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Sissejuhatus 

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

sõlmitud teenuslepingu nr. 19.3-12/8 alusel. 

Töö eesmärk on koostada Meremäe valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) 

arendamise kava aastani 2027, mis on aluseks ÜVK rekonstrueerimisele ja 

väljaehitamisele Meremäe valla ÜVK-ga piiritletud aladel. Varasem ÜVK arendamise 

kava on koostatud 2013. aastal. 

ÜVVKS kohaselt rajatakse ÜVK kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ÜVK 

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

ÜVVKS-ile tuleb arendamise kava üle vaadata iga nelja aasta järel ning seda vajadusel 

korrigeerida. Nii on võimalik tagada operatiivne ja süsteemipärane arendamise kava 

korrigeerimine vastavalt toimunud muudatustele, mis on omakorda aluseks ÜVK 

süsteemide vajadustepõhiseks arendamiseks Meremäe valla territooriumil.  

Arendamise kava ülesanne on piiritleda ÜVK-ga kaetud ala ulatus, anda hinnang ÜVK 

rajamise maksumuse kohta, näidata üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee 

võtmise kohad ja teised avalikud veevõtukohad.  

Käesolev arendamise kava kirjeldab lisaks piirkonna sotsiaal-majanduslikku olukorda 

ning keskkonnaseisundit. ÜVK arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigis 

kehtivatest õigusaktidest ja normatiividest. Samuti on arvestatud EL direktiividega ning 

rahvusvahelistest lepetest tulenevate kohustustega. 

Töö koostamise käigus analüüsitakse piirkonna põhjavee kvaliteeti ja kirjeldatakse 

võimalikke veehaarete rajamise võimalusi. Hinnatakse, milline saab olema rahvastiku 

veetarbimine ÜVK süsteemi väljaehitamise järel ning sellest lähtuvalt kirjeldatakse 

piirkonnas tekkiva reovee puhastusvõimalusi. 

Ühtlasi hinnatakse töös ÜVK süsteemide rekonstrueerimiseks ja väljaehitamiseks 

vajaminevate investeeringute mahte. Lähtuvalt ÜVK rajamiseks tehtavatest 

investeeringutest prognoositakse arendamise kava elluviimise järgset ÜVK teenuse hinda 

ning antakse ülevaade võimalikest finantseerimisvõimalustest investeeringute 

rahastamiseks.  

Arendamise kava koostamisel osalesid OÜ Alkranel konsultandid (Meelis Mark ja 

Kristjan Karabelnik). 
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1.  Olemasoleva olukorra iseloomustus 

1.1 Üldandmed 

Meremäe vald asub Kagu-Eestis, Meeksi oja, Piusa jõe ning Eesti-Vene kontrolljoone 

vahelisel alal (joonis 1). Valla suuruseks on 132 km2. Naabriteks on Vastseliina, Orava ja 

Värska vald Eesti Vabariigis ning Pankjavitsa ja Petseri vald Vene Föderatsiooni Pihkva 

oblasti Petseri rajoonis. Tuntumaks valla looduslikuks piiriks läänes ja põhjas on Piusa 

jõgi. Meremäe valla kaugused tuntumatest keskustest: Vastseliina 16 km, Võru linn 34 

km, Tartu linn 104 km, Tallinna linn 290 km.  

Meremäe valla idapiir on ühtlasi Eesti-Vene riikidevaheliseks kontrolljooneks ja ka 

Euroopa Liidu idapiiri osa. Meremäe valla kaugused suurematest keskustest 

naaberriikides: Petseri linn 14 km, Pihkva linn 70 km, Aluksne linn 50 km, Riia linn 230 

km. 

Kultuuriliselt ja ajalooliselt on Meremäe vald osa Setomaast, moodustades selle 

läänepoolse osa. Setomaa on maa-ala, mis asetseb Pihkva-Riia kivitee, Irboska alevi, 

Pihkva järve ja Piusa jõe vahel. Setomaal on säilinud omapärased rahvariided, 

rahvalaulud ja tantsud ning päris palju ligi 1000 aastat vana kombestikust. Hetkel on 

Setomaa jagatud Eesti-Vene piiriga kahte ossa. Lisaks Meremäele on Lääne-Setomaa 

osad ka Värska ja Mikitamäe vald Põlva maakonnas ning osaliselt Misso vald Võru 

maakonnas (Andmed: Meremäe valla ÜVK arendamise kava 2013-2030).  

Valla territooriumil asub 87 küla. Suuremad külad Meremäe vallas on Obinitsa (165 

elanikku) ja Meremäe (167 elanikku). Meremäe valla asustustihedus 2015. aasta seisuga 

on ca 8,3 inimest/km2 (Andmed: Meremäe valla arengukava 2014-2019). 

Meremäe vallas on ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga varustatud kaks piirkonda: 

Meremäe küla ning Obinitsa küla. Meremäe vallas tegutseb alates 2015. aastast vee-

ettevõtlusega OÜ Meremäe Vesi. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad 

kuuluvad hetkel Meremäe Vallavalitsusele, kuid 2015. aasta jooksul on need plaanis üle 

anda vee-ettevõttele. 
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Joonis 1.  Meremäe valla asukoht, ümbritsetud kollase joonega. Allikas: Maa-ameti 

geoportaal. www.maaamet.ee. 

Meremäe vallas tegutseb üks üldhariduskool, milleks on Meremäe Kool, mis asub 

Meremäe külas. Lisaks asub Meremäe koolis ka lasteaed. Obinitsa Külakeskuses asub 

Obinitsa lasteaed. Meremäe Koolis õppis 2013/2014 õppeaastal 49 õpilast. Vallas on 

kaks raamatukogu: Meremäe Raamatukogu ja Obinitsa Raamatukogu. 

1.2 Sotsiaal-majanduslik ülevaade 

1.2.1 Elanikkonna iseloomustus 

Meremäe Vallavalitsuse andmetel elas 2015. aasta 1. jaanuari seisuga Meremäe vallas 

1098 elanikku (vt tabel 1). 

