404 743
6 321 222
2 456 110
16 029 779

Allikas: Karula vald

Karula valla laenukohustused on välja toodud Tabelis 4.2.2
Tabel 5.5.2. Karula valla laenukohustused
Laenuandja, laenu
väljastamise
kuupäev

SEB EÜP
01.10.2004
SEB EÜP
29.10.2005
KOKKU

Laenu
summa
kr.

Laenujääk
seisuga
31.12.2007

Laenu tähtaeg

Intressimäär
%

450 000

229 672

15.09.2010

4,5%

370 000

268 910

25.09.2012

Panga
baasintress+1,0 %

820 000

498 582

Allikas: Karula vald, 2007

Karula vallal on lisaks kapitaliliisingu kohustus 2007. a. lõpu seisuga
summas 408 973 krooni.
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5.5.2

Karula vallavalitsuse laenuvõime analüüs

Karula vallavalitsuse laenuvõime sõltub kohalikele omavalitsustele
sätestatud laenutegevuse üldistest põhimõtetest ja seaduses sätestatud
piiridest. Üldpõhimõtteks on, et kohaliku omavalitsuse tagasimaksmata
võlakohustuste kogusumma ei või ületada 60 % ja iga aasta tagasimaksed
20% eelarve aastaks kavandatud eelarvetuludest, millest on maha arvatud
riigieelarvest tehtavad sihtotstarbelised eraldised.
Tabel 5.5.2 on välja toodud Karula Vallavalitsuse eelarve puhastatud
tulud, laenukoormus ning laenukoormuse protsent puhastatud tuludest.
Tabel järeldub, et 2007-2008. aastate andmetel ei peaks Karula
Vallavalitsuse laenukoormus takistama veevarustus- ja
kanalisatsioonisüsteemide renoveerimise projektide finantseerimist, kuna
valla laenukoormus on madalam seaduses sätestatud piiridest.
Tabel 5.5.2. Karula vallavalitsuse eelarve tulud ja laenukohustused
Puhastatud
eelarvetulud 2007

Laenukoormus
kokku
2007

Laenukoormuse
% puhastatud
tuludest 2007

Puhastatud
eelarvetulud 2008

Laenukoormus
kokku
2008

Laenukoormuse
% puhastatud
tuludest 2008

780,8

6,3

tuh. kr.

12 480

911,3

7,3 %

12 464,9

Allikas: Karula vald

5.6
Vee- ettevõte finantstulemused vee- ja kanalisatsiooniteenuste
osutamisel
Müüdud vee- ja kanalisatsioonikogused aastatel 2005-2006 on välja
toodud Tabel 5.6.1 ja Tabel 5.6.2 näitab et 72,9 protsenti vee tarbimisest
oli müüdud elanikkonnale. Ettevõtete tarbimine moodustas vastavalt
27,1%.
Tabel 5.6.1. Müüdud veekogused 2005-2006
Tarbijagrupp
Elanikkond
Ettevõtted ja asutused
Kokku
Allikas: OÜ Savelen

Ühik
3
m
3
m
3
m

Tabel. 5.6.2. Müüdud kanalisatsioonikogused 2005-2006
Tarbijagrupp
Ühik
3
Elanikkond
m
3
Ettevõtted ja asutused
m
3
Kokku
m
Allikas: OÜ Savelen

5.7

2005
15 100
5 300
20 400

2005
15 100
5 300
20 400

2006
15 600
4 800
21 400

2006
15 600
4 800
21 400

Teenuste tariifid

Teenuste tariife kehtestab Karula Vallavolikogu. Tariifid üldjuhul peaksid
katma vee-ettevõtte opereerimiskulud, amortisatsiooni. Alates 2006. a.
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teenuste hinnad järgmised nii kodutarbijale kui ka ettevõtetele- vesi 14
kr/m3 ja kanal 7 kr/m3, abonenttasusid ei rakendata.
Tabel 5.7. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifid
Tariifid EEK/m3 alates:
Tarbijagrupp

2005

2006

2007

1.jaan

1.jaan

1.jaan

Elanikkond

6

14

14

Ettevõtted

9
7

7

Vesi

Kanalisatsioon
Elanikkond
Ettevõtted
Allikas: Karula Vallavalitsus,
Märkused: alates 2005 a. ühtne tariif

5.8

2,5
9

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste tegevustulud ja –kulud

Tabel 5.8.1. Veevarustus ja kanalisatsiooniteenuste tulud-kulud
2006

2005
tuh. kr.
Müügitulu – vesi
Müügitulu – kanalisatsioon
Müügitulu kokku
Opereerimiskulud - vesi
Opereerimiskulud - kanalisatsioon
Amortisatsioon
Kulud kokku
Tulud-kulud
Allikas: OÜ Savelen

99 723
61 956
161 679
101 986
21 246
42 638
165 870
- 4 191

101 878
52 079
153 957
93 923
18 768
42 638
155 329
-1 372

OÜ Saveleni veemajanduse tegevuskulud kokku olid 2006.aastal 155,3
tuhat krooni. Suuremateks kuluartikliteks olid materjali ja remondikulud.
Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste tegevuskulud aastatel 2005-2006
on välja toodud Tabel .
Tabel 5.8.2. OÜ Savelen veemajanduse tegevuskulud 2005-2006.a.
2005 a
Vesi
Tööjõukulu koos maksudega
26 999
Elekter
35 693
Materjali ja remondikulu
27 258
Admin. kulud
Muud kulud ( olulisemad eraldi välja tuua)transport
Vee erikasutustasu
12 036
Amortisatsioon
41 010
Vesi kokku
142 996
Kanalisatsioon
Tööjõukulu koos maksudega
14 183
Elekter
1 228
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24 319
33 234
23 314

13 056
41 010
134 933
10 909
600
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Materjali ja remondikulu
Admin. kulud
Muud kulud ( olulisemad eraldi välja tuua) transport
Saastetasu
Amortisatsioon
Kanalisatsioon kokku
Tegevuskulud kokku
Allikas: OÜ Savelen

5.9

3 500

4 000

2 335
1628
22 874
165 870

3 259
1 628
20 396
155 329

Vee-ettevõtte finantsvõime kaasrahastada CF projekti

OÜ Savelen ei ole võimeline kaasrahastama ÜF projekti.
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6.

KESKKONNASEISUND
Pinnakatte moodustavad Karula valla aladel valdavalt kruus, liiv ja
savi. Ehituslikke raskusi ette ei ole tulnud, v.a. torustike rajamise
ebaõnnestumine mäenõlvadele suure kalde tõttu (Lüllemäe).

6.1

Geoloogiline ehitus
Loodus on siin Lõuna-Eestis tüüpiline, lääneosas tasasem, idaosas
mosaiikne Karula kõrgustiku kuppelmaastik. Karula kõrgustiku
kõrgeim tipp on Tornimägi - 137,85 m üle merepinna. Geofüüsika ja
ümbritsevate puuraukude andmetel asub aluskorra pealispind ~550m
allpool merepinda. Lõuna pool (Mõniste kerke suunas) tõuseb see pind
kiiresti, ulatudes –380 m Laanemetsas
Vendieelsed setendid piirkonnas puuduvad, pealiskorra vanima osa
moodustavad Kesk-kambriumi liivakivid, millel lasuvad omakorda
Ordoviitsiumi liiva- ja lubjakivid. Siluri setendid on Devoni-eelsel ajal
enamasti kulutatud, veevarustuses omavad tähtsust Devoni liivakivid,
aleuroliidid ja domeriidid kogupaksusega ~300m ning pinnakate (Q).

6.2

Pinnavesi

Karula valla veekogud jagunevad Võrtsjärve ja Koiva alamvesikonna vahel.
Vooluveekogud: Ärnu jõgi, Haabsaare oja, Leese oja, Varese oja, Mürgi oja,
Rautina oja, Laanemetsa oja, Plangussaare oja, Kaagjärve oja, Silla oja.
Valla territooriumil asub 32 järve. 34,9 ha suurune maaliline Pikkjärv on
riikliku kaitse all.
Joogivett veekogudest ei võeta, v.a. mõningatest allikatest. Veevarustuseks
kasutatakse eramajapidamiste juures olevaid tiike ja järvi.
Karula valla veekogusid kasutatakse puhke- ja kalamajanduslikel
eesmärkidel – olulisemad järved on Pikkjärv, Tollari, Rautina, Õdre,
Koobassaare ja Kogre järv, Köstrejärv. Hulk väikseid järvi asub Karula
Rahvuspargi alal, olles kaitse all haruldase elustiku tõttu.
Reostustundlike veekogude või nende osade nimekirja kuuluvad: Hargla
oja, Köstrejärv.
6.3

Põhjavesi

Põhiliseks ühisveevarustuse veeallikaks on Kesk-Devoni veekompleks.
Karula vallas kinnitatud põhjaveevarud puuduvad.
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6.4

Põhjaveekompleksid ja –kihid, nende leviala Karula vallas.

6.4.1

Kvaternaari veekompleks (Q)

Levib kõikjal Valga maakonnas. Setete paksus kõigub tasandikel
mõnekümnest sentimeetrist kuni 200 meetrini Karula kõrgustikul.
Pinnakate koosneb väga erineva geneesiga (soo-, järve-, jõe-, eoolilistest,
glatsiofluviaalsetest, jääjärve – ja glatsigeenilistest) setetest. Vettandvateks
seteteks on kruus ja liiv. Veekompleksi vesi on surveta ja toitub põhiliselt
sademete veest infiltratsiooni teel, vähemal määral survelisest põhjaveest
alumistest veekompleksidest. Väljavool toimub allikatena kõrgemate
pinnavormide jalameilt, veekogude ja soode põhjast. Paljudel allikatel
ulatub deebit 0,05-1,0 l/s. Üksikuid allikaid kasutatakse veevarustusel.
Kvaternaari veekompleksi põhjavee keemiline koostis looduslikes
tingimustes on valdavalt HCO3-Mg-Ca-tüüpi, vees lahustunud
mineraalainete üldsisaldusega 0,44-0,54 g/l. Veekompleksi vesi on
enamasti pindmise reostuse eest kaitsmata või nõrgalt kaitstud.
Puurkaevude sügavus on 42-180 m, deebit 0,3-7,9 l/s. Suur osa
maakohtade elanikest ja külade individuaalmajade elanikud tarbivad
antud veekompleksi vett salvkaevudest.
6.4.2

Keskdevoni veekompleks (D2)

Levib kõikjal Valga maakonnas. Vettandvateks kivimiteks on Gauja,
Burtnieki ja Aruküla lademe peen- ja keskteralised liivakivid ja
aleuroliidid paksusega kuni 160 m, mis lasuvad 20- 250 m sügavusel
maapinnast. Tänu suhteliselt väikesele veevõtule ja kivimite suurele
veeandvusele on põhjavee seisundi muutused veevõtust hoolimata
looduslähedase iseloomuga. 1996.a. keskmine veetase lasus maapinna
absoluutsest kõrgusest jm. teguritest sõltuvalt 0,7-21 m sügavusel
maapinnast. Veekompleksi vesi on surveline. Puurkaevude deebit ulatub
0,9-9,6 l/s (keskmine 4,1 l/s). Kuna veekompleks asub Kvaternaari
veekompleksi all, on selle põhiliseks toiteallikaks sademed, mis
infiltreeruvad läbi setete. Toitaladena võib eraldada Otepää ja Karula
kõrgustikku. Keemiliselt koostiselt on Keskdevoni veekompleksi vesi
valdavalt HCO3-Ca-Mg-tüüpi, vees lahustunud minaraalainete
üldsisaldusega 0,3-0,8 g/l. Veekompleksi põhjaveele on omane madal
Na+, Cl- ja SO42- ioonide sisaldus ning suhteliselt kõrge Ca2+, Mg2+ ja
HCO3- ioonide sisaldus. Kõrge on rauasisaldus, mis esineb valdavalt kogu
veekompleksi levikualal, kohati ka kõrge väävelvesiniku sisaldus.
Mikrokomponentide sisaldus on antud veekompleksi vees madal. Tänu
veekompleksi katvatele savikatele Kvaternaari setetele on see hästi
kaitstud pindmise reostuse eest.
Alumiseks veepidemeks on Narva kihistu dolomiidid ja domeriidid.
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6.4.3

Kesk-Alamdevoni veekompleks (D2-1)

Vettandvateks kivimiteks on Pärnu ja Rezekene lademe peene- ja
keskmiseteralised liivakivid ja aleuroliidid paksusega kuni 80 m, ms
lasuvad 240-320 m sügavusel. Veekompleks levib kogu Valga maakonnas.
Lamamiks on dolomitiseerunud vettpidavad Siluri ja Ordoviitsiumi
savikad lubjakivid kogupaksusega 300 m. Veekompleksi vesi on surveline,
survekõrguseks on kuni 280 m. Puurkaevude deebitid on 1,7-9,3 l/s
(keskmine 4,5 l/s). Vesi on soolakas, mineralisatsiooniga 1,6-1,9 g/l.
Keemiliselt koostiselt sulfaat-kloor-magneesium-kaltsium-naatrium tüüpi
või kloor-sulfaat-naatrium-kaltsium tüüpi. Veekompleksi põhjavee varu
on suur, kuigi veevarustuse seisukohalt tähtsust ei oma tänu suurele
mineralisatsioonile.
6.4.4

Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleks (O-C)

Veekompleks levib kogu Valga maakonnas. Vettandvateks kivimiteks on
Pakerodi lademe liivakivid ja alamordoviitsiumi ja Tiskre lademe liivakivid
keskkambriumist üldpaksusega Karulas 40 m. Vesi on tugevalt surveline,
survekõrgus ulatub 500 meetrini. Veepinna piesomeetriline tase sõltub
reljeefist. Vähero puurkaevus oli ülevool 7,7 m üle maapinna, deebit 4,35
l/s alandusel 9,5m. Keemiliselt koostiselt on vesi Cl-Na
mineralisatsiooniga 1,3-1,7 g/l. Veekompleksi ekspluateeriti 1
puurkaevuga, sügavusega 573,3 m, tootlikkusega 10 m3/ööp. Puurkaev
asub Väheros, ülevool on lõppenud, puurkaevu ei kasutata. See
veekompleks üldiselt veevarustuses tähtsust ei oma tänu väga suurele
lasuvussügavusele ja suurele mineralisatsioonile.
Lõuna-Eesti devoni terrigeensete setete levikualal, kus asub ka Valga
maakond, on põhjavee kaitstuse hüdrogeoloogilised tingimused tunduvalt
paremad kui mujal Eestis. Lõuna-Eesti moreen moodustab suurtel aladel
küllaltki hea ekraani reostuse tõkestamiseks. Liival, samuti aluspõhja
liivakivil on väikese reostuskoormuse korral isepuhastusvõime. Põhjavee
reostumise vältimiseks on puurkaevud ümbritsetud
sanitaarkaitsealadega.
Karula vallas võib ette tulla bakteriaalset ja keemilist põhjavee reostust.
Potentsiaalsed reostusallikad on jäätmete ladustamispaigad (nii
korrastatud kui korrastamata), olmeheitvee kogumiskohad,
kütusehoidlad, salvkaevudele liiga lähedale ehitatud kuivkäimlad, lahtised
puur- ja salvkaevud, kunagised mineraalväetiste hoidlad, lekkiv
kanalisatsioonitorustik.
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6.5

Looduskaitsealad

Projektipiirkonnas paiknevad Natura 2000 alad on esitatud nimekirjana
alljärgnevas tabelis.
Tabel 6.4. Natura 2000 alad projektipiirkonnas
Asula
Tüüp
Niklusemägi
Kaitseala
Kaagjärve park ja
Kaitseala
arboreetum
Karula Pikkjärve
Kaitseala
maastikukaitseala
Anumägi (Pringentimägi)
Kaitseala
Kirbu soo hoiuala
Hoiuala
Karula rahvuspark
Kaitseala
Mägiste tammepuiestee
Kaitseala
Karula
Natura ajutise piiranguga loodusobjekt
Karula Pikkjärv
Natura loodusala
Karula
Natura linnuala
Allikas: www.maaamet.ee

6.6

Kood

EE0080424
EE0080633

Tehiskeskkond

Keskkonnaohtlik tööstus Karula vallas puudub. Karula vallas on viis
kasutuskõlblikku karjääri (Metsoja I, II, Valtina, Rautina, Kirbu),
kaevandamisluba pole ühelgi. Kinnistutel võib kruusa kaevandada oma
tarbeks.
Lokaalseid prügimägesid on hajusalt üle valla. Valla ametlik prügimägi
Paluperas on suletud ja rekultiveeritud, prügi ladustatakse Valga
prügilasse ja jätkuvalt ka eraomanduses kinnistute maadele. Mõju põhjaja pinnaveele avaldavad suletud prügimäed Karulas, Lüllemäel ja
Patuperas ning lokaalsed prügipaigad kinnistutel. Mõju hindamiseks on
vajalikud uuringud. Kuivkäimlate ja settekaevude mõju pinna- ja
põhjaveele eramute juures vajab samuti eraldi uuringut hindamaks
olukorda. Kaebusi pole olnud.
Lüllemäel ja Kaagjärves on kaks bensiinijaama. Lüllemäe bensiinijaam
paikneb vahetult elamute juures ja mahutid on kaevatud maa sisse.
Kaagjärve bensiinijaam paikneb elamutest kaugel ja ei tööta.
Sõnnikuhoidlate olemasolu, seisukord ja mõju vajab eraldi uuringut,
hindamaks, kas täidetakse VV määruses “Veekaitsenõuded väetise- ja
sõnnikuhoidlatele …” toodud nõudeid. Loomapidamistalusid on vähe,
üksikloomapidajaid samuti.

SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskus

Karula vald

2008

55

Tabel 6.5. Potentsiaalsete reostusallikate nimistu
Jrk nr.

Objekti nimetus

Pinnakatte
paksus, m

Märkused (sanitaarne
olukord 2002.a. seisuga)

Kuni 200 m

Lahtine ja üsna ohtlik

Kuni 200 m

Hea

2

Kasutusest väljas
puurkaevud
Kruusakarjäärid

3

Suletud Patupera prügila

4

Suletud Turmi prügila

5

OÜ Kärjet bensiinijaam

Kõrgendikul

Korras

6

Settekaevud

Andmed puuduvad

Andmed puuduvad

Kõrgendikul

Kaetud kruusakihiga

Andmed puuduvad

Andmed puuduvad

Kõrgendikel

Halb

1

7
8
9

Suletud prügilad
Lüllemäel 2 tk
Mineraalväetiste
ladustamispaigad
Kanalisatsioonilekked

Kõrgendikul vanas
kruusakarjääris
Kõrgendikul vanas
kruusakarjääris

SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskus

Karula vald

Kaetud kruusakihiga
Kaetud kruusakihiga

2008

56

7.

VEEVARUSTUS

7.1

Olemasolev veevarustus

Käesolevas peatükis käsitletakse Karula valla olemasolevate veevarustuse
torustike ja puurkaev-pumplate seisukorda ning hinnatakse vee koguseid
ja kvaliteeti.
Üldine ülevaade
Projektipiirkonnas elab kokku 741 inimest. Ühisveevarustuse ulatus ja
liitunud elanike arv on esitatud alljärgnevas tabelis.
Tabel 7.1. Ühisveevarustus projektipiirkonnas

Asula

Liitunud elanikkond,
inimest

Kaagjärve
Karula
Lüllemäe
Riisali

155
20
165
0

Liitunud elanikkond,
% asula
elanikkonnast
47
20
63
0

Allikas: Karula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 2004-2016

Kaagjärve
Kaagjärve asulas on kaks eraldiseisvat veevarustuse süsteemi. Ühte
teenindab Keskuse puurkaevpumpla ja teist Sepa puurkaevpumpla.
Mõlemad ehitised on rekonstrueeritud, paigaldatud on veetöötlusseadmed.
Veevõrk on väga halvas seisukorras, vanad malm -ja terastorustikud on
kaotanud oma hermeetilisuse. Esineb palju lekkeid.
Karula
Karula küla veevarustussüsteem on rajatud ühele puurkaevpumplale.
Viimane on rekonstrueeritud, paigaldatud on veetöötlusseadmed. Veevõrk
on väga halvas seisukorras, vanad malm ja teras torustikud on kaotanud
oma hermeetilisuse. Esineb palju lekkeid.
Lüllemäe
Lüllemäe veevarustussüsteem on rajatud kahele puurkaevpumplale
(Võitööstuse ja Elamute), mis on ühendatud ka ühtsesse veevõrkku.
Võitööstuse puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2003.a, ja 2007.a
paigaldatud on uued veetöötlusseadmed. Elamute puurkaev-pumpla
rekonstrueerimine toimus 2007.a. Lüllemäe mõlemad pumplad töötavad
ühtses võrgus alates 2004-st aastast. Veevõrk vajab rekonstrueerimist.
Torustikes esineb palju lekkeid.
Riisali (Raavitsa küla osa)
Riisali küla on välja arenenud suvilate piirkonnast, kuhu viimastel
aastatel on ka püsivalt elama asutud. Puudub ühisveevarustuse süsteem.
Veetarbimine
Ülevaade veetoodangust ja tarbimisest
Veetoodang ja tarbimise keskmised näitajad projektipiirkonnas aastal
2006 on esitatud alljärgnevas tabelis.
Tabel 7.2. Veetoodang ja tarbimine aastal 2006
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Asula

Veetarbimine
Arvestamata
Elanike
Ettevõtete
Veetoodang, kokku,
veetarbimine, veetarbimine,vesi
m3/d¹
m3/d
3
3
3
m /d

m /d

m /d

%

Kaagjärve

24,1

13,3

10,9

2,4

10,8

44,8

Karula

2,5

2,2

1,4

0,8

0,3

12,0

Lüllemäe

25,2

23,9

11,6

12,3

1,3

5,2

KOKKU

51,8

39,4

23,9

15,5

12,4

20,7

Allikas: Karula Vallavalitsus (veetoodang)
Märkused: 1 – arvutuslik, lähtudes eeldusest, et elanike keskmine veetarbimine on 70 l/d

Karula vallas mõõdetakse puurkaevust välja pumbatud vett ja enamikel
ettevõtetel on veemõõtjad (Kaagjärve asulas puuduvad). Elanikel
veemõõtjad puuduvad, OÜ Savelen esitab arveid vastavalt tarbijate arvule.
Eelneva tabeli puhul on võetud eelduseks, et keskmine veetarbimine on
70 l/d. Ettevõtete veetarbimised on need, mis on mõõtmistulemustega
saadud, välja arvatud Kaagjärve, kus on eeldatud ühe lasteaia lapse
keskmiseks veetarbimiseks 75 l/d. Karula küla veetoodang elanikele ja
välja pumbatud veekogus on hinnanguline.
7.2

Ettevõtete keskmine veetarbimine

Ettevõtetest ja asutustest on suurim vee tarbija Kaagjärve külas LasteaedAlgkool (14+18 last).
Lüllemäe asulas on Karula Vallavalitsus, Lüllemäe Põhikool (~60 õpilast),
Karula Hooldemaja ja Lüllemäe Kultuurimaja.
7.3

Veetarbimise aastaajaline ja ööpäevane muutumine

Konsultandi käsutuses olev informatsiooni põhjal võib järeldada, et
projekti asulates olulist veetarbimise aastaajalist muutust ei ole.
Tarbimise ööpäevase muutuse kohta mõõtmisandmed puuduvad.
Suurima kõikumise võib põhjustada kooli ja lasteaia suvine vaheaeg.
7.4

Olemasolevad veeallikad

Põhiliseks ühisveevarustuse veeallikaks on Kesk-Devoni veekompleks.
Karula vallas kinnitatud põhjaveevarud puuduvad.
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7.5

Olemasolevad veevarustuse ehitised

7.5.1 Üldist
Karula valla ühisveevarustus põhineb põhjaveel. Enamus
puurkaevpumplaid on üheastmelised. Kõikidesse suuremate külade
puurkaev-pumplatesse on on paigaldatud veepuhastusseadmed.
Veevõrgust võetud veeproovide veeanalüüside tulemused ei vasta nõuetele
ainult Mäemõisa puurkaevust võetud veeproovidel.
Veevõrk on valdavalt ehitatud hargvõrguna, tuletõrje veevaru tagamine on
lahendatud mahutite ja pinnaveekogudega.
Joogivee kvaliteet peab vastama järgnevates dokumentides sätestatud
nõuetele (edaspidi “veekvaliteedi nõuded”):
 EL Joogivee Direktiiv 98/83 EC;
 Sotsiaalministri määrus nr.82, 31.juuli 2001, “Joogivee
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”
 Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetavale
põhjaveele kehtestatakse nõuded järgmise dokumendiga:
 Sotsiaalministri määrus nr 1, 2. jaanuar 2003, “Joogivee
tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja
põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded”.
7.5.2 Põhjavee pumpamine ja kvaliteet
Toorvee allikaks Karula vallas on Kesk-Devoni veekompleks.
Ühisveevarustuse puurkaevude nimekiri on esitatud Tabel 7.5.2.
Keemiliselt koostiselt on Kesk-Devoni veekompleksi vesi valdavalt HCO3 Ca-Mg-tüüpi, vees lahustunud mineraalainete üldsisaldusega 0,3-0,5 g/l.
Veekompleksi põhjaveele on omane madal Na+, Cl- ja SO4-2 sisaldus
ning suhteliselt kõrge Ca2+, Mg 2+ ja HCO3 sisaldus. Mikrokomponentide
sisaldus antud veekompleksi põhjavees on väike.
Kaagjärve
Keskuse puurkaevust pumbatav põhjavesi vastab III kvaliteediklassile
üldraua sisalduse [2,12mg/l (2120 µg/l)] ja värvuse poolest, vees on
suhteliselt kõrge väävelvesiniku sisaldus – 0,108 mg/l (108 µg/l) .
Sepa puurkaevu vesi vastab III kvaliteediklassile üldraua kõrge sisalduse
(0,8-1,63 mg/l (800 – 1630 µg/l)) tõttu, mangaani sisaldus on suurem kui
0,05mg/l- 0,063-0,077mg/l (50 µg/l – (63 -77 µg/l). Väävelvesiniku
sisaldus 07.02.07 võetud veeproovis oli <0,05mg/l (<50 µg/l).
Karula
Karula puurkaevu veele on iseloomulik kõrge üldraua sisaldus (2,54,31mg/l ( 2500 – 4310 µg/l), mille tõttu vesi kuulub III kvaliteediklassi ja
kõrge väävelvesiniku sisaldus (02.07.07 veeproovis 0,287mg/l (287 µg/l);
mangaani sisaldus on samuti suurem joogiveele esitatud nõudest
0,05mg/l (0,066mg/l (66 µg/l).
SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskus

Karula vald

2008

59

Lüllemäe
Elamute puurkaevu vee üldraua sisaldus on 0,5-1,02 mg/l (50 – 1020
µg/l) ja mangaani sisaldus 0,075mg/l ( 75 µg/l) , seega kuulub vesi III
kvaliteediklassi. Väävelvesiniku sisaldus on <0,05mg/l (< 50 µg/l )
07.02.07 võetud veeproovis.
Võitööstuse puurkaevu üldraua sisaldus 07.02.07 võetud veeproovis oli
0,42mg/l (42 µg/l) , mangaani oli ülikõrge 3,55mg/l ( 3550 µg/l), sealt
tuleb võtta kordusproov. Väävelvesiniku sisaldus oli <0,05mg/l (<50 µg/l).
Mäemõisa
Mäemõisa puurkaevu vesi kuulub 07.02.07 võetud veeproovi alusel IIII
kvaliteediklassi –üldraua sisaldus 2,55mg/l ( 2550 µg/l), puurkaevu passi
analüüsi andmetel on üldraua sisaldus 0,6mg/l (60 µg/l )peale
proovipumpamist. Mangaani sisaldus 0,044mg/l (44 µg/l )vastab joogivee
nõuetele. Väävelvesiniku sisaldus on <0,05mg/l (<50 µg/l) .
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Karula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2008-2019
Tabel 7.5.1. Ühisveevarustuse puurkaevud Karula vallas

Asula

Nimetus/Aadress

Veekiht

Katastri
nr

Sügavus,
m

Passi nr

Keskuse
D2
11644
Sepa
D2
11638
Mäemõisa
D2
11640
Elamute
D2
11890
Lüllemäe
Võitööstuse
D2
11881
Karula
Karula
D2
11901
Allikas: Puurkaevude arvestuskaardid, Vee erikasutusluba nr L.VV.VA-142766

3315
A-416-M
A-848-M
A-1513-M
A-706-M
5664

Kaagjärve

120
80
110
90
140
120

Puurimise
aasta
1972
1959
1963
1965
1961
1986

Lubatud
veevõtt, m3/d
11,1

11,1
7,2

Tabel 7.5.2. Põhjavee kvaliteet

Asula

Puurkaevu
nimetus
/kataster

Keskuse/11644

Kaagjärve

Sepa/11638

Mäemõisa/11640

SA Valga Piirkonna Kesskonnakeskus

Parameeter ja
ühik
Värvus, kraadi
Läbipaistvus, cm
Üldraud, mg/l
Mangaan, mg/l
Nitraat, mg/l
PHT, mg/l O2
Värvus, kraadi
Läbipaistvus, cm
Üldraud, mg/l
Mangaan, mg/l
Nitraat, mg/l
PHT, mg/l O2
Värvus, kraadi
Läbipaistvus, cm
Üldraud, mg/l
Mangaan, mg/l
Nitraat, mg/l
PHT, mg/l O2

Proovi
kuupäev

15
>30
2,12
0,024
<0,4
2,7
5
>30
1,63
0,063
<0,4
1,2
15
>30
2,55
0,044
<0,4
2,9

07.02.07

07.02.07

07.02.07

KARULA VALD

Proovi
tulemus

61

Valga 2008

Joogiveeallika I
kvaliteediklassi
nõuded1
5
0,2
0,05
50
5
5
0,2
0,05
50
5
5
0,2
0,05
50
5

Joogivee kvaliteedi
nõuded 1
Tarbijale vastuvõetav
0,2
0,05
50
5
Tarbijale vastuvõetav
0,2
0,05
50
5
Tarbijale vastuvõetav
0,2
0,05
50
5

Karula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2008-2019

Asula

Puurkaevu
nimetus
/kataster

Elamute/11890

Lüllemäe
Võitööstuse/11881

Karula

Karula/11901

Parameeter ja
ühik
Värvus, kraadi
Läbipaistvus, cm
Üldraud, mg/l
Mangaan, mg/l
Nitraat, mg/l
PHT, mg/l O2
Värvus, kraadi
Läbipaistvus, cm
Üldraud, mg/l
Mangaan, mg/l
Nitraat, mg/l
PHT, mg/l O2
Värvus, kraadi
Läbipaistvus, cm
Üldraud, mg/l
Mangaan, mg/l
Nitraat, mg/l
PHT, mg/l O2

Proovi
kuupäev

Proovi
tulemus
5
>30
1,02
0,075
<0,4
2,9
5
>30
0,42
3,55
<0,4
2,1
5
16
4,31
0,066
<0,4
1,8

07.02.07

07.02.07

07.02.07

Allikas: Eesti Geoloogiakeskuse Labor
Märkused: (1) nõuded vt. ptk 7.5.1
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Joogiveeallika I
kvaliteediklassi
nõuded1
5
0,2
0,05
50
5
5
0,2
0,05
50
5
5
0,2
0,05
50
5

Joogivee kvaliteedi
nõuded 1
Tarbijale vastuvõetav
0,2
0,05
50
5
Tarbijale vastuvõetav
0,2
0,05
50
5
Tarbijale vastuvõetav
0,2
0,05
50
5

Karula valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks
2009-2019
7.6

Põhjavee kaitsmine

Vastavalt Keskkonnaministri määrusele nr 61, 16. detsembrist 1996,
moodustatakse põhjaveehaardele sanitaarkaitseala üldjuhul 50 m
raadiuses ümber puurkaevu. Juhul, kui veehaarde projektikohane
tootlikkus on üle 10 m3/d ja põhjaveekiht on hästi kaitstud, võib
keskkonnaminister sanitaarkaitse ulatust vähendada 30 meetrini. Kui
veehaarde projektikohane tootlikkus on alla 10 m3/d ja vett võetakse
ühisveevärgi vajaduseks, võib sanitaarkaitseala ulatust vähendada 10
meetrini. Sanitaarkaitseala ulatus määratakse veehaarde projektiga
“Veeseaduses” sätestatud alustel.
Tabel 7.6. Puurkaevude sanitaarkaitsealad
Asula
Kaagjärve
Lüllemäe
Karula

Puurkaevu
nimetus /
aadress
Keskuse
Sepa
Mäemõisa
Elamute
Võitööstuse
Karula

Puurkaevu
katastri number

Sanitaarkaitseala
olukord, m1

Tähistus

11644
11638
11640
11890
11881
11901

30
50
30

puudub
puudub
puudub

30
50

silt?
puudub

Allikas:
Märkused: 1 – sanitaarkaitse ala ulatus mõõdetud Eesti Põhikaardilt M1:10000

7.7

Puurkaevpumplad

Enamus Karula valla puurkaev-pumplatest on rekonstrueeritud,
paigaldatud on OÜ Tulvese poole veetöötlusseadmed.
7.7.1 Kaagjärve
Kaagjärve asula puurkaevpumplad on üheastmelised, pumpla
väljundrõhk hoitakse püsivana puurkaevu pumba ja hüdrofoori abil.
7.7.2 Keskuse puurkaevpumpla
Puurkaevupump pumpab vett puurkaevust läbi survefiltersüsteemi ja
hüdrofoori veevõrku. Kaagjärve Keskuse puurkaevpumpla rekonstrueeriti
2004.a., pumpla külgneb suurema hoonega. Tööde käigus renoveeriti
endine kaheastmeline puurkaevpumpla üheastmeliseks. Hoone seinad ja
katus soojustati ja kaeti profiilplekiga. Hoone on varustatud
äravoolutrapiga.
Puurkaev asub pumplahoones sees. Puurkaev on varustatud
proovivõtukraaniga, samuti on võimalus võtta veeproovi veevõrku
suunatavast töödeldud veest. Puurkaevu suue on põrandast 15cm
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kõrgusel ja kaetud metallplaadiga, kuid seal puudub ava staatilise ja
dünaamilise veetaseme mõõtmiseks.
Puurkaevu erideebiti arvutamiseks vajalikke mõõtmisi ekspluatatsiooni
ajal teostatud ei ole, seepärast ei ole võimalik hinnangu andmine
erideebiti muutuse (vähenemise) ja filtriosa ummistumise kohta.
Kasutusel on uus hüdrofoor mahuga 500 l. Tööde käigus uuendati
elektrisüsteem. Paigaldati veemõõtja. Talvekuudel hoitakse pumplas
temperatuur üle 5oC elektrikütte abil.
12.10.2000.a. 35m sügavusele paigaldatud Itaalia päritolu
puurkaevupumba NF-95/DA-17 (3kW) tootlikkus on piiratud kuni
4,8m3/h.
Pumplahoonel puudub puurkaevu kohal luuk, mis tagaks puurkaevu
suudmele ligipääsu vajaduse tekkimisel puurimisagregaadiga.
Puurkaevu suudmele ligipääs videouuringuks vajadusel on siiski võimalik
pumplahoone ukse kaudu.
Pumpla üldine seisund on hea.
7.7.3 Sepa puurkaevpumpla
Puurkaevupump pumpab vett puurkaevust läbi survefiltersüsteemi ja
hüdrofoori veevõrku.
Sepa puurkaevpumpla rekonstrueeriti 2006.a. Tööde käigus ehitati uus
hoone seina paksusega 40 cm (lapiti laotud väikeplokist). Hoonel on
puidust uks. Soojustatud katus on kaetud liimitud katusekattematerjaliga
Bipol.
Hoone on varustatud äravoolutrapiga.
Puurkaev asub pumplahoones sees. Puurkaev on varustatud
proovivõtukraaniga, samuti on võimalus võtta veeproovi veevõrku
suunatavast töödeldud veest. Puurkaevu suue asub põrandapinnast
kõrgemal ja on kaetud metallplaadiga, kuid seal puudub ava staatilise ja
dünaamilise veetaseme mõõtmiseks. Puurkaev on puuritud 1959.a., seega
puurkaevu kasutusaeg oluliselt ületatud.
Kasutusel on uus hüdrofoor mahuga 500 l. Kogu elektrivarustus ja
veeseadmestik on uus. Paigaldati veemõõtja. Talvekuudel hoitakse
pumplas temperatuur üle 5oC elektrikütte abil.
12.10.2000.a. on paigaldatud kolme tõstetoruga 30m sügavusele
puurkaevupump ECV 6-10-80 (4,5kW). Puurkaevupump asub puurkaevu
perforeeritud manteltoru osas. Puurkaevu toodangut enne filtrit ei ole
piiratud, puurkaevu tootlikkus ilmselt ei vasta filtri tootlikkusele 1,5m3/h.
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7.7.4 Mäemõisa puurkaevpumpla
Mäemõisa silikaattellistest puurkaevpumpla hoone ja kogu seadmestik,
elektrivarustus on täielikult amortiseerunud.
Puurkaev asub pumplahoones sees ja on varustatud proovivõtukraaniga.
Puurkaevu päis, kaks hüdrofoori mahuga 1,5m3 on samuti väga halvas
seisukorras.
15.01.07 on puurkaevu paigaldatud 30m sügavusele pump NP 22 b4
tootlikkusega 3,2m3/h.
7.7.5 Karula puurkaevpumpla
Karula puurkaevpumpla paikneb suures nõukogude ajal ehitatud endise
kaheastmelise pumpla hoones. Hoone on tõrvatud katusega.
Rekonstrueerimistööd toimusid 2005.a Tänaseks on hoone sisse ehitatud
soojustatud kinnine ruum. Paigaldatud on veemõõteseadmed, kogu
elektrivarustus ja veeseadmestik on uus.
Puurkaev asub endises suures pumplahoones väljaspool soojustatud uut
pumplaruumi. Puurkaev on varustatud proovivõtukraaniga, samuti on
võimalus võtta veeproovi veevõrku suunatavast töödeldud veest.
Puurkaevu suue asub põrandapinnast kõrgemal ja on kaetud
metallplaadiga ning soojustatud, kuid seal puudub ava staatilise ja
dünaamilise veetaseme mõõtmiseks.
Kasutusel on uus hüdrofoor mahuga 300 l, mis on paigaldatud
puurkaevu ja filterseadme vahele.
29.10.2000.a. on paigaldatud PVC toruga 35 m sügavusele
puurkaevupump ECV 6-6,3-85 (2,8kW). Puurkaevu toodangut enne filtrit
ei ole piiratud, puurkaevu tootlikkus ilmselt ei vasta filtri tootlikkusele 1,5
m3/h. Suulistel andmetel on puurkaevu manteltoru viltu, millest annab
tunnistust väide, et veetõstetorudega puurkaevupumbad on puurkaevu
kinni kiildunud. Puurkaevu suudmele ligipääs videouuringuks, et
kontrollida manteltoru seisukorda vajadusel, on võimalik pumplahoone
ukse kaudu. Puurkaevu kohal on teenindusluuk.
7.7.6 Lüllemäe elamute reservpuurkaevpumpla
Lüllemäe Elamute silikaattellistest puurkaevpumpla hoone on 2007.aastal
korrastatud, vahetatud vee- ja elektriseadmestik, paigaldatud
veetöötlusseadmed. Hetkel töötavad ühises võrgus Võitööstuse puurkaevpumpla ja ka Elamute puurkaevpumpla töös. 2007. a algavad
rekonstrueerimistööd. Kavas on siiski jätta Elamute puurkaev-pumpla
reservi. Puurkaevupumba tootlikkus on kuni 6 m3/h ja pump on
paigaldatud PVC toruga 60m sügavusele.
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Puurkaevu suue asub põrandapinnast kõrgemal ja on kaetud
metallplaadiga ning soojustatud, kuid seal puudub ava staatilise ja
dünaamilise veetaseme mõõtmiseks. Puurkaev on varustatud
proovivõtukraaniga.
7.7.7 Lüllemäe Võitööstuse puurkaevpumpla
Võitööstuse puurkaevpumpla rekonstrueeriti 2004.a. Tööde käigus ehitati
uus hoone, mille seinad ja katus on soojustatud ja kaetud profiilplekiga.
Kogu hoone elektrivarustus ja veeseadmestik on uus. Kasutusel on
kummimembraaniga hüdrofoor mahuga 500 l. Puurkaevu päis asub
maapinnast madalamal, kuid pumplahoone põrandast siiski kõrgemal.
Puurkaevu suuet katval päisel puudub ava veetaseme mõõtmiseks
puurkaevus. Paigaldatud on proovivõtukraan.
Puurkaevu suudmele ligipääs videouuringuks, et kontrollida vajadusel
manteltoru seisukorda, on võimalik pumplahoone ukse kaudu. Katusel
puurkaevu teenindusluuk puudub.
01.12.2006.a. on paigaldatud PVC toruga 50m sügavusele
puurkaevupump NF-95-0/31. Puurkaevu toodangut enne filtrit on
piiratud, et see vastaks filtri tootlikkusele 3,6 m3/h.

Tabel 7.7.1. Puurkaevude konstruktsioonid
Asula

Kaagjärve Keskuse PK 11644

Kaagjärve Sepa PK 11638

Kaagjärve Mäemõisa PK 11640

Karula PK 11901

Lüllemäe Elamute PK 11890

Lüllemäe Võitööstuse PK 11881

SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskus

Manteltoru diameeter, mm
377
219
168
114
Perfofilter 219
Perfofilter 114
273
219
168
Perfofilter 168
6”
Perfofilter 4”
6” taga savitamponaaž

Intervall, m
0-18,1
+0,5-40,2
0,5-95
90-120
18,2-35
95,7-120
0-33
0-46
42-80
55-80
+0,3-88
85-110
60-88

324
219
168
Perfofilter 168
273
168
114
Perfofilter 114
273
219
146
Perfofilter 146

+0,5-20
+0,5-90,5
88-120
98-120
+0,1-12,7
+0,5-67,2
66,3-90
74,2-90
0-63
19-80
71,5-140
107-140
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Tabel 7.7.2. Puurkaevu proovipumpamise andmed puurkaevu rajamise aastal
Passi nr./nimi

Deebit, m3/h

Veetaseme
alanemine,
m

Staatiline
veetase, m

Dünaamiline
veetase, m

Erideebit,
m3/h.m

10; 14

2,5; 4

6,5

9; 10,5

4; 3,5

18

3,5

13,5

17,0

5,14

10,9; 15,3

4,3; 7

17

21,3; 24

2,53; 2,19

13; 11

7; 6

13

20; 18

1,86; 1,83

5,4; 7,9

3,5; 6,4

34,7

38,2; 41,1

1,54; 1,23

12; 16

3,9; 10,8

43,15

47,1; 54

3,08; 1,48

3315/Kaagjärve
Keskuse
A-416M/Kaagjärve
Sepa
A-848M/Mäemõisa
5664/Karula
A-1513M/Lüllemäe
Elamute
A-706M/Lüllemäe
Võitööstuse

Märkus:1 – andmed puuduvad

Võitööstuse

7.8

Pumba
tootlikkus m3/h

Elamute

Asetus-sügavus,
m

Karula

Paigaldatud
Pump

Mäemõisa

Paigaldamise
aeg

Sepa

Katastri nr

Keskuse

Passi nr.

Puurkaevu nimi

Tabel 7.7.3. Puurkaevu pumba andmed

3315
A-416M
A-848M
5664
A1513M
A-706M

11644

12.10.2000

NF-95/DA-17

35

4,8

11638

12.10.2000

ECV6-10-80

30

Pole teada

11640

15.01.2007

NP 22 b4

30

3,2

11901

29.10.2000

ECV6-6, 3-85

35

Pole teada

11890

Pole teada

Pole teada

60

6

11881

01.12.2006

NF95-0/31

60

3,6

II-astme pumplad

Karula vallas puuduvad töötavad II-astme pumplad.
7.9

Veetöötlus

Veetöötlusseadmed on paigaldatud Kaagjärve Sepa ja Keskuse, Karula
ning Lüllemäe Võitööstuse puurkaevpumplale. Kõigi veetöötlusseadmete
paigaldajaks on OÜ Tulves. Kaagjärve Sepa ja Keskuse
puurkaevpumplatele on paigaldatud rauaeraldusseadmed, toimub
kaaliumpermanganaadi doseerimine.
SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskus

KARULA VALD

67/114

Karula valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks
2009-2019
Lüllemäe Võitööstuse ja Karula puurkaevpumplas toimub raua ja
mangaani eraldus, kaaliumpermanganaadi doseerimine.
Rauaeraldussüsteem koosneb kahest paralleelselt töötavast filtripaagist
(Karulas üks), filtrimaterjalist, kaaliumpermanganaadi mahutist ja
filtrisüsteemi kontrollventiilidest.
Filtrite läbipesu toimumisajad on programmeeritavad (pesu on ette
nähtud minimaalse tarbimise ajal, öösel) . Automaatikasüsteem
võimaldab filtri pesu nii taimeri abil kui käsitsi aktiveerituna.
Filtri paakides oleval filtrimaterjalil hapendatakse vees olev raud
kahevalentsetest ioonidest (Fe2+) kolmevalentsete (Fe3+) oksiidide ja
hüdroksiidide kujule, mis võimaldab raua mehaanilist eraldamist
oksüdeeriva materjali enda kihis. Sarnaselt rauaga tuleb veest eraldada
ka väävelvesinik ja mangaan.
Filtrimaterjali pestakse automaatselt perioodiliste ajavahemike järel, et
uhtuda kanalisatsiooni raua, mangaani jm. osakesed. Kasutatakse
pidevat KMnO4 lahuse doseerimist proportsionaalselt tarbitava vee
hulgale.
Filtri pesu toimub toorveega.
Tabel 7.9. Veetöötlusseadmed
Puurkaev
u
nimetus /
aadress

Puurkaev
u katastri
number

Keskuse

11644

Karula

Sepa
Karula

11638
11901

Lüllemäe

Võitööstus

11881

Asula
Kaagjärv
e

Veetöötlusseadme
tüüp
2GS122/1665/132F/X
PO
Gse561354/132/XPO
Gse561354/132/XPO
2GS122/1665/132F/X
PO

Tootlikku
s,
m3/h

Paigaldu
saasta

6

2004

1,5
1,5
6

2006
2005
2004

Tehnilin
e
seisukor
d
Hea
Hea
Hea
Hea

Allikas: Karula Vallavalitsus

7.10 Veevõrk
Karula valla veetorustik on põhiliselt ehitatud malmmuhv- ja vähemal
määral terastorudest. Torustik on väga halvas seisukorras, mõjutades
tugevalt joogivee kvaliteeti.
Torustiku skeem on esitatud Joonisel 5-1-01 kuni 5-3-01, Lisas 1.
Tabel 7.10. Ülevaade Karula valla projektiasumite veevõrgust
Asula

Torustiku
materjal

Ehitusaasta

Läbimõõdu
vahemik,
mm

Pikkus,
m

Kaagjärve

Malmtoru,
PEM

1970-ndad

Malm 50, PEM 90
ja 40

3230
(malm), 90
(PEM)
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Asula

Torustiku
materjal

Karula

Malmtoru,
PEM

Lüllemäe

Malmtoru,
PEM

Ehitusaasta
1970-ndad
(malm), 2005
(PEM)
1970-ndad
(malm), 2005
(PEM)

Läbimõõdu
vahemik,
mm

Pikkus,
m

50

1155

Malm 50, PEM 63

2246
(malm),
110 (PEM)

Allikas: Karula Vallavalitsus

7.11

Teised veevarustuse süsteemid

Elanikel, kellel puudub ühisveevarustuse süsteem, kasutavad salvkaeve
ja erapuurkaeve.
7.12