Tabel 1. Meremäe valla pindala ja elanike arv seisuga 01.01.2015 

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

132 1098 8,3 

Andmed: Meremäe Vallavalitsus 

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

on rahvaarvu vähenemine olnud ligikaudu 1,5% aastas. Alates 2009. aastast on valla 

elanikkond negatiivse loomuliku iibe ja mehhaanilise rände tõttu vähenenud 131 inimese 

võrra (tabel 2). 
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Tabel 2. Meremäe valla rahvastiku dünaamika aastatel 2009-2015 

Näitaja 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Elanike arv 1229 1179 1151 1132 1134 1119 1098 

Muutus eelmise 

perioodiga (%) - -4,24 -2,43 -1,68 0,18 -1,34 -1,91 

Sündis 7 3 11 8 3 7 - 

Suri 31 21 23 26 18 27 - 

Saabus 18 20 31 52 54 45 - 

Lahkus 46 30 39 32 54 46 - 
Andmed: Meremäe Vallavalitsus, Statistikaamet 

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

tingitud negatiivsest loomulikust iibest ja väljarändest. Meremäe vallas ületavad aastate 

lõikes surmad elussündide arvu.  

Meremäe valda saabujaid ja vallast lahkujaid on viimastel aastatel olnud enam-vähem 

võrdselt. Rändesaldo suurus on aastati küllaltki kõikuv. 

Joonis 2 kirjeldab Meremäe valla rahvastiku dünaamikat aastatel 2009-2015. 

 
Joonis 2.  Rahvastiku dünaamika Meremäe vallas aastatel 2009-2015, Meremäe 

Vallavalitsus. 

Jooniselt 2 on näha, et aastatel 2009-2015 on toimunud Meremäe vallas pidev rahvastiku 

vähenemine. 

Meremäe vallas elas 01.01.2015. a seisuga 1098 inimest. Võrreldes aastaga 2014 on 

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

moodustavad tööealised ca 60,5%, tööeast nooremad 11,9% ja pensioniealised 27,6%. 

Tabelis 3 on toodud elanike arvu muutus Meremäe valla suuremates asulates aastatel 

2010-2015. 
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Tabel 3. Meremäe valla suuremate asulate elanike arv aastatel 2010-2015. 

Asum 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Meremäe 177 170 161 163 165 167 

Obinitsa 178 176 169 171 166 165 

Miikse 44 46 47 49 41 37 

Uusvada 35 32 31 34 38 37 

Võmmorski; 31 29 28 32 33 37 

Kokku vald: 1179 1151 1132 1134 1119 1098 
Andmed: Meremäe Vallavalitsus 

Meremäe valla elanike hulgas on naisi rohkem kui mehi ning vanuseliselt on suurim 55-

59 aastaste elanike grupp.  

Arendamise kava koostajad prognoosivad Meremäe valla elanike arvu vähenemist aastani 

2019 keskmiselt 1% aastas, aastatel 2020-2024 keskmiselt 0,5% aastas ning aastatel 

2025-2027 elanike arvu stabiliseerumist. Seega aastaks 2027 on Meremäe valla elanike 

arv ligikaudu 1029 inimest. 

Rahvastiku prognoosis toodud arvud on hinnangulised ning sõltuvad paljuski piirkonna 

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

kanalisatsiooni arendamise kava jaoks on oluline prognoosida uute ÜVK teenuse 

kasutajate arvu ning täpselt teada, missugune on tegelik kohapealne olemasolev olukord.  

ÜVK arendamise kava jaoks on veel oluline analüüsida Meremäe valla leibkonnaliikme 

netosissetulekuid, mis on abiks arendamise kava koostajatel piirkonna elanike 

maksevõime prognoosimisel. Maksevõime analüüsimine on oluline arendamise kava 

finantsanalüüsi koostamisel, mis on aluseks Meremäe valla ÜVK-ga varustatud 

piirkondades ÜVK teenuse hinna kujunemisel. Selleks on analüüsitud Statistikaameti 

andmeid kogu Võru maakonna leibkonnaliikmete netosissetulekute kohta. 

Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Võru 

maakonnas  2013. aastal ligikaudu 403,2 eurot (vt tabel 4). 2013. aasta näitaja on ligi 

20,7% võrra väiksem Eesti keskmisest (508,1 eurot). 2003-2013. aasta keskmine 

sissetuleku kasv on olnud aastas ligikaudu 9,4%. 
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Tabel 4. Leibkonnaliikme sissetulek Võru maakonnas aastatel 2003-2013. 

Aasta 
Netosissetulek kuus 

(eur) 
Muutus, % 

2003 141,62 9,23% 

2004 147,92 4,26% 

2005 179,49 17,59% 

2006 203,03 11,59% 

2007 266,95 23,94% 

2008 334,53 20,20% 

2009 306,52 -9,14% 

2010 294,64 -4,03% 

2011 326,25 9,69% 

2012 367,90 11,32% 

2013 403,20 8,75% 

Keskmine  9,40% 

Andmed: Eesti Statistikaamet 

1.2.2 Majandus ja tööhõive 

Meremäe vallas oli 2014.a. seisuga registreeritud 41 osaühingut, 44 

mittetulundusühingut, 92 füüsilisest isikust ettevõtjat, 2 tulundusühingut ning 8 

vallavalitsuse asutust.  

Meremäe valla tähtsamateks keskusteks Obinitsa ja Meremäe külad. Olulisemaks 

ettevõtlusalaks on vallas põllumajandus, lisaks ka turism. Põllumajanduslike ettevõtete 

hulgas on suurenenud mahetootmisega tegelejate arv, suurenenud on ka haritavad pinnad. 

30.06.2014 seisuga on Meremäe valla territooriumist reformitud 97,07% maafondist. 

Suurimateks tööandjateks on vallas Meremäe Vallavalitsus, OÜ Kimeko ja OÜ Möldri 

Kaubandus, Piusa Põllumajanduse OÜ, Setomaa Turismitalo OÜ, OÜ Naxos (Piusa 

Ürgoru puhkemaja), OÜ Katusõkatja, OÜ Seto Metall, OÜ Tõrvas, Seto Aedvili TÜ, 

Obinitsa Farmid OÜ, Taarka Tarõ OÜ. Lisaks tegutsevad vallas mitmed 

mittetulundusühingud, nagu MTÜ Seto Käsitüü Kogo, MTÜ Seto Ateljee Galerii, MTÜ 

Piiriäärne Energiaarendus, MTÜ Taarka Pärimusteater. 

Seisuga 1. jaanuar 2015 oli volikogu suuruseks 11 liiget ja vallavalitsusse kuulus 3 liiget. 