Vee kvaliteet tarbimispunktis

Joogivee kontrolli teostatakse vastavalt tervisekaitsetalitusega
kooskõlastatud joogivee kontrolli kavadele. Kvaliteedinõuetele
mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks väljastab
tervisekaitsetalitus vee erikasutajale vastava müügiloa.
Kaagjärve küla
Kaagjärve puurkaev- Tartu Tervisekaitsetalituse Valgamaa osakonnaga
on kooskõlastatud “Joogivee kontrolli kava aastateks 2004-2007”.
Käideldava vee kogus ööpäevas on 20m3. Tavakontrolli jaoks võetakse
veeproove puurkaevu teeninduspiirkonnas asuvatest elamutest ja
kauplusest ning süvakontrolli jaoks kauplusest. 2007.aastaks on
planeeritud süvakontroll kauplusest. 2005-2006.a. pumplast veevõrku
antavas vees ei vasta joogivee nõuetele üldraua sisaldus – 0,335-1,76mg/l
(335 - 1760 µg/l) ja mangaani sisaldus – 0,05-0,563mg/l (50-563 µg/l )
kuigi 2004.aastast töötab survefilter pumplas. Mangaani sisaldus
puurkaevust pumbatavas põhjavees oli 07.02.07 võetud veeroovis
0,024mg/l (24 µg/l).
10.01.2006.a. pikendati tervisekaitsetalituse poolt Kaagjärve keskuse
piirkonnale antud müügiloa kehtivusaega kuni 31.12.2008.a.
Sepa puurkaev- Tartu Tervisekaitsetalituse Valgamaa osakonnaga on
kooskõlastatud “Joogivee kontrolli kava aastateks 2004-2007”. Käideldava
vee kogus ööpäevas on 2,5m3. Nii tava- kui ka süvakontrolli jaoks
võetakse veeproove puurkaevu teeninduspiirkonnas asuvast
ühepereelamust. Süvakontroll on planeeritud 2007.aastaks. 19.09.2006
ühepereelamutest võetud veeproovis on liiga suur üldraua (4,9mg/l 4900
µg/l), mangaani (0,09mg/l (90 µg/l) sisaldus. 2006.a. rakendati tööle
puurkaevpumplas survefilter raua-ja mangaanieralduseks.
Karula küla
Tartu Tervisekaitsetalituse Valgamaa osakonnaga on kooskõlastatud
“Joogivee kontrolli kava 2004-2007”. Proovivõtukoht nii tava- kui ka
süvakontrolli jaoks asub Päästeteenistuse ruumides puurkaevpumpla
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vahetus läheduses. Käideldava vee kogus ööpäevas on 11,5m3. Survefilter
on paigaldatud puurkaevpumplasse 2005.a. 2005-2006.a.
Päästeteenistusest võetud kahes veeproovis ei vasta vesi joogivee nõuetele
kahes veeproovis üldraua osas (1,63mg/l (1630 µg/l ) 29.08.05 ja
2,57mg/l ( 2570 µg/l )03.10.06.a ja ühes veeproovis ka mangaani osas
(0,079mg/l ( 79 µg/l) 29.08.05.a.
Müügiluba on olemas.
Lüllemäe küla
Elamute puurkaev - Tartu Tervisekaitsetalituse Valgamaa osakonnaga on
kooskõlastatud “Joogivee kontrolli kava 2004-2007”. Proovivõtukoht
tavakontrolli jaoks on elamud ja süvakontrolli jaoks hooldekodu ja elamus
puurkaevu teeninduspiirkonnas. Käideldava vee kogus ööpäevas on
18,1m3. Veevõrgus on normikohased üldraua ja mangaani sisaldus,
puurkaevpumplasse filter on paigaldatud.
Võitööstuse puurkaev - Tartu Tervisekaitsetalituse Valgamaa osakonnaga
on kooskõlastatud “Joogivee kontrolli kava 2004-2007”. Proovivõtukoht
tavakontrolli jaoks on söökla ja süvakontrolli jaoks kool ja kauplus
puurkaevu teeninduspiirkonnas. Käideldava vee kogus ööpäevas on
12,6m3. Filter on paigaldatud puurkaevpumplasse 2004.a. Võrkuminevas
joogivees oli peale filtri paigaldamist 22.06.05-03.10.06 üldraua sisaldus
0,237-0,49mg/l (237- 490 µg/l ) ja mangaani sisaldus 0,038-0,64mg/l
(38-64 µg/l )ning veevõrgus Lüllemäe koolis üldrauda 1,26-2,24mg/l
1260-2240 µg/l ) ja mangaani 0,109mg/l (109 µg/l).
Mäemõisa küla
Kaagjärve lasteaed-algkoolist võetud ainsas veeproovis 19.09.06 oli kõrge
üldraua sisaldus –5,26mg/l ja mangaani 0,078mg/l.
Arengukava koostamise ajal (detsember 2009 –jaanuar 2009.a) olid
menetluses OÜ Saveleni poolt taotlused Lüllemäe küla Võitööstuse ja
Karula küla puurkaev-pumplate vee müügiloa pikendamise taotlused.
Kehtivate müügilubadega on lubatud ületada raua ja mangaani
piirmäärasid järgmistes asulates: Kaagjärve Keskuse (Fe 2500 µg/l, Mn
800 µg/l ), Kaagjärve Sepa ( Fe 2500 µg/l ), Lüllemäe Võitööstuse (Fe 2500
µg/l ja Mn 800 µg/l ) ja Karula (Fe 2500 µg/l , Mn 800 µg/l ).
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Tabel 7.12. Veekvaliteet veevõrgus
Asula

Kaagjärve

Kaagjärve

Karula

Lüllemäe

Lüllemäe

Proovivõtu koht

Tare
pood

Üheperee
lamud

Päästetee
nistus

Hooldem
aja

Kool

Puurkaev

Kaagjärve
Keskuse

Kaagjärve
Sepa

Karula

Elamute

Võitööstuse

Parameeter ja
ühik

Värvus, kraadi
Hägusus NHÜ
Üldraud, mg/l
Mangaan, mg/l
Nitraat, mg/l
PHT, mg/l O2

Värvus, kraadi
Hägusus NHÜ
Üldraud, mg/l
Mangaan, mg/l
Nitraat, mg/l
PHT, mg/l O2
Värvus, kraadi
Hägusus NHÜ
Üldraud, mg/l
Mangaan, mg/l
Nitraat, mg/l
PHT, mg/l O2
Värvus, kraadi
Hägusus NHÜ
Üldraud, mg/l
Mangaan, mg/l
Nitraat, mg/l
PHT, mg/l O2
Värvus, kraadi
Hägusus NHÜ
Üldraud, mg/l
Mangaan, mg/l
Nitraat, mg/l
PHT, mg/l O2

Proovi
tulemus

6
1,76
0,56
1,6

Joogivee
kvaliteedi nõuded

Tarbijale
vastuvõetav
Tarbijale
vastuvõetav
0,2
0,05
50
5

Proovi
kuupäev

21.12.
2005

Tarbijale vastuvõetav

26
4,9
0,09
0,9

Tarbijale vastuvõetav

0,2
0,05
50
5

19.09.0
6

Tarbijale vastuvõetav
Tarbijale vastuvõetav

2,57

0,2
0,05
50
5

03.10.0
6

Tarbijale vastuvõetav

18
1,48
0,466
1,4

Tarbijale vastuvõetav

0,2
0,05
50
5

30.11.
2004

Tarbijale vastuvõetav

14
2,24
0,109
1,4

Tarbijale vastuvõetav

0,2
0,05
50
5

19.09.’
2006

Allikas: Tervisekaitseinspektsioon Tartu labor
Märkused: kõikides punktides võetud proovides oli probleeme raua ja mangaani sisaldusega.

7.13 Veevarustuse keskkonnamõju
Kinnitatud põhjaveevarud Karula vallas puuduvad. Kuna esineb väga
palju veelekkeid, siis on tegu loodusressursside raiskamisega. Olulist
reostust puurkaevude sanitaarkaitsealades ei esine. Veevõtt
puurkaevudest ei ületa lubatud veevõttu.
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Kinnitatud põhjaveevarud puuduvad, keskkonnamõju ei saa hinnata.
Tamponeeritavaid puurkaeve Karula vallas ei ole.
7.14

Planeeritud investeeringud aastatel 2007 kuni 2010

Aastal 2007 on plaanis Lüllemäe Elamute puurkaevpumpla
rekonstrueerimine. Rahastajaks Keskkonna Investeeringute Keskus.
7.15

Hinnang olemasolevale veevarustussüsteemile

Olemasoleva ühisveevarustuse süsteemi probleemid on loetletud
alljärgnevalt projekti asulate kaupa.
7.15.1 Kaagjärve
 Torustiku halb seisukord
 Suured veekaod
 Vee kvaliteedi halvenemine võrgus
 Torustikud paiknevad eramaadel
 Veetöötlusseadmete ebakorrektne töötamine
 Kaks eraldiseisvat veevarustuse süsteemi
 Mäemõisa puurkaevpumpla väga halb seisukord
7.15.2 Lüllemäe
 Torustiku halb seisukord
 Vee kvaliteedi halvenemine võrgus
 Torustikud paiknevad eramaadel
 Veetöötlusseadmete ebakorrektne töötamine
 Elamute puurkaev-pumpla väga halb seisukord
7.15.3 Karula
 Torustiku halb seisukord
 Vee kvaliteedi halvenemine võrgus
 Torustikud paiknevad eramaadel
 Veetöötlusseadmete ebakorrektne töötamine
7.15.4 Riisali
 Puudub ühisveevarustuse süsteem
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7.16 Veevarustuse tehnilised indikaatorid
Tabel 7.16. Veevarustuse tehnilised indikaatorid
Komponent
Projektipiirkonna elanikkond
Ühisveevarustusega elanikkond
Vee kogus, mis makstakse
veemõõdu näitude alusel
Keskmine ühiktarbimine

Ühik

Väärtus

Inimeste arv

741

% kogu elanikkonnast
% kogu tarbitud
veekogusest
l/in ööpäevas

33
18,7
70¹

3

m /d

51,8

3

m /d

21,9²

%

29,9

3

m /h

1,5-6

% võrku pumbatud veest

80

% võrku pumbatud veest

10

km

6,8

Arvestamata vesi

3

m /d

12,4

Arvestamata vesi

% pumbatud veest

20,7

Keskmine veetoodang
Lubatud veevõtt
Veetoodangu reserv
Veetöötluse projekt võimsus
Veekvaliteedi vastavus
kvaliteedi nõuetele
Veekvaliteedi vastavus
kvaliteedi nõuetele
tarbimispunktis
Veevõrgu pikkus

Märkused:1-arvutuslik näitaja
2-Lüllemäe puurkaevud alusel (teisi puurkaevusid ei ole Vee erikasutusloas).
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8.
KANALISATSIOON
Käesolevalt käsitletakse Karula valla olemasoleva
ühiskanalisatsioonitorustike, reoveepumplate ja reoveepuhastite
seisukords ja hinnatakse reovee koguseid ja kontsentratsioone.
Andmed Karula valla ühiskanalisatsiooni olemasoleva seisukorra ja
arenguperspektiivide kohta pärinevad Karula vallavalitsuselt ja OÜ-lt
Savelen.
Karula valla Kaagjärve ja Lüllemäe asulate reoveekogumisalade piirid on
toodud joonistel TO-1-01 ja TO-1-02
Projektipiirkonnas elab kokku 741 inimest. Ühiskanalisatsiooni ulatus ja
liitunud elanike arv on esitatud alljärgnevas tabelis. Kõikides külades on
operaatoriks OÜ Savelen.
Tabel 7.1 Ühiskanalisatsioonisüsteemi teenusega varustatud elanikkond Karula vallas
Asula
Kaagjärve
Karula
Lüllemäe
Riisali

Liitunud elanikkond,
inimest

Liitunud elanikkond,
% asula elanikkonnast

133
0
137
0

40
0
52
0

Allikas: Karula Vallavalitsus

8.1
Kaagjärve
Reoveesüsteem Kaagjärve asulas on väga halvas seisukorras. Torustikud
ja reoveepumplad on amortiseerunud. Reoveepuhasti on
rekonstrueerimata, puhastina töötavad biotiigid.
8.2
Karula
Karula asulas ühiskanalisatsioonisüsteem puudub.
8.3
Lüllemäe
Reoveesüsteem Lüllemäe asulas on väga halvas seisukorras. Torustikud ja
reoveepumpla on amortiseerunud. Reoveepuhasti on rekonstrueerimata,
puhastina töötavad biotiigid.
8.4
Riisali
Riisali asulas ühiskanalisatsioonisüsteem puudub.
8.5
Reovee vooluhulgad ja reostuskoormused
8.5.1 Reovee keskmised vooluhulgad
Reovee mõõtmist reoveepuhastil ei toimu. Reovee kogused arvestatakse
tarbitud veekoguste alusel. Reovee keskmised arvutuslikud kogused 2006.
aastal on esitatud alljärgnevas tabelis.
Tabel 8.5.1. Reovee keskmised kogused 2006. aastal
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Reovesi
elanikelt,
3
m /d

Reovesi
ettevõtetelt,
3
m /d

Kaagjärve

9,3

Lüllemäe
KOKKU

Asula

Reovee kogus
puhastile

Infiltratsioon
m /d

3

%

m /d

3

2,4

4,68

40

16,38

9,6

12,3

8,76

40

30,66

18,9

14,7

13,44

40

47,04

Märkused: arvutuslikud ja hinnangulised andmed, reovee koguste mõõtmist ei toimu

Reovesi elanikelt on leitud arvutuslikul teel arvestades 70 l/d elaniku
kohta. Ettevõtete reovee vooluhulgad on leitud tarbitud veekoguste alusel
(Kaagjärves arvutuslikult). Infiltratsiooni kogus on hinnanguline,
koosnedes drenaaživeest, sademeveest ja pinnaseveest.
8.5.2 Ettevõtete reoveekogused
Ettevõtetest ja asutustest on suurim reovee tekitajad on Kaagjärve külas
Lasteaed-Algkool (14+18 last) ning Kaagjärve raamatukogu (1 töötaja).
Lüllemäe asulas on suurimad ühiskanalisatsiooniteenuse kasutajad
Karula Vallavalitsus, Lüllemäe Põhikool (~60 õpilast), Karula Hooldemaja
ja Lüllemäe Kultuurimaja.
8.5.3 Reovee koguste aastaajaline ja ööpäevane muutumine
Reovee koguste aastaajaline ja ööpäeva muutus on tingitud valdavalt
ilmastikust. Reovee vooluhulkade, tarbitud veekoguste ja sademete
võrdlemisel on selgunud, et sademevee ja infiltratsioonivee kogus võib
sõltuvalt ilmastikust moodustada puhastile suunatavast reoveest 40 –
100%.
8.5.4 Reovee reostuskoormus
Arvutuslikud reostuskoormused olemasolevatele reoveepuhastitele on
esitatud alljärgnevas tabelis. Arvutused on taandatud elanikele, võttes
aluseks järgnevad andmed:
Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike arv;
Reovee kogused klientidelt;
Reoainete kogus inimekvivalendi kohta:
 BHT7 – 60 g/d
 KHT – 120 g/d
 HA – 60 g/d
 Nüld – 12 g/d
 Püld – 2 g/d
Tabel 8.5.4. Reoveepuhastitele suunatava reovee arvutuslikud reoainete sisaldused
Reovee
kogus
Puhasti
BHT7
KHT
HA
Nüld
puhastile,
3
m /d
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kg/d

mg/l

kg/d

mg/l

kg/d

mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l

Kaagjärve

16,4

10,02

611,0

20,0

1222,0

10,0

611,0

2,0

122,2

0,3

20,4

Lüllemäe

30,7

18,8

611,7

37,6

1223,5

18,8

611,7

3,8

122,3

0,6

20,4

Märkused: hinnangulised ja arvutuslikud suurused

8.6
Olemasolevad kanalisatsiooniehitised
8.6.1 Üldist
Enamus kanalisatsioonitorustikest on ehitatud üle 30 aastat tagasi ja on
tänaseks suures osas amortiseerunud. Olemasolevad reoveepuhastid ei
tööta, järelpuhastuse biotiigid on setet täis.
8.6.2 Kanalisatsioonitorustik
Karula vallas kõikides asulates on tegu ühisvoolse
kanalisatsioonitorustikuga. Torustikud on valdavalt rekonstrueerimata ja
ehitatud ca 30-40 a tagasi. Sademeveekanalisatsiooni torustikke vallas ei
ole.
Tabel 8.6.2. Olemasolevad isevoolsed kanalisatsioonitorustikud
Asula

Torustiku materjal

Ehitusaasta

Läbimõõt
(mm)

Pikkus
(m)

Kaagjärve
Lüllemäe

Asbotsement, keraamika
Asbotsement, keraamika

1970-ndad
1970-ndad

100-250
100-300

3805
2690

Allikas: Karula Vallavalitsus
Märkused: torustike pikkused on mõõdetud skeemidelt

Torustike skeemid on esitatud joonistel 5-1-01 ja 5-3-01.
8.6.3 Reoveepumplad
Karula vallas on kolm reoveepumplat, neist kaks Lüllemäel ja üks
Kaagjärves. Pumplate nimekiri on esitatud alljärgnevas tabelis. Pumplate
põhjalikum kirjeldus on esitatud asulate kaupa järgnevates
alapeatükkides.
Tabel 8.6.3. Ülevaade projektipiirkonna reovee ülepumplatest
Asula

Pumpla nimi

Ehitusaasta

Survetoru
pikkus, m

Tootlikkus,
m3/h

Seisundi
hinnang

Kaagjärve
Lüllemäe
Lüllemäe

Kaagjärve
Staadioni
Vallamaja

-¹
2004
2004

120
60
215

-¹
4
4

väga halb
Rahuldav
rahuldav

Allikas: Karula Vallavalitsus
Märkused:1- andmed teadmata

Kaagjärve
Kaagjärve reoveepumpla on täielikult amortiseerunud. Samuti on väga
halvas seisukorras survetoru pikkusega ~120 m. Reoveepumplas puudub
elektrisüsteem. Reoveepumpla kuja 10 m on tagatud.
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Lüllemäe

Staadioni
Lüllemäe reoveepumpla on ehituslikult rekonstrueerimata. Reoveepumpla
paikneb betoonrõngastest kaevus. 2004.a paigaldati uus pump.
Juhtimiskilbid paiknevad kõrval kaevus. Reoveepumpla kuja 10 m on
tagatud.

Vallamaja reoveepumpla
Vallamaja reoveepumpla paikneb betoonrõngastest kaevus läbimõõduga 3
m. Reoveepumpla on täielikult amortiseerunud. Paigaldatud on uus pump
2004.a. Reoveepumpla kuja 10 m on tagatud.
8.6.4 Reoveepuhastid
Nõuded heitvee pinnasesse või veekogusse juhtimiseks on kehtestatud
Vabariigi Valitsuse määrusega nr 269, 31. juuli 2001. Määrus on
vastavuses Asulaheitvee direktiiviga 91/271/EEC.
8.6.4.1Kaagjärve
Kaagjärve külas on reoveepuhastina kasutusel OXYD-180, mis on
täielikult amortiseerunud. Puhasti ehitati 1975.a. Järelpuhastina on
kasutusel kolm biotiiki pindalaga 1,2 ha. Puhasti koosseisust on puudu
õhutusseadmed. Puhasti juurde kuulub tellistest hoone, mis halvas
seisukorras. Elektriliin paikneb ca 300 m kaugusel, liitumine puudub.
Juurdepääsutee on pinnasest, ~100 m. Puhasti ümber on lagunenud aed.
Suublaks on Rautina oja (kood 101230), mis ei ole reostustundlik. Kuja
100 m ei ole tagatud.
Tabel 8.6.6.1. Kaagjärve asula reoveepuhasti tehnilised näitajad
Parameeter

Projekteeritud,
3
m /d

Vooluhulk,
3
m /d

288-420
Enne
puhastamist
mg/l

BHT7
HA
Nüld
Püld
KHT

Pärast
puhastamist
mg/l

135-292
135-292

Määrus Nr
269 Juuli,
2001

Vee
erikasutus
3
luba

Arvutuslik 2006.a.
16,4

Pärast
puhastamist
mg/l
15
25
-2
1,5
125

Pärast
puhastamist
mg/l
25
35
125

Enne
1
puhastamist
mg/l

Pärast
puhastamist

611
611
122,2
20,4

Allikas: 1 - Tabel 7.3
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Märkused: 2 – Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrus nr 269 “Heitvee pinnasesse või veekogusse
juhtimise kord” pole normeeritud
3 – Vee erikasutusluba nr L.VV.VA-142766

8.6.4.2Lüllemäe
Lüllemäe külas on kasutusel amortiseerunud BIO-50. Puhasti valmis
aastal 1982. Reoveepuhasti on muda täis. Järelpuhastina on kasutusel
kaks biotiiki pindalaga 0,45 ha. Puhasti juurde kuulub puidust
puhurihoone, mille seisukord on väga halb. Elektriliinid paiknevad 30 m
kaugusel. Puhasti juurde viib väga järsk pinnasetee. Puhasti ümber
lagunenud aed. Suublaks on reostustundlik Köstre järv (kood 213370).
Reoveepuhasti kuja 100 m ei ole tagatud.
Tabel 8.6.6.2. Lüllemäe asula reoveepuhasti tehnilised näitajad
Parameeter

Projekteeritud,
3
m /d

Vooluhulk,
3
m /d

40-75
Enne
puhastamist
mg/l

BHT7
HA
Nüld
Püld
KHT

Pärast
puhastamist
mg/l

116-478
116-478

Määrus Nr
269 Juuli,
2001

Vee
erikasutus
3
luba

Arvutuslik 2006.a.
30,7

Pärast
puhastamist
mg/l

Pärast
puhastamist
mg/l

Enne
1
puhastamist
mg/l

15
25
2
1,5
125

25
35
125

611,7
611,7
122,3
20,4

Pärast
puhastamist
2004-2006
mg/l
4,8
11,3
8,6
1,6

Allikas: 1 - Tabel 7.3
Märkused: 2 – Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrus nr 269 “Heitvee pinnasesse või veekogusse
juhtimise kord” pole normeeritud
3 – Vee erikasutusluba nr L.VV.VA-142766
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8.7
Teised kanalisatsioonisüsteemid
Suuremad omakanalisatsioonisüsteemi kasutajad vallas puuduvad.
Elanikud, kellel puudub ühiskanalisatsioonisüsteem kasutavad septikuid
või kogumiskaeve (Kaagjärves 60 % ja Lüllemäel 52 % elanikest).
Purgimisvõimalused on vallas halvad, seni on kasutatud Lüllemäe
reoveepuhastit.
8.8
Ühiskanalisatsiooni keskkonnamõju
Reoainete kogused, mis tekivad asulates ning mis satuvad keskkonda
puhastatud heitveega on heaks indikaatoriks ühiskanalisatsiooni
keskkonnamõju hindamisel. Kuna reoveeproovid puhastite väljalaskudest
võetakse punktproovidena so samaaegselt vooluhulka ei mõõdeta, on
vajalik reoainete kogustest ülevaate saamiseks kasutada arvutuslikke
näitajaid.
Tabel 8.8. Projektipiirkonna puhastitest väljuv jääkreostus
Reoainete kogused (tonni/aastas)

BHT7

HA

Ntot

Ptot

Reoained puhastile
Puhastites eemaldatud reoained

10,5
6,8

10,5
6,7

2,1
1,3

0,35
0,2

Loodusesse juhitud reoained

3,7

3,8

0,8

0,15

Märkused: tabel on koostatud Lüllemäe reoveepuhasti andmete põhjal, Kaagjärve reoveepuhasti
väljavoolu kohta puuduvad proovide andmed

8.9
Olemasolevad lahkvoolse sademevee kanalisatsiooni ehitised
Olemasolevad lahkvoolse sademevee kanalisatsiooni ehitised Karula vallas
puuduvad.
8.10 Planeeritud investeeringud aastatel 2007 kuni 2010
Kaagjärve reoveepumpla ja survetorustiku rekonstrueerimiseks on tehtud
taotlus Keskkonna Investeeringute Keskusele.
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8.11 Hinnang olemasolevale kanalisatsioonisüsteemile
Olemasoleva ühiskanalisatsiooni süsteemi probleemid on loetletud
alljärgnevalt projekti asulate kaupa.
Kaagjärve






Kanalisatsioonitorustikud on väga halvas seisukorras
Infiltratsioonivee väga suured kogused
Reoveepuhasti amortiseerunud
Torustikud läbivad erakinnistuid
Puudub ülevaade tegelikest reoveekogustest

Lüllemäe





8.12

Kanalisatsioonitorustikud on väga halvas seisukorras
Infiltratsioonivee väga suured kogused
Reoveepuhasti amortiseerunud
Torustikud läbivad erakinnistuid
Puudub ülevaade tegelikest reoveekogustest

Kanalisatsiooni tehnilised indikaatorid

Tabel 8.12. Ühiskanalisatsiooni indikaatornäitajad projektipiirkonnas
Ühik

Väärtus

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanikkond

Inimeste arv

270

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanikkond

% asulate elanikkonnast

56

Indikaator

Kanalisatsioonitorustiku pikkus
Reoveepuhastite projektkoormus
Reovee vooluhulk tarbijatelt
Puhastile suunatud reovee vooluhulk
Infiltratsioon

km
m /d

3

490

3

m /d

33,6

3

m /d

47,0

3

13,4

m /d

Infiltratsioon
% puhastile suunatud reoveest
40
Tekkiv reostus kokku
tonni BHT7/aastas
10,5¹
Loodusesse suunatav reostus
tonni BHT7/aastas
3,7¹
Reoveepuhasti liigmuda kogus
tonni/aastas
Märkused: 1- Lüllemäe reoveepuhasti andmete põhjal, Kaagjärve reoveepuhasti väljavoolu kohta
puuduvad proovide andmed
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8.13 Perspektiivsed vooluhulgad
Perspektiivsed vooluhulgad võetakse aluseks torustike ja seadmete
dimensioneerimisel. Vooluhulgad leitakse elanikkonna arvu prognoosi ja
ettevõtluse perspektiivse arengu alusel, arvestades Tabelis 8.17.2.
esitatud projekteerimise lähteandmeid.
8.14

Elanike arv ja ettevõtlusaktiivsus

Tabel 8.14.1. Karula valla projektipiirkonna senine elanikkond ja prognoos
Asula

Ajaloolised andmed

Elanikkonna prognoos

2004

2005

2006

2007

2018

1 162

1 144

1 133

1 092

1 015

Kaagjärve küla

-

-

-

332

309

Lüllemäe küla

-

-

-

264

245

Karula küla

-

-

-

102

95

Kokku Karula vald

Tabel 8.14.23. Ühisveevärgiga ja –kanalisatsiooniga aastaks 2018 liitunud elanikkond
Asula

Ühisveevärgiga

Liitunud

Ühis-

Liitunud

liitunud

elanikkond,

kanalisatsiooniga

elanikkond,

elanikkond,

% asula

liitunud elanikkond,

% asula

inimest

perspektiivsest

inimest

perspektiivsest

Kaagjärve
Karula

166
20

Lüllemäe

185

Riisali

200
571

Kokku

elanikkonnast
54
21

150
0

70

140

elanikkonnast
49
0
57

200
490

Kõikides asulates on arvestatud, et ettevõtete veetarbimine kasvab 1 %
aastas.
8.15

Perspektiivne veetoodang ja tarbimine

Perspektiivne veetoodang ja tarbimine arvutati lähtuvalt ühisveevärgiga
liitunud perspektiivsest elanike arvust (Tabel 8.14.1.), ettevõtete
andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest (Tabel 8.17.2.).
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Tabel 8.15. Perspektiivne veetoodang ja tarbimine aastal 2018
Asula

Elanike Ettevõtete Arvestamata vesi
veeveetarbimine, tarbimine,
3
3
m /d
m /d

Veetoodang
aastal 2006,

Veetoodang,

Veetarbimine
kokku,

m /d

3

m /d

3

m /d

Kaagjärve

24,1

21,3

19,2

16,6

Karula

2,5

3,2

2,9

Lüllemäe

25,2

35,6

0

22,2

Riisali
Kokku

88,4
82,3
Märkused: arvutuslikud väärtused

3

m /d

3

%

2,6

2,1

10

2

0,9

0,3

10

32

18,5

13,5

3,6

10

20

20

0

2,2

10

74,1

57,1

17

8,2

10

Kõik projektpiirkonna asulate veetorustikud on plaanis kogu ulatuses
rekonstrueerida. Seega on arvestamata vesi võetud 10 % . Ettevõtete
veetatarbimise kasv on võetud 1 % aastas, lähtudes 2006. a
veetarbimisest.
Võrreldes 2006. aastaga veetoodang väheneb kuna veekaod vähenevad.
8.16 Perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus
Perspektiivne reoveekogus arvutati lähtuvalt ühiskanalisatsiooniga
liitunud perspektiivsest elanike arvust (Tabel 8.14.1.), ettevõtete
andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest (Tabel 8.17.2.).
Tabel 8.16.1. Perspektiivsed reoveekogused aastal 2018
Asula

Reovee kogus Reovee
puhastile 2006. kogus
aastal
puhastile

Reovesi
elanikelt,
3
m /d

m /d

3

m /d

16,4

22,0

15

0

0,0

30,7

Riisali
Kokku

Kaagjärve
Karula
Lüllemäe

Reovesi
ettevõtetelt,
3
m /d

3

Infiltratsioon

m /d

3

%

2,6

4,4

20

20

0

0

0

34,4

14

13,5

6,9

20

0

25,0

20

0

5,0

20

47,1

81,4

69

16,1

16,3

20

Märkused:arvutuslikud väärtused

Kuna kogu projektpiirkonna kanalisatsioonitorustik on plaanis
rekonstrueerida, siis lisavete kogus on võetud arvutuslikult 20 %.
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Ettevõtete reovee koguse kasv on võetud 1 % aastas, lähtudes 2006. a
reovee tarbest. Reovee kogus puhastile oluliselt ei suurene.
Perspektiivne reovee reostuskoormus on arvutatud lähtuvalt
ühiskanalisatsiooniga liitunud perspektiivsest elanike arvust (Tabel
8.14.1.), ettevõtete andmetest ning projekteerimise lähteandmetest (Tabel
8.17.2.).
Tabel 8.16.2. Perspektiivne reovee reostuskoormus puhastile

Reostuskoormus, ie

Puhasti

2006

2018

Kaagjärve

167

200

Karula

0

0

Lüllemäe

313

320

Riisali

0

200

Kokku

480

720

Märkused: Reostuskoormus on arvutuslik.
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8.17

Ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni teenuse standardid

8.17.1 Teenuse kvaliteedi eesmärgid
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuse kvaliteedi eesmärgid on koostatud
Euroopa Liidu direktiivide, Eesti Vabariigi seaduste ja standardite alusel.
Eesmärgid on esitatud alljärgnevas tabelis. Iga eesmärgi puhul on
võimalusel viidatud selle alusdokumendile. Vastavalt Ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni seadusele (10.02.1999. a, viimati muudetud 8. 06. 2005)
loetakse ühisveevärgiks ja –kanalisatsiooniks süsteemi, mis teenindab
vähemalt 50 elanikku.
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Tabel 8.17.1. Ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni teenuse kvaliteedieesmärgid
Teenuse kvaliteedieesmärgid

Kirjeldus
Veevarustus
Liitumine ühisveevärgiga
üle 2000 elaniku

asulates

Vähemalt 90% asula elanikkonnast

Liitumine ühisveevärgiga
alla 2000 elaniku

asulates

Torustike laiendust ei planeerita, olemasolev süsteem
vajadusel rekonstrueeritakse

Veekvaliteet

Vastavuses EL Joogivee Direktiiviga 98/83 EC ning
Sotsiaalministri määrusega nr.82, 31.juuli 2001, “Joogivee
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”

Vee viibeaeg veevõrgus

Vee kvaliteedi muutuste ärahoidmiseks veevõrgus, ei tohi
vesi viibida torustikes enne tarbimist üle 24h

Veevarustuse töökindlus

Seadmed peavad olema ühendatud kaugvalve süsteemi
võimaldamaks rikke korral operatiivset reageerimist.
Hooned on varustatud valveseadmetega. Pumplatel peab
olema võimalus elektri varugeneraatori paigaldamiseks.

Tuletõrje veevarustus

Üheastmeliste pumplate korral tagatakse tuletõrje veevaru
olelemasolevate veemahutitega. Üle 2000 elanikuga
asulates võetakse tuletõrje vesi kaheastmeliste pumplate
korral veevõrgust.

Kanalisatsioon ja sademevee kanalisatsioon
Liitumine
ühiskanalisatsiooniga
asulates üle 2000 ie

Vähemalt 90% asula elanikkonnast

Liitumine
ühiskanalisatsiooniga,
asulates alla 2000 ie

Torustike laiendust ei planeerita, olemasolev süsteem
vajadusel rekonstrueeritakse

Reovee puhastamine

Reoveepuhastamine
peab
vastama
Asulaheitvee
direktiivile 91/271/EEC ning Vabariigi Valitsuse määrusele
nr 269, 31. juuli 2001 “Heitvee veekogusse või pinnasesse
juhtimise kord”

Reovee liigmuda käitlemine

Muda käitlemine peab vastama direktiivile 86/278/EEC
(reoveemuda
kasutamine
põllumajanduses)
ning
Keskkonnaministri 30. detsembri 2002. a määrus nr 78
“Reoveesette
põllumajanduses,
haljastuses
ja
rekultiveerimisel kasutamise nõuded”

Sademevesi

Sademevee kogumine ja käitlus tuleb lahutada
ühiskanalisatsioonist. Linnaheitvee Direktiiv 91/271/EEC ja
HELCOM’i dokument 23/5 “Veereostuse vähendamine
asulate
sademeveekanalisatsiooni
nõuetelevastava
korraldamise teel”
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8.17.2 Projekteerimise lähteandmed
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Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni projekteerimiseks on Eestis olemas
mitmeid standardeid. Olulisemad projekteerimise lähteandmed koos
viidetega standarditele on esitatud alljärgnevas tabelis.
Tabel 8.17.2. Projekteerimise üldised lähteandmed
Kirjeldus

Ühik

Väärtus

Pikaajaline investeeringute programm

aasta

2018 (12 aastat)

Lühiajaline investeeringute
(ÜF rahastamistaotlus)

aasta

2015 (7 aastat)

l/in
ööpäevas

100

programm

Elanikkonna perspektiivne ühiktarbimine
Ettevõtete perspektiivne tarbimine
Suurima
ööpäevase
erinevus
keskmisest
veetarbimisest

Tarbimise kasv 1% 2006.
keskmisest tarbimisest aastas

aasta

veetarbimise
ööpäevasest

korda

1,2 (EVS 847-3:2003)

Suurima
ööpäevase
veetarbimisega
päeva tipptunni veetarbimise erinevus
sama päeva keskmisest veetarbimist

korda

Sõltuvalt asula suurusest 1,8 – 5,4 (EVS
847-3:2003)

Arvestamata vesi (veelekked, arvestite
vead, tulekustutusvesi)

% võrku
pumbatud
veest

A. Kui renoveeritakse
veetorustik: 10%

Surve veevõrgus

mH2O

1-korruselistel
hoonetel
20m,
iga
järgmine korrus lisab 4m (EVS 8473:2003)