Meremäe Vallavalitsuse alla kuuluvad Meremäe Kool, Obinitsa Lasteaed, Meremäe 

Raamatukogu, Obinitsa Raamatukogu, Obinitsa Muuseum, Meremäe valla Avatud 

Noortekeskus, Meremäe Hooldekodu ja OÜ Meremäe Vesi.  

Tuntumaks turismiobjektiks on Obinitsa Muuseum. Muuseum pakub õpitubades 

osalemise võimalust ja koosolekuteruumi. Vaatamisväärtustest asuvad vallas veel näiteks 

Meremäe mägi koos vaatetorni ja laululavaga, Seto Ateljee-Galerii, kirikud: Eesti 

Apostlik-Õigeusu Kiriku Issanda Muutmise Obinitsa kirik ja Eesti Apostlik-Õigeusu 

Kiriku Miikse Ristija Johannese kirik; Jaanikivi (ohvrikivi), mis asub Miikse kiriku 

vastas Meeksi oja kaldal, Härmä müürimäed Piusa ürgorus jt.  

Majutusasutustest asub Meremäe vallas Setomaa Turismitalo, Piusa Ürgoru 

puhkekompleks ja Obinitsa puhkemaja, esimeste puhul on tegemist Võrumaa kahe 

suurima turismitaluga. Setomaa Turismitalus on maksimaalselt võimalik ööbida ligi 30 

inimesel koos lisakohtadega, talu pakub ka traditsioonilisi seto toite. Piusa Ürgoru 

puhkekompleks pakub majatust kuni 77 inimesele, seminaride ja koolituste läbiviimise 
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võimalust, forellipüüki ja toitlustamist kokkuleppel. Toitlustust pakub ka Taarka Tarõ 

OÜ (Andmed: Meremäe valla ÜVK arendamise kava 2013-2030). 

2014. a. jaanuari seisuga oli Meremäe vallas registreeritud töötute osakaal ligikaudu 3% 

valla elanike arvust ehk 28 inimest. 

Valla sotsiaalmajanduslikku olukorda iseloomustab ka vallas sotsiaaltoetusteks makstava 

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

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

ajavahemikus 2011-2013 on mõnevõrra paranenud. Alljärgnevalt on toodud tabelis 5 

ülevaade aastatel 2008-2013 sotsiaaltoetusteks makstavatest summadest. 

Tabel 5. Meremäe vallas toimetulekutoetusteks makstavad summad aastatel 2008-

2013. 

Aasta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Toimetulekuks makstav summa 

valla eelarvest (eurot) 
24 578,7 26 177,9 30 343,7 46 278,0 29 501,7 28 556,5 

Andmed: Statistikaamet 

1.3 Keskkonnaülevaade 

Looduslikult on Meremäe vald väga mitmekesine ja kaunis piirkond. Meremäe vallas 

madaldub reljeef üldiselt põhjasuunas. 120, 100 ja 80 meetri samakõrgusjooned kulgevad 

peaaegu täpselt rööbikuga ühes ning üldisele kaldele vastavalt suunatud orgude kohal 

esinevad vaid V-kujulised lõunasse pöörduvad samakõrgusjoonte kurmud. 

Kõrgemad punktid on Kuksina (212m), Meremäe (204m), Vareste (191m) ja Ruutsimägi 

(188m), kõik nimetatud kohad paiknevad valla lõuna- ja edelaosas. Kuna keskmine 

kõrgus merepinnast on 100m ümber, on küngaste kõrgus otsese mäejalami suhtes 

enamasti vaid ligikaudu 30m. Ainult seal, kus positiivsed pinnavormid seltsivad 

sekundaarsete avalohkudega, esinevad tähelepanuväärsed relatiivsed kõrgused. Valla 

loode- ja põhjapiiril on sügav Piusa org (Andmed: Meremäe valla üldplaneeringu 

seletuskiri, 1999). 

Meremäe vallas on hästi säilinud looduskeskkond. Iseloomulik on metsade rohkus, 

vaheldusrikas maastik, palju puutumata ja puhast loodust ning suurepärane keskkonna 

seisund – suurtööstuse puudumine ja saasteallikate vähesus.  

Säilitamisele kuuluvate loodusväärtuslike maastike ja koosluste (väärtuslike rohealade) 

hulka kuuluvad kaitsealad, hoiualad, kaitsealused looduse üksikobjektid, kaitsealused 

pargid, kaitsealuste liikide elu- ja kasvukohad.  

Meremäe vallas olevad kaitsealad on Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala ja Meremäe 

kaasiku puistu. Kaitsealadel asuvad Natura 2000 alad (Andmed: Meremäe valla ÜVK 

arendamise kava 2013-2030). 

1.3.1 Kaitsealused objektid 

Meremäe valla territooriumil asuvad järgmised kaitstavad loodusobjektid: 

1. Kaitsealad: 

 Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala. Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala 

kaitse-eesmärk on: 

1) Piusa jõe ürgoru, sealsete devoni liivakivipaljandite, jõe ning metsa- ja 
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niidukoosluste kaitse; 

2) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 

loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud 

elupaigatüüpide - jõgede ja ojade (3260), niiskuslembeste kõrgrohustute 

(6430), lamminiitude (6450), liivakivipaljandite (8220) ja vanade 

loodusmetsade (9010*) kaitse ning II lisas nimetatud liikide - hariliku 

võldase (Cottus gobio), mis on III kategooria kaitsealune liik, ja II 

kategooria kaitsealuse liigi elupaiga kaitse. 

 Meremäe kaasik. 

2. Hoiualad: 

 Piusa-Võmmorski hoiuala. Piusa-Võmmorski hoiuala kaitse-eesmärk on 

EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - 

jõgede ja ojade (3260), kuivade nõmmede (4030), lamminiitude (6450), 

vanade loodusmetsade (9010*) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) 

ja II lisas nimetatud liikide - hariliku võldase (Cottusgobio), 

teelehemosaiikliblika (Euphydryasaurinia), suur-kuldtiiva 

(Lycaenadispar), paksukojalise jõekarbi (Uniocrassus) ja palu-karukella 

(Pulsatillapatens) elupaikade kaitse. 

3. Natura 2000 alad: 

 Piusa loodusala.  

 Piusa-Võmmorski loodusala.  