Tuletõrjevee kogused

l/s

Kuni kahekordne hoonestus 10l/s,
suurem kui kahekordne hoonestus 15l/s
(EVS
812-6:2005).
Tulekustutusvee
garanteeritud varu vähemalt 3 tundi.
Veevõrgu hüdrandid planeeritakse üle
2000 elanikuga asulatesse vaid juhul, kui
puurkaevu pumpla on kaheastmeline.
Alla
2000
elanikuga
asulates
tulekustutusvee võtmist veevõrgust ette
ei nähta

kogu

B.
Kui
renoveeritakse
veetorustikust: 20%

asula
50%

Kanalisatsioon ja sademevee kanalisatsioon
Reovee kogused

Lähtutakse tarbitud veekogustest

Reoveekoguse ööpäevane muutumine

Lähtutakse veetarbimise
muutumisest
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Keskmine
infiltratsioon
kanalisatsioonitorustikku
(torustikku
infiltreeruv pinnase ja sademevesi)

% reoveepuhastile
juhitud
veest

A. Kui renoveeritakse kogu
kanalisatsioonitorustik: 20%

Elanikkonna reostuskoormused

g/d ühe ie
kohta

BHT7 – 60, KHT – 135, HA – 60, Nüld –
12, Püld – 2

B.
Kui
renoveeritakse
kanalisatsioonitorustikust: 40%

asula
50%

Kanalisatsioonitorustik

Minimaalne isevoolse toru läbimõõt
De160 (EVS 848:2003), minimaalne
survetoru läbimõõt De63

Sademevee torustik

Minimaalne isevoolse
De200, (EVS 848:2003)

Sademevee kanalisatsiooni vooluhulgad

Vastavalt EVS 848:2003

Ehitiste ja seadmete eluiga
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Üldehitus -

40

Torustikud -

40

Seadmed -

15
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9.
INVESTEERINGUPROJEKTIDE EESMÄRGID JA
LAHENDUSALTERNATIIVID
9.1

Eesmärgid

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemipärane väljaarendamine lähtub
peamisest eesmärgist:
tagada ühisveevärgi ja
paljudele elanikele;

–kanalisatsiooni

kaitsta
kasutatavaid
veeallikaid
ja
inimtegevusest tuleneva reostusohu eest.

teenus

võimalikult

looduskeskkonda

Investeeringuprojektide kavandamisel on lähtutud järgnevatest
lähteandmetest:
Karula valla arengukava aastani 2012;
Karula valla üldplaneering;
Karula valla
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava
aastateks 2000-2014;
Valgamaa Veemajandusprojektis 2003/EE/16/P/PA/012 Tõrva
linna puudutavad investeeringud;
reovee kogumisalade määramine.
Karula valla veevarustuse ja kanalisatsiooni probleemide selgitamisel,
investeeringute vajaduste ja nende realiseerimise võimalike alternatiivide
väljaselgitamisel tuleb arvestada:


Insener-tehniliste aspektidega,

VK rajatiste hetkeseisund ja nende ekspluatatsioonitingimused;
puudulikud andmed vee- ja kanalisatsioonivõrgu seisukorra,
kaardistamise täpsuse ning geodeetiliste andmete kohta;

objektide

ebapiisav informatsioon ÜVK-süsteemides varasematel aegadel ehitus- ja
remonttööde käigus kasutatud seadmete, materjalide ja mõõtparameetrite kohta;
veevarustuses suured ja enamasti määratlemata veekaod ning lekkimised
kanalivõrkudes;
lisavee sattumine kanalisatsioonitorustikku;
hajali asustusest tingitud suhteliselt pikad torustikud;
joogivee- ja heitvee käitlemise bioaktiivsete protsesside keerukus ja neile omane
labiilsus;
kaasaegsetes veekäitlemistehnoloogiates automaatjuhtimise rakendamine.


Keskkonnamõjudega
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vee- ja kanalisatsioonivõrgud on lõpuni välja arendamata;
olemasolev vee- ja kanalisatsioonivõrk on vana ja amortiseerunud;
sadevesi juhitakse otse veekogudesse, puudub puhastus;
mitmed vanad puurkaevud ei ole kasutuses ja on tamponeerimata, seega
kujutavad endast ohtu keskkonnale;
Koiva jõe alamvesikond ning Köstre järv on reostustundlikud;
põhjavee kõrge rauasisaldus;
kontrolli puudumine biotiikidest suublasse väljuva vee indikaatorite kohta;
ummistunud ja setted täis ning ülejooksvad kaevud ja kraavid muudavad
ümberkaudse pinnase soomülkaks;


Majanduslike aspektidega

Osutatav ÜVK-alane teenus peab olema tarbijatele tagatud ööpäevaringselt;
ühisveevärgi teenustega haaratud tarbiate arv;
Valga maakonna maa-asulate ja kohalike omavalitsuste investeeringute tasuvuse
tundlikkus;
maakohtades üldine elanike vähenemise tendents, leibkondade väiksus;
joogivee kvaliteedi parandamise vajadus elukvaliteedi tagamiseks maal;
investeeringute rahastamiseks vahendite olemasolu ja vahendite piisavus
projektide realiseerimiseks;
investeeringuprojektide
kvaliteet,
projekteeritavate
ekspluatatsioonitingimuste arvestamine objekti disainerite poolt;

objektide

energiakandjate, materjalide ja transpordi hindade pidev tõusutrend tulevikus,
saastemaksu kasv seoses EL direktiivide täitmisega, näiteks oodatav CO2-maks.

Kohaliku omavalitsuse poolt VK-teenuste osutamise
teeninduspiirkonna määratlemisel tuleb lähtuda:
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elanikkonna huvist kasutada ühiskanalisatsiooni ja -veevarustuse teenust;
asjaolust, et põhjavee varusid ei ole uuritud;
sellest , et pinnasevee kaevude vee kvaliteeti ei ole teada;
praeguse ja perspektiivse vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbijate arvust;
eelnevast tulenevalt teeninduspiirkonna
laiendamise tasuvusest;
asjaolust,
et
teeninduspiirkonna
transpordikulude kasv;

vee-

võimaliku

ja

kanalisatsioonivõrkude
laienemisega

kaasneb

sellest,
et
kaasaegse
kvaliteediga
teenuste
pakkumine
eeldab
informatsioonikanalite tõhusat tööd (interaktiivsete sidekanalite olemasolu ja
nende püsivus).

Lähtudes
eelpoolloetletust,
käsitletava
ühisveevärgi
arengukava
koostamisel autorid peavad vajalikuks arvestama kõiki neid aspekte
probleemide ja eesmärkide püstitamise, investeeringuprojektide ja
alternatiivsete variantide kavandamisel nende edukaks realiseerimiseks.
9.2

Investeeringuprojektide eesmärkide püstitamise alused

Investeeringuprojektide väljatöötamisel tuleb lähtuda ÜVK süsteemide
olemasolevast olukorrast ning järgmistest eeldustest, nõuetest ja
seadusandlusest:
arengukava järgi peab aastatel 2006-2013 olema tagatud 95%
elanike
varustamine
veevarustusja
kanalisatsiooniteenustega;
veekvaliteet
tarbija
juures
peab
investeeringuprojektide
tulemusena vastama Sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega
nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning
analüüsimeetodid” (RTL 2001, 100, 1369) kehtestatud
nõuetele ja Euroopa Liidu direktiivile 2000/60EÜ “Ühenduse
veepoliitika-alane
tegevusraamistik”
(veepoliitika
raamdirektiiv [EÜT L 327,22.12.2000] ning Euroopa
Ühenduse standardile EC 98/83);
vee viibeaeg torustikus enne tarbijani jõudmist ei tohi ületada 48
tundi ;
suublasse juhitav heitvesi peab vastama Vabariigi Valitsuse 31.
juuli 2001. a. määrusele nr. 269 “Heitvee veekogusse või
pinnasesse juhtimise kord” (terviktekst RT I, 03.08.2001, 69,
424).
Investeeringuprojektide realiseerimise ajakava määratlemisel lähtuvad
arengukava autorid järgnevast:
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vee- ja kanalisatsioonirajatiste seisundist, töötamise efektiivsusest ja sellenende
vastavusest nõuetele;
vee-ettevõtete haldussuutlikkusest, organisatsioonilistest võimalustest;
vee- ja kanalisatsioonirajatiste keskkonnamõjust.
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10.

ÜHISVEEVÄRGI ALTERNATIIVID

Peatüki eesmärgiks on kirjeldada ja analüüsida erinevaid alternatiive
veevarustuse väljaarendamiseks. Peatüki esimeses osas sõnastatakse
alternatiivid,
kirjeldatakse
vajalikke
tegevusi
ning
arvutatakse
alternatiivide maksumus. Peatüki teises osas kaalutakse alternatiivide
tehnilisi ja keskkonnaalaseid eeliseid ja puudusi ning tuuakse välja
alternatiivide maksumuse võrdlus. Lõpuks, võttes arvesse kõiki
kriteeriume, valitakse välja kõige sobivam alternatiiv.
10.1

Ülevaade

Karula valla ühisveevarustussüsteemis kasutatavad puurkaevpumplad on
rekonstrueeritud ja neile on paigaldatud veetöötlusseadmed, kuid
seadmete madala kvaliteedi tõttu nähakse investeeringu-projektidena
uute
veetöötlusseadmete
paigaldus.
Antud
projekti
raames
ühisveevarustuse põhiprobleemide lahendusel ei ole alternatiivseid
lahendusi, va Riisali suvilapiirkond. Kaagjärve, Lüllemäe ja Karula asulate
amortiseerunud ja vananenud ühisveevarustuse torustikud tuleb
rekonstrueerida ning vajadusel süsteemi laiendada.
10.2

Riisali suvilapiirkonna ühisveevarustussüsteem

Riisali suvilapiirkonnas hetkel puudub ühiskanalisatsioonisüsteem
täiesti. Püsielanikke hetkel on ca´ 50-70. Perspektiivis võib elanike arv
kasvada ca 200-ni. Ühisveevarustuse tagamiseks on kaks võimalus, kas
rajada kohalik puurkaev-pumpla koos veetöötlusseadmetega või liituda
Valga linna ühisveevarustussüsteemiga. Esimene liitumisvõimalus oleks
ca 2 km kaugusel. AS Valga Vesi laienduse eelduseks on vajalik eelnev
laienemine Tamre linnaossa, mis aga ei kuulu selle projekti mahtu.
Seega otsustati kaaluda kahte alternatiivi:
o Alternatiiv A- Riisali suvilapiirkonda puurkaevu
puurimine ning veetöötlusjaama rajamine
o Alternatiiv
BRiisali
suvilapiirkonna
ühisveevarustussüsteemi liitumine Valga linna
ühisveevarustussüsteemiga.
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10.3

Veevarustuse lahenduste alternatiivide kirjeldus

10.3.1 Alternatiiv A - Riisali suvilapiirkonda puurkaevu puurimine ning
veetöötlusjaama rajamine
Alternatiivi A tehniline kirjeldus on esitatud alljärgnevas tabelis.
Alternatiivi teostamine eeldab uue puurkaevu rajamist, hoone ehitust,
seadmete paigaldust ning veetöötlusjaama rajamist. Täiendavaid
torustikke selle alternatiivi teostamiseks rajada ei tule.
Tabel 10.3.1. Alternatiivi A peamised komponendid ja maksumus

Asula

Riisali

Kirjeldus

Hinnanguline
maksumus
kr x 1000

Puurkaevu puurimine

275

Üheastmelise pumpla tehnoloogia

338

Hoone

125

Veetöötlus (raud+ mangaan)

217

Maksumus kokku

955

10.3.2 Alternatiiv B - Riisali suvilapiirkonna ühisveevarustussüsteemi
liitumine Valga linna ühisveevarustussüsteemiga.
Alternatiivi B tehniline kirjeldus on esitatud alljärgnevas tabelis.
Alternatiivi
teostamine
eeldab
Riisali
suvilapiirkonna
ühisveevarustussüsteemi
ühendamist
Valga
linna
ühisveevarustussüsteemiga. Rajada tuleks ca 1,85 km veetorustikku.
Tabel 10.3.2. Alternatiivi B peamised komponendid ja maksumus

Asula

Riisali

10.4

Kirjeldus

Hinnanguline
maksumus
kr x 1000

Veetorustike ehitus (kaks toru ühes kaevikus)

4949

Raudtee alt läbiviik

275

Maksumus kokku

5224

Alternatiivide tehniliste parameetrite võrdlemine

Tehniliste parameetrite võrdlemine teostati lähtuvalt ühisveevarustuse ja –
kanalisatsiooni teenuse standarditest (vt ptk 9). Iga alternatiivi puhul on
hinnatud selle tehnilisi eeliseid ja puudusi 4 palli süsteemis, kus eelised
esitatakse positiivsete arvudena +1 (väike eelis) kuni 2 (suur eelis) ning
SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskus

KARULA VALD

94/114

Karula valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks
2009-2019
puudused negatiivsete arvudena -1 (väike puudus) kuni –2 (suur puudus).
Asula osa tabeli lõpus on toodud hinnangute summaarsed väärtused.
Tabel 10.4. Alternatiivide tehniliste parameetrite hindamine

Alternatiiv A
Alternatiiv B
Kirjeldus
Hinnang Kirjeldus
Hinnang
Riisali suvilapiirkond
Vähem torustiku ehitust +1

Eelised

Puudused

Suur süsteemi töökindlus

+2

+1

Kvaliteetsem joogivesi

+2

Väiksem töökindlus

-1

Suurem torustike rajamise
-1
maht

Suuremad
opereerimiskulud

-1

-1

0

2

KOKKU

10.5

Alternatiivide keskkonnamõju võrdlemine

Iga alternatiivi keskkonnamõju on hinnatud 5 palli süsteemis, kus
keskkonnamõju puudumine on 0, positiivne keskkonnamõju esitatakse
positiivsete arvudena +1 kuni +2 ning negatiivne keskkonnamõju
negatiivsete arvudena -1 kuni –2. Asula osa tabeli lõpus on toodud
hinnangute summaarsed väärtused.
Tabel 10.5. Alternatiivide keskkonnamõju hindamine

Alternatiiv A
Kirjeldus

Alternatiiv B
Hinnang

Kirjeldus

Hinnang

Puudub vajadus uue
+2
puurkaevu rajamise järele

Riisali suvilapiirkond
Positiivne

Vähem kaevetöid

+1

Negatiivne

Uue puurkaevu
puurimine

-2

KOKKU

10.6

Suured kaevetööd

1

-1

1

Alternatiivide finantsnäitajate võrdlemine

10.6.1 Maksumuse võrdlemise põhimõtted
Alternatiivide
finantsnäitajate
võrdlemisel
kasutatakse
varade
nüüdisväärtuse põhimõtet, mis tähendab, et tulevased projekti
investeeringukulud ja teenuste osutamise kulud(opereerimiskulud)
arvutatakse
nüüdisväärtustena.
Investeeringukulud
on
ehitised,
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torustikud ja seadmed ning opereerimiskulud on energiakulu, tööjõukulu
ja muud kulud.
Põhivarade
investeeringute
juures
kasutatakse
amortisatsiooninorme, mis on välja toodud allpool tabelites:

järgmisi

Tabel 10.6.1. Ehitiste eluiga
Kategooria

Aastat

Ehitised (hooned)

30

Torustikud

50

Seadmed

15

Tabel 10.6.2. Finantsnäitajate arvutamise alusandmed
Parameeter

Hinnang

Baasaasta

2010

Arvutusperiood

30 aastat

Jääkväärtus perioodi
lõpuks

Põhivarade jääkväärtus perioodi lõpuks vastavalt tabel 9.5

Ehitusperiood

2010 - 2011

Diskonteerimise tegur

5%

Energia hind 2007.aastal

126,72 senti/kWh

Tööjõukulu

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8
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10.6.2 Riisali asula alternatiivlahenduste maksumuse võrdlemine
Tabel 10.6.2. Riisali asula veevarustuse alternatiivlahenduste maksumuste võrdlus
EhitusAlternatiiv

maksumus, kr
x 1 000

A – Riisali suvilapiirkonda
puurkaevu puurimine ning
veetöötlusjaama rajamine
B – Riisali suvilapiirkonna
ühisveevarustussüsteemi
liitumine Valga linna
ühisveevarustussüsteemiga.