4. Üksikobjektid: 

 Meremäe männid (3). 

 Tsirgu mänd (Kalmõpettäi). 

 Võmmorski mänd. 

5. Kaitsealuse liigi püsielupaigad: 

 Kiksova harivesiliku püsielupaik. 

 Kõõru harivesiliku püsielupaik. 

 Martsina harivesiliku püsielupaik 

6. Vääriselupaigad: 

 Loometsad (VEP nr.113001) - Võit 46002:003:1011 Rinne1:80LV20KS 

Simaallikas (Silmaläte) Tuhkvitsa oja ääres voolab välja paekihtide vahelt. 

Kokku 4 allikat.  

 Lodu-lepikud (VEP nr.113002) - Allikaline puutumata sanglepik. 

 Laane-okasmetsad (VEP nr.113003) - Võit 46002:003:0990 kv.206-24 

Rinne1:60KU20MA10KS10HB Allika kaevu ümbrus (Lorentsi allikas). 

 Soostunud männikud ja männi segametsad (VEP nr.113004) - Obinitsa 

46001:001:0600 Rinne1:80MA10HB5KS5LV Oja äär ,allikaline ala, 

kobraste poolt üles paisutatud. 
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 Laane-kuusikud ja kuuse segametsad (VEP nr.113006) - Pelska jõe 

veepiiris 1,0 m kõrgusel kahel pool uhtorgu on allikaline ala. Mäe seest 

immitseb roostesegust vett. Teisel pool Pelska jõge on niitmata võsastuv 

heinamaa. Järsaku peal kasvab vanu kuuski ja mõned pärnad. 

Vallas on järgmised kaitsealuste liikide leiukohad:  

 Loomad: saarmas  

 Linnud: valge-toonekurg  

 Vee-elustik: harjus, paksukojaline jõekarp, harivesilik  

 Nahkhiired: veelendlane, põhja-nahkhiir  

 Liblikad: teelehe mosaiikliblikas, mustlaik-apollo, suur-kuldtiib  

 Taimed: roomav öövilge, võldas, ahtalehine ängelhein, pruunikas pesajuur, 

nõmmnelk, kuradi-sõrmkäpp, vööthuul-sõrmkapp, vareskaera-aasasilmik, suur 

käopõll, mets-vareskold. 

1.3.2 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogia 

Setomaa põhjaosa (Värska, Mikitamäe, Meremäe lõunaosa) asub keskdevoni 

terrigeensete kivimite (liivakivi, aleuroliit, savi) ja lõunaosa (Misso ja Meremäe 

lõunaosa) ülemdevoni karbonaatkivimite (lubjakivi, dolomiit, mergel) avamusel. 

Keskdevoni liivakivid on Setomaal ja selle lähiümbruses laialdase levikuga ning 

jagunevad stratigraafiliselt Burtnieki, Gauja ja Amata lademete vahel (Kajak, 1997). 

Gauja lademe kvartsirikaste liivakividega on seotud piirkonna tehnoloogilise liiva 

maardlad. Nende seast jääb Setomaale Tuhkvitsa maardla ning Setomaa vahetusse 

naabrusesse Piusa, Kaku ja Tabina maardlad. Keskdevoni terrigeensete kivimite seas 

esineb liivakivist oluliselt vähemal määral ka nn „helehalle savisid“ (Luha, 1946), mis on 

maavarana tuntud rasksulavate savidena. Niisuguseid savisid esineb Põlva lähedal Joosul, 

Sännas ning Setomaal Küllatova maardlas. 

Aluspõhjalised liivakivi ja savi kihid on sageli kaetud paksu, kohati  kümnetesse 

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

jõeorgudes. Tüse pinnakate on kvaliteedinäitajate kõrval üheks peamiseks aluspõhjalise 

savi ja liiva kasutuselevõttu raskendavaks tingimuseks.  

Ülemdevoni kihid levivad Eestis vaid Võru maakonna lõuna- ja kaguosas ning nad 

jagunevad stratigraafiliselt siin Plavinase, Dubniki ja Daugava lademe vahel (Kajak, 

1997). Kõik seniuuritud karbonaatkivimite (ehk paekivi) leiukohad on seotud Plavinase 

lademega, mille avamus läbib Mõniste, Rõuge, Haanja, Misso, Vastseliina ja Meremäe 

valda. Aluspõhjalised karbonaatkivimite kihid on samuti enamasti kaetud paksu, kohati 

kümnetesse meetritesse küündiva kvaternaarse (Q) pinnakattega. Misso vallas ületab 

pinnakatte paksus kõikjal 10 m, olles valdavalt 20-40 m, mistõttu ei lähe sealsed paekivi 

ressursid tüsenda katendi tõttu praktikas arvesse. Meremäe valla piires, kus pinnakate 

paksus on paiguti õhem, on uuritud kahte paekivi (Marinova, Tiirhanna) maardlat.  

Pinnakate ja selle maavarad. Setomaa pinnakate paistab silma nii erinevate settetüüpide 

vaheldusrikkuse kui ka nende tüseduse muutlikkuse poolest. Pinnakatte setted jaotuvad 

pleistotseenseteks (jääaegseteks) ja holotseenseteks (jääajajärgseteks) seteteks. Pinnakatte 

paksus suureneb piirkonnas üldjoontes lõunasse olles Mikitamäe vallas ja Värska 

põhjaosas keskmiselt 5-10m ning ulatudes Misso valla alal juba keskmiselt 30-40 m. 
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Suurimad pinnakatte paksused on seotud pleistotseensete (jääaegsete) setetega, seda 

eelkõige moreeni ning vähemal määral jääjärveliste ja liustikujõeliste setetega. 

Liustikujõeliste setetega on seotud piirkonna kvaliteetsemad ehitusliiva ja kruusa 

perspektiivalad ja leiukohad. Nende setete ulatuslikum levik jääb geoloogilise 

kaardistamise andmetel Misso valda, kuid samuti esineb liustikujõelisi setteid ka laiguti 

Meremäe ja Värska valdades. Piirkonna ehitusliiva levik on seotud ka jääjärveliste 

setetega mis reeglina on Setomaal väga peeneteralised ja savikad ning seetõttu maavarana 

vähem väärtuslikumad. Enim esineb jääjärvelisi setteid Värska vallas ning vähemal 

määral ka teistes valdades. Setomaal leidub ka jääjärvelisi savisid, mis oma 

sulamistemperatuuri poolest ei ole nii head kui aluspõhjalised savid ning neid savisid 

nimetatakse kergsulavateks savideks (Andmed: Setomaa maavarad, 2009). 

1.3.2.1 Aluspõhja ehitus ja hüdrogeoloogia 

Meremäe valla territooriumi hüdrogeoloogilises läbilõikes saab eristada järgmisi 

põhjaveekihte ja –komplekse: 

1) Kvaternaari veekompleks; 

2) Ülem-Devoni veekompleks; 

3) Kesk-Devoni veekompleks; 

4) Kesk-Alam-Devoni veekompleks; 

5) Siluri-Ordoviitsiumi veekompleks; 

6) Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleks; 

7) Kambrium-Vendi veekompleks: 

a) Voronka veekiht; 

b) Gdovi veekiht. 

8) Kristalse aluskorra veekompleks. 

Valla majandus-joogivesi saadakse põhiliselt Kesk-Devoni veekompleksist. 

Lõuna-Eesti veehaarded asuvad Devoni platool, kus settekivimid jagunevad 

vertikaallõikes kolmeks kihtkonnaks: all Ülem-Vendi, Kambriumi ja Alam-Ordoviitsiumi 

liiva- ja savikivimid, keskel Ordoviitsiumi ja Siluri karbonaatkivimid ning ülal Devoni 

aleuroliidid, liivakivid ja karbonaatsed kivimid.  

Aluspõhja pealispind on allunud pikaajalisele denudatsioonile ja erosioonile, mille 

tulemusena on moodustanud väga liigestatud aluspõhjaga pinnareljeef.  

Devoni platoo on lõhestatud arvukate, valdavalt mattunud ürgorgudega. Meremäe valla 

piirijõena voolab Piusa jõgi, mis kuulub koos ürgoruga maastikukaitsealale. Piusa jõe 

ürgorg on kuni 35 meetri sügavuse ja keskmiselt 300 m laiune liivakivisse lõikunud 

ürgorg, mille veerud on paiguti väga järsud, kalle ulatub 35 -I. Erosioonilõiked ja 

mattunud ürgorud on hüdrogeoloogiliste tingimuste seisukohalt väga olulised, parandades 

veekohtade seoseid pinna- ja sademeteveega ning soodustades veekihtide vahelist 

veevahetust: olles survelisele põhjaveele kord toitealaks, kord väljaalaks.  

Devoni platoo hüdrostratigraafialine läbilõige algab Kvaternaari veekompleksiga, millele 

järgnevad Üle-Devoni, Kesk-Devoni, Kesk-Alam-Devoni, Siluri-Ordoviitsiumi, 

Ordoviitsiumi-Kambriumi ja Kambriumi-Vendi veekompleksid ja –kihid.  
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Kvaternaari veekompleks (Q) toitub peamiselt sademeteveest, suurvee ajal ka 

pinnaveest. Põhjavee looduslik režiim (veetaseme ja keemilise koostise aastased 

muutused) sõltub eelkõige meteoroloogilistest tingimustest, reljeefist ja vettandvate setete 

litoloogast.  

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

survega vett leidub vaid paiguti jõgede orgudes ja kõrgendike nõlvadel piiratud levikuga 

savikihtide all. Vesi allub kergesti igasugusele reostumisele.  

Ülem-Devoni veekompleks (D3) levib Eesti kaguosas ligi 500 km2 suurusel alal. Piiratud 

aladel esineva Dubniki ja Plavinase lademe kastunud ja lõhelisest dolomiidist ning 

dolomiitistunud lubjakivist koosneva veekihi kogupaksus on 17–25 m. Veekompleks on 

kaetud enamasti 40-80 m paksuse pinnakattega. Olenevalt reljeefist on vesi vabapinnaline 

või surveline, survetase jääb maapinnast enamasti 3–8 m sügavusele.  

kastunud karbonaatkivimite filtratsioonimoodul varieerub vahemikus 1–50 m/d. Sellele 

vastavalt on puurkaevude erideebit 0,2–6,0 l/(s*m), valdavalt aga 1 l/(s*m).  

Piiratud esinemise tõttu ei ole Ülem-Devoni veekompleksil ühisveevarustuse seisukohast 

erilist tähtsust.  

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

vahelisel alal ning on selle piirkonna tähtsaim veevarustusallikas. Selle moodustavad 

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

läätsedega. Üldse hõlmavad ligikaudu kolmandiku veekompleksi mahust savikad 

kivimid, mis nõrkade või keskmiste veepidemetena toimides moodustavad tõenäoliselt 

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

küllaldaselt tõestatud. Kesk-Devoni veekompleksi põhjapoolseks piiriks on ligikaudu 

Häädemeeste – Mustvee mõtteline joon. Veekompleks paljandub vaid kohati 

sügavamates jõeorgudes, mujalt katavad teda Kvaternaarisetted, mille paksus muutub 

valdavalt vahemikus 5–80 m. Keemiliselt koostiselt on vesi HCO3 – Ca – Mg või HCO3 

– Mg – Ca tüüpi. Probleemiks on Fe kõrge üldsisaldus, kuni 7 mg/l, mineraalainete 

sisaldus ulatub kuni 0,6 g/l.  

Narva regionaalne veepide (D2nr)koosneb savika aleuroliidi, domeriidi, mergli ja savi 

kihtidest kogupaksusega kuni 100 m. Need moodustava kogu Lõuna-Eestis ja ka Tartu-

Mustvee vahemikus ülalt esimese tõhusa aluspõhja veepideme. Lademe ülemise osa 

kivimid annavad vett Tartu-Mustvee vahemikus ja Ruhnu saarel, moodustades seal 

lokaalse vettandva kihi. Narva veepide eraldab Kesk-Devoni veekompleksi lamavatest 

vettandvatest kihtidest. 

Kesk-Alam-Devoni veekompleks (D2-1). Narva veepideme all lamavad vettandvad 

peeneteralised nõrgalt tsementeerunud liivakivid ja aleuroliidid savikate ning 

dolomiitistunud liivakivi vahekihtidega.  