1

Nüüdisväärtus (PV) kr x 1 000
Ehitus

Opereerimine

Kokku

955,0

1 373,0

213,3

1 586,3

5 224,0

5 676,2

0,0

5 676,2

Märkused: (1)- investeeringu hetkeväärtus rahavoo ja diskontomäära alusel jooksevhindades

Alternatiivi A juures kasutati investeeringute ja opereerimise kulusid.
Opereerimiskuludeks on energiakulud. Alternatiivi B juures kasutati
ainult investeeringute kulu, kuna puuduvad seadmed energiakulude
tekkeks.
Tulemuseks on, et alternatiiv A on odavam kui alternatiiv B, kuna
puurkaevu puurimine ja veetöötlusjaama rajamine on odavam, kui
ühisveevärgiga liitumine Valga linnaga.
10.7

Sobivaima alternatiivi valik

10.7.1 Riisali suvilapiirkonna ühisveevarustus
Arvestades loetletud alternatiivide tehniliste, keskkonnaalaste ja
majanduslike tegurite hindamise tulemusi, soovitab Konsultant valida
elluviimiseks
alternatiivi
B
–
Riisali
suvilapiirkonna
ühisveevarustussüsteemi
liitumine
Valga
linna
ühisveevarustussüsteemiga. Valga linna süsteemiga. Alternatiivi B
eelduseks on AS Valga Vesi nõusolek ning ühisveevarustussüsteemi
olemasolu Tambre linnaosas.
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10.8
Kanalisatsiooni alternatiivid
Peatüki eesmärgiks on kirjeldada ja analüüsida erinevaid alternatiive
kanalisatsiooni väljaarendamiseks. Peatüki esimeses osas sõnastatakse
alternatiivid,
kirjeldatakse
vajalikke
tegevusi
ning
arvutatakse
alternatiivide maksumus. Peatüki teises osas kaalutakse alternatiivide
tehnilisi ja keskkonnaalaseid eeliseid ja puudusi ning tuuakse välja
alternatiivide maksumuse võrdlus. Lõpuks, võttes arvesse kõiki
kriteeriume, valitakse välja kõige sobivam alternatiiv.
10.8.1 Riisali küla ühiskanalisatsioonisüsteem
Riisali suvilapiirkonnas puudub ühiskanalisatsioonisüsteem täielikult.
Püsielanikke hetkel on ca 50-70. Perspektiivis võib elanike arv kasvada ca
200-ni. Üheks võimaluseks on rajada Riisali suvilapiirkonna tarbeks oma
reoveepuhasti asula põhjaossa. Teine võimalus on juhtida Riisali asula
reovesi Valga ühiskanalisatsioonisüsteemi. Selleks rajatava torustiku
pikkus oleks ca 1,8 km. Eelduseks on Tamre elurajooni
ühiskanalisatsiooni olemasolu.
Seega otsustati võrrelda kahte alternatiivi:
Alternatiiv A – Riisali küla eraldiseisev ühiskanalisatsioonisüsteem
Alternatiiv B – Riisali küla ühiskanalisatsioonisüsteemi ühendamine Valga
linna süsteemiga.
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10.8.2 Individuaalsed reoveekogumise lahendused või ühiskanalisatsioon
Reovee kogumist asulates võib lahendada kahel viisil:
Iga reovee tekitaja juurde paigaldatakse kogumismahuti
Ehitatakse välja kanalisatsiooni kollektorid ning iga reoveetekitaja
juhib oma vee tänavakollektorisse
Kui suuremates asulates on eelistatum teine variant, siis väiksemates
asulates võiks kaaluda mõlema alternatiivse lahenduse vahel. Kollektorite
ehitus on väiksemates asulates ilmselt tunduvalt kallim kui
kogumismahutite paigaldus, samas on kogumismahutite tühjendamine
ilmselt kallim kui reoveetorustiku hooldus. Selleks, et selgitada välja
optimaalseim reovee kogumise lahendus tüüpsele väikeasulale elanike
arvuga kuni 250 inimest, viidi läbi mõlema alternatiivi maksumuste
nüüdisväärtuste arvutus ja võrdlemine.
Kanalisatsioonikollektorite alternatiivi puhul on võetud aluseks sarnaste
asulate torustike rajamise keskmised ehitushinnad. Opereerimiskuludena
on arvestatud vaid pumpamise energiakulusid. Reovee puhastamise
kulusid pole arvestatud, kuna need on mõlema alternatiivi puhul samad.
Kogumiskaevude alternatiivi puhul arvestati, et ühe kogumiskaev koos
paigaldusega maksab 15 tuhat krooni. Opereerimiskuludena arvestati
mahuti tühjenduskulusid. Paakauto tunnitasuks võeti 250 krooni ning
kilomeetritasuks 6 krooni/km. Arvutuse tulemused on esitatud
Tabel 10.7.3. Individuaalsete kogumismahutite ja ühiskanalisatsiooni tasuvus
1

Nüüdisväärtus (PV) kr x 1 000

Alternatiiv

Ehitus

Opereerimine

Kokku

Ühiskanalisatsioon

8 886

86

8 972

Kogumismahutid

1 477

9 266

10 743

Märkused: (1)- investeeringu hetkeväärtus rahavoo ja diskontomäära alusel jooksevhindades

Tabelist on näha, et kuigi kogumismahutite ehitus on suhteliselt odavam,
on oluline vahe ühiskanalisatsiooni kasuks opereerimiskuludes. Seega on
optimaalseim lahendus ühiskanalisatsiooni väljaehitamine /olemasoleva
ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine.
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10.9

Alternatiivide kirjeldus

10.9.1 Alternatiiv A – Riisali suvilapiirkonna eraldiseisev ühiskanalisatsioon
Riisali küla eraldiseisva süsteemi rajamiseks tuleb paigaldada ca 3870 m
kanalisatsioonitorustikke. Reoveepuhastiks tuleks rajada septik ning
järelpuhastuseks filterväljak.
Tabel 10.7.4.1. Alternatiivi A peamised komponendid ja maksumus
Hinnanguline
Asula

Kirjeldus

maksumus
kr x 1000

Reoveepuhasti rajamine

2375

Maksumus kokku

2375

10.9.2 Alternatiiv B – Riisali suvilapiirkonna ühiskanalisatsioonisüsteemi
ühendamine Valga linna süsteemiga
Riisali suvilapiirkonna ühendamine ühiskanalisatsioonisüsteemiga eeldab
1810 m pikkuse survekanalisatsiooni väljaehitamist ja keskmise
reoveepumpla rajamist. Ehituse eelduseks on ühiskanalisatsiooni
olemasolu Tambre linnaosas.
Tabel 10.7.4.2. Alternatiivi B peamised komponendid ja maksumus
Hinnanguline
Asula

Kirjeldus

maksumus
kr x 1000

Surve kanalisatsioonitorustiku ehitus 1810 m (kaks toru ühes

4949

kaevikus)
Riisali

Läbiviik raudtee alt

275

Keskmine reoveepumpla

562,5

Maksumus kokku

5786,5

10.9.3 Alternatiivide tehniliste parameetrite võrdlemine
Tehniliste parameetrite võrdlemine teostati lähtuvalt ühisveevarustuse ja –
kanalisatsiooni teenuse standarditest (vt Ptk 9). Iga alternatiivi puhul on
hinnatud selle tehnilisi eeliseid ja puudusi 5 palli süsteemis, kus eelised
esitatakse positiivsete arvudena +1 (väike eelis) kuni 2 (suur eelis) ning
puudused negatiivsete arvudena -1 (väike puudus) kuni –2 (suur puudus).
Asula osa tabeli lõpus on toodud hinnangute summaarsed väärtused.
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Tabel 10.7.5. Alternatiivide tehniliste parameetrite hindamine
Alternatiiv A
Kirjeldus

Alternatiiv B
Hinnang

Kirjeldus

Hinnang

Riisali
Eelised

Tagatakse reovee

+2

nõuetekohane puhastus
Puudub energiakulu

Tagatakse reovee

+2

nõuetekohane puhastus
+2

Väiksemad tööjõu kulud

+1

võrreldes kahe puhastiga

reovee pumpamiseks

Süsteemil väga pikk

+2

kasutusiga
Puudused

Suuremad tööjõu kulud

-1

võrreldes ühe puhastiga

Suur töökindlus

+2

Energiakulu reovee

-1

pumpamiseks Riisali külast
Valga linna

Maa-ala vajadus uue

-2

reoveepuhasti rajamiseks
Lühem kasutusperiood

Survetorustiku kulgemine

-2

raudtee alt
-1

Vajalik reoveepumpla

-1

rajamine
Väike töökindlus (talvel,

-2

suured vooluhulga
kõikumised)
KOKKU

-2

2

10.9.4 Alternatiivide keskkonnamõju võrdlemine
Iga alternatiivi keskkonnamõju on hinnatud 5 palli süsteemis, kus
positiivne keskkonnamõju esitatakse positiivsete arvudena 0 kuni +2 ning
negatiivne keskkonnamõju negatiivsete arvudena 0 kuni –2. Asula osa
tabeli lõpus on toodud hinnangute summaarsed väärtused.
Tabel 10.7.6. Alternatiivide keskkonnamõju hindamine
Alternatiiv A
Kirjeldus

Alternatiiv B
Hinnang

Kirjeldus

Hinnang

Väheneb suublatesse juhitav

+2

Riisali
Positiivne

Puudub energiakulu

+2

reovee pumpamiseks
Negatiivne

Tuleb kasutusse võtta

reostuskoormus
-2

Energiakulu reovee

täiendav maa-ala

pumpamiseks Riisali külast

reoveepuhasti tarbeks

Valga linna

KOKKU
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10.9.5 Alternatiivide finantsnäitajate võrdlemine
10.9.5.1

Maksumuse võrdlemise põhimõtted

Alternatiivide
finantsnäitajate
võrdlemisel
kasutatakse
varade
nüüdisväärtuse põhimõtet, mis tähendab, et tulevased projekti
investeeringukulud ja teenuste osutamise kulud(opereerimiskulud)
arvutatakse
nüüdisväärtustena.
Investeeringukulud
on
ehitised,
torustikud ja seadmed ning opereerimiskulud on energiakulu, tööjõu kulu
ja muud kulud.
Põhivarade
investeeringute
juures
kasutatakse
amortisatsiooninorme, mis on välja toodud Tabel 10.7.7.1.

järgmisi

Tabel 10.7.7.1 Ehitiste eluiga

Kategooria

Aastat

Ehitised (hooned)

30

Torustikud

50

Seadmed

15

Tabel 10.7.7.2. Finantsnäitajate arvutamise alusandmed

Parameeter

Hinnang

Baasaasta

2010

Arvutusperiood

30 aastat

Jääkväärtus perioodi lõpuks

Põhivarade jääkmaksumus perioodi lõpul vastavalt tabel 10.6

Ehitusperiood

2010 - 2011

Diskonteerimise tegur

5%

Energia hind 2007.aastal
Tööjõukulu

10.9.5.2

126,72 senti/KwH
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

Riisali asula alternatiivlahenduste maksumuse võrdlemine

Tabel 10.7.7.2. Riisali asula kanalisatsiooni alternatiivlahenduste maksumuste võrdlus

Alternatiiv

Ehitusmaksumus,
kr x 1 000

A – Riisali küla eraldiseisev
ühiskanalisatsioonisüsteem

Nüüdisväärtus (PV)1 kr x 1 000
Ehitus
Opereerimine
Kokku

2 375

2 793,1

228,4

3 021,4

5 786,5

6 591,1

0,0

6 591,1

B – Riisali küla
ühiskanalisatsioonisüsteemi
ühendamine Valga linna
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Alternatiiv
EhitusNüüdisväärtus (PV)1 kr x 1 000
maksumus,
Ehitus
Opereerimine
Kokku
kr x 1 000
kanalisatsioonisüsteemiga
Märkused: (1)- investeeringu hetkeväärtus rahavoo ja diskontomäära alusel
Tulemuseks on, et alternatiiv A on odavam, kuna reoveepuhasti opereerimiskulud ei ületa
alternatiiv B torustike maksumust.

10.10

Sobivaima alternatiivi valik

Arvestades loetletud alternatiivide tehniliste, keskkonnaalaste ja
majanduslike tegurite hindamise tulemusi, soovitab Konsultant valida
tehnilisest seisukohast vaadatuna elluviimiseks siiski alternatiivi B –
Riisali suvilapiirkonna ühiskanalisatsioonisüsteemi ühendamine Valga
linna süsteemiga. Alternatiivi B eelduseks on AS Valga Vesi nõusolek ning
ühiskanalisatsioonisüsteemi olemasolu Tambre linnaosas.
Rajades nii ühisveevärgi kui ka ühiskanalisatsioonisüsteemi Valga
linnaga, siis torustike rajamismaksumus väheneb ca 40 %.
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11.
INVESTEERINGUPROJEKTIDE KIRJELDUS
Vastavalt
investeeringuprojektide
eesmärkide
investeeringuprojektid on jagatud kahte ajajärku:

määratlemisele

Lühiajaline investeeringuprogramm (2008-2011)
Pikaajaline programm (2012-2019)
Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse programmi teostati vastavalt
nende
prioriteetsusele,
lähtudes
keskkonnariskist,
võimalikest
finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide seisundist, kasust
piirkonna elanikele ja looduslikule seisundile.
Pikaajalise investeeringuprogrammi eesmärgiks on luua kuluefektiivne,
keskkonnasäästlik tegevuste nimistu, mille elluviimine lahendab ptk 6 ja
ptk 7 esitatud veevarustuse ja kanalisatsiooni probleemid ning mille
tulemus vastab ptk 9 püstitatud teenuse kvaliteedieesmärkidele.
Investeeringuprogrammi aluseks on ptk 11 ja ptk 12 analüüsitud
optimaalseimad alternatiivsed lahendused.
Järgnevates alapeatükkides esitatakse valitud projektide tehnilised
kirjeldused erinevate rajatiste lõikes. Arengukavas kasutatakse järgnevat
projektide tähistust:
Projekt A: Puurkaevpumplate rekonstrueerimine/rajamine/veetöötlus
A-1. Puurkaevpumplate rekonstrueerimine
A-2. Puurkaevpumplate rajamine
A-3. Puurkaevude tamponeerimine
Projekt B: Veevõrgu rekonstrueerimine/rajamine
B-1. Veevõrgu rekonstrueerimine
B-2. Veevõrgu rajamine
Projekt C: Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine /rajamine
C-1. Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
C-2. Kanalisatsioonivõrgu rajamine
Projekt D: Reoveepuhastite rekonstrueerimine /rajamine
D-1. Reoveepuhastite rekonstrueerimine
D-2. Reoveepuhastite rajamine
Projekt E: Sademevee- ja drenaažisüsteemide rekonstrueerimine/rajamine
E-1. Sademevee- ja drenaažisüsteemide rekonstrueerimine
E-2. Sademevee- ja drenaažisüsteemide rajamine
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12.

PIKAAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM

Karula omavalitsuse pikaajalise investeeringuprogrammi tegevused on
esitatud kokkuvõtlikult peatükis 12.4 ning joonistel 9-1-02 – 9-4-02.

12.1

Torustike ehitus ja rekonstrueerimine

Arengukavas mõistetakse rekonstrueerimise all juhtu, kui olemasolev toru
asendatakse uue toruga, kusjuures uue toru asukoht ei pruugi täielikult
järgida vana toru paiknemist. Selline olukord tekib näiteks juhtudel, kui
olemasolev toru on ehitatud läbi kinnistute, uus toru aga planeeritakse
avalikule maale. Sellisel juhul taastatakse kõik kinnistuühendused.
Mitme paralleelse toru ehitus ühte kaevikusse on väiksema töömahuga
kui ehitus eraldipaiknevatesse kaevikutesse, mistõttu on ette nähtud
torustiku rajamise ühtses kaevikus võimalikult suures ulatuses.
Torustike rekonstrueerimise puhul on vajadusel ette nähtud ka
täiendavad uuringud (videouuring), mis võimaldavad projekti hilisemates
etappides valida optimaalseim torustiku rekonstrueerimismeetod.
12.2

Veetöötluse tüüplahendused

Arvestades Valga maakonna põhjavee keemiliste omaduste ning
veeproovide tulemustega on valitud teostatavusuuringus neli veetöötluse
tüüplahendust.
12.2.1 TÜÜP VP-1. Rauaeraldus
Üheastmeline
veetöötlusseade,
aeratsioonil
põhinev
rauaärastus.
Rauaärastuseks kaks filtripaaki. Loputusvesi võetakse puurkaevust.
Süsteemi hüdrauliline koormus maksimaalselt 10 m3/h.
12.2.2 TÜÜP VP-2. Raua ja mangaani eraldus
Üheastmeline
veetöötlusseade,
aeratsioonil
põhinev
rauaja
mangaaniärastus.
Rauaärastuseks
kaks
filtripaaki.
Loputusvesi
puurkaevust. Süsteemi hüdrauliline koormus maksimaalselt 10 m3/h.
12.2.3 TÜÜP VP-3. Raua ja mangaani eraldus
Kaheastmeline
veetöötlusseade,
aeratsioonil
põhinev
rauaja
mangaaniärastus. Rauaärastuseks kaks filtripaaki. Loputusvesi puhta vee
mahutist. Süsteemi hüdrauliline koormus maksimaalselt 10 m3/h.
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12.2.4 TÜÜP VP-4. Raua, mangaani ja ammooniumi eraldus
Üheastmeline veetöötlusseade raua, mangaani ja ammooniumi
eraldamiseks. Loputusvesi mahutist. Süsteemi hüdrauliline koormus
maksimaalselt 10 m3/h.
12.3

Reoveepuhastuse tüüplahendused

Arvestades projekti asumite suuruse ja reostuskoormusega on välja
töötatud kolm reoveepuhastuse tüüplahendust.
Arvestades projekti asumite suuruse ja reostuskoormusega on välja
töötatud kolm reoveepuhastuse tüüplahendust.
12.3.1 TÜÜP RP-1. Reovee vooluhulk kuni 10 m3/d.
Mehaaniline eelpuhastus, käsivõre, septik, looduslähedane järelpuhasti –
biotiik või filterväljak. Septiku sete veetakse põllule või suuremasse
reoveepuhastisse. Purgimissõlme ei rajata.
12.3.2 TÜÜP RP-2. Reovee vooluhulk 10 - 100 m3/d.
Mehaaniline eelpuhastus: võre ja võreprahi press mehaanilise võre korral,
septik. Bioloogiline puhastus: kompaktpuhasti (aktiivmuda- või
biokileseade või kombinatsioon neist), järelpuhasti (1-2 biotiiki).
Jääkmuda kompaktpuhastist eemaldatakse septikusse. Septiku sete
transporditakse sõltuvalt vahekaugusest Tõrva, Valga või Otepää
reoveepuhasti mudatihendisse või mudaväljakule. Purgimissõlme pole
soovitatav rajada.
12.3.3 TÜÜP RP-3. Reovee vooluhulk üle 100 m3/d.
Individuaallahend, mille kooseisus on:
mehaaniline eelpuhastus - 2 võret: üks mehaaniline võre koos võreprahi
pressiga, teine käsivõre möödavoolul;
aktiivmudapuhasti koos fosfori keemilise
lämmastiku bioloogilise ärastuse rakendamine;
vajadusel järelpuhastus
sundläbipesuga liivafilter.