Lõuna-Eestis ulatub kuni 100 m paksuse Kesk-Alam-Devoni veekompleks 

lasumissügavus rohkem kui 200 m allapoole merepinda. Vesi on enamasti surveline, 

kusjuures survepind ulatub madalamatel aladel üle maapinna, põhjustades kaevude 

ülevoolu. Vesi on valdavalt mage, mineraalainete sisaldusega 300-500 mg/l.  

Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) veekompleks, mis hõlmab Siluri ja Ordoviitsiumi ladestu 

lubjakive ja dolomiite. Veekompleksi ülemine 30m paksune osa on tugevasti kastunud ja 

lõhenenud. Lõhesüsteemides ja karstiõõnsustes liigub põhjavesi suhteliselt kiiresti, 

toitudes veekompleksi avamusalal Kvaternaari setete veest. Siluri-Ordoviitsiumi 
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karbonaatkivimites levivad katkendliku kihilisusega, paralleelsed, enamasti 1-2m 

paksused suhteliselt tugevasti lõhestunud vööndid, mille kaudu põhjavesi liigub 

horisontaalsuunas. Vett hästi juhtivaid vööndeid eraldavad 5-10m paksused savikad 

vahekihid – veepidemed; kus põhjaveeliikumine toimub vaid piki vertikaallõhesid.  

Karbonaatkivimite lõhelisus, karstumus ja kivimikihtide veejuhtivus kahanevad sügavuse 

suunas. Veekompleksi ülemise 20m paksuse osa filtratsioonimoodul on 10-50 m/d, 

sügavusvahemikus 20-50m enamasti 5-8 m/d ja 50-100m sügavusel ainult 1,2 m/d. 

Sügavuse suurenedes filtratsioonimooduli väärtus väheneb veelgi ning veekompleks 

muutub S-O veepidemeks.  

Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleks (O-Є) jääb Siluri-Ordoviitsiumi regionaalse 

veepideme alla, hõlmates vettandvaid liivakive paksusega kuni 60 meetrit, mis lasuvad 

350-400 m sügavusel. Veekihi põhjavett kasutatakse Lõuna-Eestis vähe, peamiselt tema 

suure lasumissügavuse tõttu. Ka ei ole veekompleks eriti veerikas, erideebit 0,2-0,4 

l(s*m), veejuhtivus 80-130 m2/d. Vesi on HCO3-Cl-Na tüüpi.  

Kambriumi-Vendi (Є-V) veekompleks levib kogu Eestis, välja arvatud Lokno-Mõniste 

kerkealal ning selle vettkandvateks kivimid on liivakivid ja aleuroliidid. Ida pool Võsu-

Võru mõttelist joont jaotab Kotlini kihistu savidest koosnev veepide kompleksi kaheks – 

Voronka ja Gdovi veekihiks.  

Kambriumi-Vendi veekompleksi põhjavett tarbitakse Põhja-Eestis. Lõuna-Eestis 

Kambriumi-Vendi põhjavett kõrge mineralisatsiooni tõttu ei tarbita. Kagu- ja Edela-

Eestis on Kambriumi-Vendi veekompleksis arvestatavad mineraalvee varud.  

Voronka veekiht (V2vr) koosneb liivakividest ja aleuroliitidest, mis jäävad Lükati-Lontova 

ja Kotlini veepideme vahele ida pool Võsu-Võru joont. Nende kogupaksus on tavaliselt 

20-50m.  

Filtratsioonimoodul varieerub 0,6-12,5 m/d. Kivimite veejuhtivus on Lõuna-Eestis 

50m2/d ning erideebit 0,1-0,3 l/(s*m) – tegemist on veevaese põhjaveekihiga. Kotlini 

veepidet (V2kt) moodustavad savid on hea isolatsioonivõimega – nende transversaalne 

filtratsioonimoodul jääb 10-5-10-7 m/d vahele. Gdovi veekiht (V2gd) lasub kristalsel 

aluskorral, koosnedes eriteralistest aleuroliitidest ning liivakividest, veejuhtivusega 

100m2/d või vähem.  

Kambriumi-Vendi veekompleksi põhjavesi kuulub passiivse veevahetuse tsooni ning 

Lõuna-Eestis tõuseb põhjavee mineralisatsioon 22 g/l. Põhjavesi on Cl-Na, Cl-Na-Ca ja 

Cl-Ca-Na koostisega. 

1.3.2.2 Veeandvus 

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

peamiselt Kesk-Devoni ja Kesk-Alam-Devoni liivakivi ja aleuroliidi põhjaveekihtide 

piirkonda. Veerikastes kihtides asuvate puurkaevude erideebitid jäävad valdavalt 

vahemikku 0,5-2,0 l/s*m. Mõningates kohtades on puurkaevude erideebitid ka suuremad 

kui 2,0 l/s*m. Valla kesk- ja lõunaosa jääb peamiselt Kesk-Devoni mergli, domeriidi ja 

savi kivimite ning Ülem-Devoni lubjakivi, dolomiidi ja mergli kivimite põhjaveekihtide 

piirkonda. Kesk-Devoni mergli, domeriidi ja savi kivimikihtides asuvate puurkaevude 

erideebitid jäävad alla 0,1 l/s*m. Ülem-Devoni kivimikihtides asuvate puurkaevude 

erideebitid jäävad valdavalt vahemikku 0,5-2,0 l/s*m. 
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Meremäe valla ühisveevarustuse puurkaevude arvestuskaartide alusel on Meremäe küla 

puurkaevu erideebit 2,286 l/s*m ja Obinitsa küla kooli uue puurkaevu erideebit 4,188 

l/s*m. 

1.3.2.3 Põhjavee kaitstus 

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt 

kuulub Meremäe vald peamiselt keskmiselt kaitstud põhjaveega alade hulka. Joonisel 3 

on toodud Meremäe valla põhjavee kaitstuse kaart.  

Nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega aladel on valdavalt moreenist 

pinnakatte paksus 2-10 m ning savi või liivsavi paksus alla 2 m. Keskmiselt kaitstud 

(keskmine reostusohtlikkus) põhjaveega aladel on moreenist pinnakatte paksus 10-20 

meetrit ning savi ja liivsavi paksus 2-5 meetrit. Suhteliselt kaitstud (madal 

reostusohtlikkus) põhjaveega aladel on moreenist pinnakatte paksus 20-50 meetrit ning 

savi paksus 5-10 meetrit. Kaitstud (väga madal reostusohtlikkus) põhjaveega aladel on 

moreenist pinnakatte paksus üle 50 meetri ning savi paksus üle 10 meetri. 

 

Põhjavee kaitstuse kaardi legend:  

 

Joonis 3.  Meremäe valla põhjavee kaitstuse kaart (algallikas: Eesti Geoloogiakeskus).
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1.3.2.4 Põhjavee varud 

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

(protokoll nr 79) ning vastavalt Keskkonnaregistri põhjaveehaarete nimistus hoitavale 

põhjaveevarude arvestusele maakondade kaupa pole vastavalt Keskkonnaministri 6. aprilli 

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

põhjaveevarusid kinnitatud. 

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

ainete suublasse juhtimise, tõkestamise ning samuti põhjavee muutused, on Meremäe vallas 

12.02.2015 seisuga kaks (Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteemi andmed): 

- Meremäe Vallvalitsus - Põhjaveevõtt ja heitvee suublasse juhtimine. Vee-

erikasutusluba nr L.VV/323863; 

- Insenerehituse AS - Võrumaal Meremäe vallas Härma külas Piusa jõel Keldre paisu 

olemasoleva lävi lammutamine ning kujundatavasse jõesängi koelmuala rajamine. 

Vee-erikasutusluba nr L.VV/320540. 

Lisaks käsitlevad põhjaveevõttu ning heitvee suublasse juhtimist ka järgnevad 

keskkonnakompleksload: 

- OÜ Kimeko – Sigade intensiivkasvatus käitises kohtade arvuga rohkem kui 2000 

seale (kehamassiga üle 30 kg). Vett tegevuse tarbeks võetakse Meremäe puurkaevust 

(katastri nr. 10635). Reovesi kogutakse kogumismahutitesse (6 m3). 

Keskkonnakompleksluba nr L.KKL.VÕ-174627. 

1.3.3 Ehitusgeoloogia 

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

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

moreentasandikku, millesse on lõikunud enam või vähem täitunud ürgorud. Orgude laius 

kõigub 100...200 meetrist kuni 1...2 kilomeetrini, sügavus 10...30 ja rohkem meetrit. Neil on 

lame põhi, nõlvade kallakus võib ulatuda 10...20°-ni. Aluspõhi koosneb kesk-devoni 

pudedatest liivakividest ja savidest. Pinnakatte peamiseks tüübiks on põhimoreen. Tema 

paksus kõigub 1 kuni 10 ja enam meetrini, keskmiseks võib pidada 4...5 meetrit. Sageli 

esinevad moreenkihi all fluvioglatsiaalsed liivad väga mitmesuguse paksusega (kuni 10 ja 

enam meetrit). Väga mitmekesine on ürgorgude geodeetiline ehitus. Peaasjalikult on nad 

täidetud liustikuliste setetega (kruusad, liivad ja moreen). Läbilõike ülemises osas võib 

esineda voolavaid viirsavisid, alluviaalseid liivu, saviliivu (1..3 m, harvem kuni 10 m 

paksuselt), järvemudasid ja turvast. Voolavat viirsavi võib esineda ka üksikutes 

moreenmaastiku depressioonides (Korva luht). Füüsilis-geoloogilistest protsessidest on üsna 

tavalised erosiooninähtused oru nõlvadel. Pinnaseveed lasuvad enamasti moreenialustes 

liivades, ka devoni liivakivides. Nad on seetõttu küllaltki sügaval (5...10 m) ja võivad olla 

nõrga surve all. Esineb ka moreenisiseseid põhjaveeläätsi ja pealisvett. Orgudes veepind 

harilikult ei lasku sügavamale 1...2 meetrist. Ehituse jaoks on piirkond soodne. Pinnased on 

tugevad ja põhjavesi üldiselt küllaltki sügaval. Erandi moodustavad loomulikult ürgorud ja 

mõned teised madalamad alad, kus tuleb sillad ehitada vaiadele. Teedel on küllaltki suur 

külmakahjustuste oht, peale selle võivad nõlvadel teid vägagi kahjustada erosiooniprotsessid 

(Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965).   

Meremäe valla maapinna geoloogilist läbilõiget kirjeldavad ka järgnevad Meremäe valla 

puurkaevude arvestuskaartidelt saadud andmed läbilõigete kohta. Geoloogiline läbilõige 

näitab, millised kivimid piirkonnas levivad ja kui sügaval nad paiknevad. Valla erinevates 
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piirkondades paiknevate puurkaevude geoloogilised läbilõiked annavad ülevaate piirkonnas 

levivatest kivimikompleksidest ning nende sügavustest. Meremäe valla geoloogia 

iseloomustamiseks on võetud järgmised puurkaevud: 

Meremäe küla puurkaev (puurkaevu katastri nr. 10628) 

 0-10,0 m – liivsavi liiva vahekihtidega; 

 10,0-15,0 m – dolomiit; 

 15,0-25,0 m – liivakivi.  

Obinitsa küla reservpuurkaev (puurkaevu katastri nr. 10623) 

 0-6,0 m – savi; 

 6,0-20,0 m – kruus; 

 20,0-48,0 m – liivakivi savi vahekihtidega; 

 48,0-84,0 m – peeneteraline liivakivi savi vahekihtidega; 

 84,0-110,0 m – jämedateraline liivakivi. 

Võmmorski küla puurkaev (puurkaevu katastri nr. 10646) 

 0-5,0 m – savikas liiv; 

 5,0-27,0 m – liivakivi; 

 27,0-31,7 m – savi liivakivi vahekihtidega; 

 31,7-55,0 m – liivakivi; 

 55,0-60,0 m – liivakivi savi vahekihtidega. 

1.3.4 Pinnavesi 

Valla territooriumil asub kolm järve - Obinitsa paisjärv (suurusega 22 ha), Engli järv (8 ha) ja 

Hilläkeste järv (2 ha).  

Piusa jõgi on valla suurim jõgi, kus paikneb ka ürgoru maastikukaitseala, pindalaga 1205,4 

ha. Tegevust jõe piirkonnas reguleerib valitsuse määrus Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala 

kaitse-eeskiri ning Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala kaitsekorralduskava. Natura 2000 on 

üle-euroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud 

lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse. Meremäe valla 

territooriumil on veel Piusa jõe lisajõgi- Pelska jõgi mis voolab läbi kauni ürgoru ning 

Tuplova jõgi. Ojadest on suurimad Raagsilla, Miikse ja Tuhkvitsa ojad, millest viimase 

kallasrajal on matkarajapotentsiaal (Andmed: Meremäe valla arengukava 2014-2019). 