1-2

biotiigis

ärastusega,

(maa-ala

vajadusel

olemasolul)

või

Jääkmuda
eemaldatakse
mudatihendajasse
ja
sellest
muda
vahemahutisse ning edasi muda mehaaniline veetustamine lint- või
tigupressiga.
Reoveesette lõppkäitlus: kas kohapealne komposteerimine - eeldab väljaku
rajamist (vajalik vastava maa-ala olemasolu) ja tugiainega segamist

SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskus

KARULA VALD

106/114

Karula valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks
2009-2019
(tugiaineks turvas, puiduhake, -koor, saepuru, põhk vms). Vajalik kopaga
varustatud ratastraktor-buldooser ja järelhaagis-laotur.
Purgimissõlmel võre ning vooluhulga ja reostuskoormuse ühtlusti.
12.4

Asulate investeeringuprojektid

12.4.1 Kaagjärve asula investeeringud
Kokkuvõte
Kaagjärve
asula
investeeringuprojektide
tehnilistest
indikaatoritest on esitatud
alljärgnevas tabelis. Kaagjärve asula
investeeringuprojektide detailne kirjeldus on esitatud Lisas 2.
Tabel 12.3.1. Kokkuvõte Kaagjärve investeeringute tehnilistest indikaatoritest

Projekt
A-1
B-1
C-1
D-1

Nimetus
Puurkaevpumpla rekonstrueerimine
Veevõrgu rekonstrueerimine
Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
Reoveepuhasti rekonstrueerimine

Ühik
tk
m
m
tk

Väärtus
2
2420
2775
1

12.4.2 Karula asula
Kokkuvõte
Karula
asula
investeeringuprojektide
tehnilistest
indikaatoritest on esitatud
alljärgnevas tabelis. Karula asula
investeeringuprojektide detailne kirjeldus on esitatud Lisas 1.
Tabel 12.3.2. Kokkuvõte Karula investeeringute tehnilistest indikaatoritest

Projekt

A-1
B-1
12.4.3

Nimetus

Ühik

Väärtus

tk
m

1
1155

Puurkaevpumpla rekonstrueerimine
Veevõrgu rekonstrueerimine
Lüllemäe asula

Kokkuvõte
Lüllemäe
asula
investeeringuprojektide
tehnilistest
indikaatoritest on esitatud
alljärgnevas tabelis. Lüllemäe asula
investeeringuprojektide detailne kirjeldus on esitatud Lisas 1.
Tabel 12.3.3. Kokkuvõte Lüllemäe investeeringute tehnilistest indikaatoritest

Projekt

Nimetus

Ühik

Väärtus

A-1
B-1
C-1
D-1

Puurkaevpumpla rekonstrueerimine
Veevõrgu rekonstrueerimine
Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
Reoveepuhasti rekonstrueerimine

tk
m
m
tk

1
2575
2910
1
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12.4.4

Riisali suvilapiirkond

Kokkuvõte Riisali suvilapiirkonna investeeringuprojektide tehnilistest
indikaatoritest
on
esitatud
alljärgnevas
tabelis.
Riisali
investeeringuprojektide detailne kirjeldus on esitatud Lisas 1.
Tabel 12.3.4. Kokkuvõte Riisali investeeringute tehnilistest indikaatoritest

Projekt

Nimetus

Ühik

Väärtus

B-1
C-2

Veevõrgu rajamine
Kanalisatsioonivõrgu rajamine

m
m

5550
5670

12.5

Karula valla investeeringuprojektide kokkuvõte

Kokkuvõte Karula omavalitsuse investeeringuprojektide
indikaatoritest on esitatud alljärgnevas tabelis.

tehnilistest

Tabel 12.4. Kokkuvõte Karula valla pikaajalise programmi investeeringuprojektidest

Projekt

Nimetus

Ühik

Väärtus

A-1
B-1
B-2
C-1
C-2
D-1

Puurkaevpumplate rekonstrueerimine
Veevõrgu rekonstrueerimine
Veevõrgu rajamine
Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
Kanalisatsioonivõrgu rajamine
Reoveepuhasti rekonstrueerimine

tk
m
m
m
m
tk

4
6150
5550
5685
5675
2
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12.5

Pikaajalise investeeringuprogrammi maksumus

12.5.1 Maksumuse arvutamise alused
Investeeringuprojektide elluviimise maksumused arvutati kasutades
ühtseid keskendatud ühikhindu. Keskendatud ühikhinnad arvutati
lähtuvalt:
2006-2007.a sarnaste hangete tulemustest Eestis;
Seadmete tarnijate hindadest;
Eritööde (nt puurkaevude puurimine ja tamponeerimine) teostajate
hindadest.
Ühikhinnad sisaldavad materjalide ja seadmete maksumust, samuti
ehitustöid, sh katete taastamist ja haljastust. Hindadele on lisatud 25%,
mis jaotub liigiti järgnevalt:
Projekteerimine 10%
Projektijuhtimine 5%
Ettenägematud kulud 10%
Torustike puhul on jaotatud ehitustööd katete liigist sõltuvalt kahte
kategooriasse:
Tööd kõvakattega alal;
Tööd kruusateel, pinnaseteel või haljasalal
Paralleelsete torustike ehitus ühte kaevikusse on kuni 50% odavam kui
torustike ehitus eraldipaiknevatesse kaevikutesse.
12.5.2

Projektide maksumus

Karula valla veevarustuse projektide maksumus kokku on 32,8 miljonit
krooni ja kanalisatsioonisüsteemi projektide maksumus 42,1 miljonit
krooni. Vee ja kanalisatsiooniprojektide maksumus kokku 74,9 miljonit
krooni. Summad on esitatud ilma käibemaksuta. Summa sisaldab
projekteerimise,
projektijuhtimise
ning
ettenägematuid
kulusid.
Maksumused projektide lõikes on esitatud alljärgnevas tabelis.
Tabel 12.5. Kokkuvõte Karula valla pikaajalise programmi investeeringuprojektide maksumusest

Projekt

A-1
B-1
B-2
C-1

Nimetus

Puurkaevpumplate rekonstrueerimine
Veevõrgu rekonstrueerimine
Veevõrgu rajamine
Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
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Ühik

Väärtus

kr
kr
kr
kr

715 250
18 397 785
13 664 598
20 238 410
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C-2
Kanalisatsioonivõrgu rajamine
kr
16 301 473
D-1
Reoveepuhasti rekonstrueerimine
kr
5 575 000
KOKKU
74 892 515
Mitme paralleelse torustiku ehitamisel ühte kaevikusse on arvestatud töö
odavnemine torustiku liikide lõikes võrdeliselt pikkusega.
Maksumused asumite ja tegevuste lõikes on esitatud Lisas 1.
12.5.3 Omavalitsuse kaasrahastmisvõime ja projekti suurim võimalik
maksumus
Omavalitsuse kaasrahastamisvõime määrab ära projekti suurima
võimaliku rahalise maksumuse. Selleks, et kontrollida, kas peatükis 11.
esitatud projekte, mille maksumus on esitatud ptk 12.5, on võimalik täies
mahus ellu viia, analüüsiti omavalitsuse eelarvet ning laenukohustusi.
Vastavalt Elukeskkonna arendamise rakenduskavale, on veemajanduses
maksimaalne Euroopa Liidu poolne abimäär 85% finantseerimisvajakust.
Võttes aluseks sarnased projektid Eestis, on tehtud arvestus juhul, kui
toetuse taotleja omaosalus on hinnanguliselt 20% ning abimäär 80%.
Tabel 12.6. Omavalitsuse laenuvõime ning investeeringuprogrammi soovitatav maksumus

Jrk nr

1
2
3
4
5
6

Suurus, kr

Omavalituse 2008 a. eelarve
Laenukohustused
Maksimaalne laenuvõime1
Soovitatav laenuvõime2
Investeeringuprogrammi suurim maksumus (20%)3
Investeeringuprogrammi soovitav maksumus
(20%)

Märkused:

12 464 896
780 876
6 698 062
4 205 082
33 490 308
21 025 412

(1) 60% eelarvest miinus olemasolevad laenukohustused
(2) 40% eelarvest miinus olemasolevad laenukohustused
(3) maksumus juhul kui omaosalus on 20% investeeringutest, lähtuvalt
maksimaalsest laenuvõimest

Pikaajalise investeeringuprogrammi maksumus 74,9 miljonit krooni
ületab suurimat soovitatavat maksumust 3,6 korda.
Investeeringuprogrammi mahutamiseks eelarve piiridesse on vajalik
pikaajalisest investeeringuprogrammist välja tuua lühiajaline programm.
Selleks järjestatakse pikaajalise programmi projektid tähtsuse järjekorras,
arvestades nende maksumust, keskkonnamõju ning kasu kohalikule
omavalitusele.
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13.

LÜHIAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM

13.1

Üldist

Lühiajaline investeeringute programm hõlmab tegevusi, mis on hinnatud
kõige olulisemateks, mahtudes samas projekti võimaliku eelarve
piiridesse. Lühiajalise investeeringuprogramm põhineb pikaajalisel
investeeringuprogrammil, millest ette antud kriteeriumite alusel on
eraldatud kõige tähtsamad projektid. Lühiajalise investeeringuprogrammi
kohta on koostatud eelprojekt, kõik planeeritavad tegevused, sh töömahud
on kirjeldatud eelprojekti seletuskirjas ning esitatud eelprojekti joonistel.
13.2

Projektide prioritiseerimise alused

Projektide järjestamine tähtsuse järjekorras ehk prioritiseerimine viidi läbi
tuginedes struktuurtoetuste meetmemääruse kriteeriumitele omavalitsuse
eelistustele tulenevalt ÜVK arengukavast, projektide
finantskriteeriumitele, tehnilistele otstarbekusele, sotsiaalsele ja
keskkonnamõjule.
13.3

Pikaajalise investeeringuprogrammi prioritiseerimine

Pikaajalise investeeringuprogrammi prioritiseerimine teostati lähtudes ptk
13.2 esitatud kriteeriumitest. Esimese etapina analüüsti asumi kui
terviku sobivust Ühtekuuluvusfondi projekti kriteeriumitega. Analüüsi
tulemused on esitatud alljärgnevas tabelis.
Tabel 13.3. Omavalitsuse projektiasumite priortiseerimise põhilised kriteeriumid
Asula
Kaagjärve
Lüllemäe

Veevarustuse Ühiskanalisatsiooni
Vastab
Reovee
tarbijate arv
klientide arv 2018. Tiheasustusala
kriteerikogumisala
2018. aastal
aastal
umitele
166
150
Jah
Jah
Jah
185
140
Jah
Jah
Jah

Teise etapina analüüsiti iga eraldiseisva projekti vastavust ette antud
kriteeriumitele. Analüüsi tulemusena leiti, et Riisali ja Karula külad ei
vasta eelnevalt nimetatud nõuetele. Mõlemas asulas on
ühisveevärgisüsteemi tarbijaid alla 50, samuti pole tegu reovee
kogumisalaga.
Kulude-tulude
analüüsi
metoodika
suunised;
aadress
http://www.envir.ee/204756?automatweb=423e210a0e8ded36c39e25e82d2985f
8
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Lühiajalise investeeringuprogrammi projektid
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Pikaajalise investeeringuprogrammi prioritiseerimise tulemusena koostati
lühiajaline investeeringuprogramm. Programmi projektide nimistu on
esitatud Tabel 13.4. Projektide kogumaksumus koos lisakuludega on
29 034 375 tuhat krooni, mis jääb omavalitsuse suurima võimaliku
projektieelarve 33 490 308 (soovitatav projekti maksumus on 21 025 412)
tuhat krooni piiresse.
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Tabel 13.4. Lühiajalise programmi investeeringuprojektid koos maksumusega

Asula
Kaagjärve
Kaagjärve
Lüllemäe
Lüllemäe

Projekti number ja nimetus
C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
D-1 Reoveepuhasti rekonstrueerimine
C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine
D-1 Reoveepuhasti rekonstrueerimine

Baashind Allahindlus
8 994 500
1 900 000
9 773 000
2 560 000

Lisakulud
25%
2 248 625
475 000
2 443 250
640 000

Kokku
11 243 125
2 375 000
12 216 250
3 200 000

Investeeringuprogrammi maksumus kokku 29 034 375
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Lühiajalise investeeringuprogrammi tehnilised indikaatorid

Lühiajalise investeeringuprogrammile on koostatud eelprojekt. Tööde
kirjeldus koos töömahtude loeteluga on esitatud eelprojekti seletuskirjas.
Tabel on esitatud kokkuvõtte omavalitsuse lühiajalise programmi projektide
tehnilistest indikaatoritest.
Tabel 13.5. Lühiajalise programmi investeeringuprojektid tehnilised indikaatorid
Ühik

Tehniline indikaator
Veetorude ehitus
Veetorude rekonstrueerimine
Uute puurkaevude rajamine
Olemasolevate puurkaev-pumplate rekonstrueerimine
Isevoolse kanalisatsiooni ehitus
Isevoolse kanalisatsiooni rekonstrueerimine
Survekanalisatsiooni ehitus
Survekanalisatsiooni rekonstrueerimine
Sadeveetorustiku ehitus
Sadeveetorustiku rekonstrueerimine
Reoveepumpla ehitus
Reoveepumpla rekonstrueerimine
Reoveepuhasti ehitus
Reoveepuhasti rekonstrueerimine

13.6

km
km
tükki
tükki
km
km
km
km
km
km
tükki
tükki
tükki
tükki

Kokku
0
0
0
0
0
5,3
0
0,4
0
0
0
3
0
2

Lühiajalise investeeringuprogrammi tulem

Lühiajalise investeeringuprogrammi üldine eesmärk on viia omavalitsuste
veemajanduse infrastruktuur vastavusse peamiste Euroopa Liidu veekaitse
direktiivide nõuetega ja Eesti Vabariigis kehtestatud normatiivaktidega
joogivee kvaliteedile ning veekogude suublasse juhitavale heitveele.
Projektide elluviimise konkreetne tulem põhiliste kriteeriumite lõikes on
esitatud Tabel .
Karula valla lühiajalisse programmi kuuluvad ainult reoveesüsteemide
rekonstrueerimise projektid Kaagjärve ja Lüllemäe asulates.
Tabel 13.6. Lühiajalise programmi reovee kanalisatsiooni investeeringuprojektide tulem

Indikaator
Ühiskanalisatsiooniga
liitunud elanikkond
Reoveepuhastite
projektkoormus
Vastavalt nõuetele
puhastatud reovee kogus
Vastavalt nõuetele
puhastatud reovesi

Ühik

Enne projekti, aastal Peale projekti, aastal
2006
2015

inimest

270

290

ie

480

520

m /aastas

0

56,4

% reoveepuhastile juhitud
reoveest

0

100

3
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