Vastavalt Ida-Eesti veemajanduskavale on Meremäe valla seisuveekogud heas 

seisundiklassis. Vooluveekogudest esineb kesises seisundis lõike, mis on tingitud paisudest 

Piusa jõel ning Raagsilla ojal. 

1.3.5 Muud loodusvarad 

Meremäe vallas asub Lõuna-Eesti ainuke dolokivikarjäär Marinova, mäeeraldise pindalaga 

13,37 ha. Kaevandusõigust omab AS TREV-2 Grupp, 2011 aasta seisuga on jääkvaru 809,4 

tuhat m3 ja sellest on kaevandatav 662,3 tuhat m3. Aastane kaevandamise maht kõigub 50-70 

tuhande m3 ulatuses viimasel 5 aastal. 2014. aastal taotles AS TREV-2 Grupp mäeeraldise 

laiendamist.  

Vallas asuvad veel Hilande, Tuhkvitsa ja Väiko-Härma liivamaardlad, Tiirhanna 

ehituslubjakivimaardla ning Küllätüvä savimaardla. Ehituslubjakivi ja sellega kaasnev 

dolomiit sobib ehituskillustikuks, viimistlus- ja dekoratiivplaatide valmistamiseks ning 
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osaliselt ka õhkkuiva lubja valmistamiseks (Andmed: Meremäe valla arengukava 2014-

2019).  

1.4 Vee-ettevõtte iseloomustus 

Meremäe vallas tegutseb alates 2015. aastast vee-ettevõtlusega OÜ Meremäe Vesi 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad kuuluvad hetkel Meremäe Vallavalitsusele, 

kuid 2015. aasta jooksul on need plaanis üle anda vee-ettevõttele. Varasemalt tegeles 

Meremäe valla ÜVK piirkonnas (Meremäe ja Obinitsa külades) vee-ettevõtlusega Meremäe 

Vallavalitsus. Võmmorski külas kuuluvad puurkaev, reoveepuhasti ja ÜVK torustikud Riigi 

Kinnisvara AS-ile. 

Vastavalt Meremäe Vallavolikogu 10. aprilli 2014. a. otsusele nr 18 määrati Meremäe vallas 

vee-ettevõtjaks OÜ Meremäe Vesi. Vee-ettevõtja tegevuspiirkonnaks kehtestati Meremäe 

küla ja selle lähiümbrus ning Obinitsa küla ja selle lähiümbrus. Vastavalt otsusele on vee-

ettevõtja kohustatud vee-ettevõtjana teenuseid osutama hiljemalt 01.01.2015. 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad Meremäe vallas on reguleeritud Meremäe 

Vallavolikogu 15. märtsi 2014. aasta määrusega nr. 8 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise 

teenuse hinna kehtestamine Meremäe ja Obinitsa puurkaevu teeninduspiirkonnas“. 

Määrustega kehtestatakse Meremäe ja Obinitsa puurkaevu teeninduspiirkonnas veevarustuse 

ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad alates 1. märtsist 2014. 

Vastavalt Meremäe Vallavolikogu 16. jaanuari 2015. aasta määrusele nr 5 kehtestatakse 

alates 1. maist 2015. aastast uued Meremäe ja Obinitsa puurkaevu teeninduspiirkonnas 

veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad. 

Tabel 6 kirjeldab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinda Meremäe valla ühisveevärgi 

ja –kanalisatsiooniga hõlmatud aladel.  

Tabel 6. ÜVK teenuse hinnad Meremäe vallas (koos käibemaksuta) 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse tarbija 
1 m3 maksumus 

(eurot) 

1 m3 maksumus 

(eurot) 

 kuni 30.04.2015 alates 01.05.2015 

Meremäe ja Obinitsa puurkaevu teeninduspiirkonnas 

Veevarustus 0,91 1,66 

Reovee ärajuhtimine 0,76 1,36 

Andmed: Meremäe Vallavalitsus 

Ülevaade vee-ettevõtte majandusnäitajatest aastatel 2012-2014 on toodud alljärgnevas tabelis. 
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Tabel 7. Meremäe Vallavalitsuse tulud ja kulud ÜVK teenuse osutamisel Meremäe vallas 

Meremäe ja Obinitsa külades aastatel 2012-2014. 

Näitaja 
2012. a 

(eurot)  

2013. a 

(eurot) 

2014. a 

(eurot) 

Müüdud veeteenus elanikkonnale ja juriidilistele isikutele 6359 6975 5778 

Müüdud kanalisatsiooniteenus elanikkonnale ja juriidilistele 

isikutele 
3268 

3765 3283 

Müügitulu kokku: 9627 10740 9061 

Elektrienergia kulu ÜVK objektide haldamisel 3611 3481 4277 

Vee-erikasutusõiguse tasu ÜVK objektide haldamisel 796,84 1033,95 587,81 

Saastetasud 609,60 384,38 202,92 

Kemikaalikulud 
 

  

Tööjõukulud 7362 8173 6953 

Administreerimiskulud (v.a palgakulud, elekter) 555 498 482 

Amortisatsioonikulud ÜVK objektidelt 2147,23 2147,23 2147,23 

Intressikulud 
 

  

Materjal ja teenused ÜVK ehitiste remondiks ja hoolduseks 3725 718 2376 

Kulud kokku: 18806,67 16435,56 17025,96 

Kasum/kahjum: -9179,67 -5695,56 -7964,52 

Andmed: Meremäe Vallavalitsus 

1.5 Kohalik omavalitsus 

Meremäe valla eelarve maht on 2014. aastal ligikaudu 1,18 miljonit eurot. 2013. aasta eelarve 

maht oli ligikaudu 0,97 miljonit eurot. Võrreldes 2013. aasta eelarvega on suurenemine 

ligikaudu 21%. Erinevus on peamiselt tingitud peamiselt suuremast tulumaksu laekumisest 

ning toetustest ja muudest tuludest. Meremäe valla eelarve tulude jaotus on toodud tabelis 8. 

Tabel 8. Meremäe valla eelarve tulud aastatel 2011-2014 (eurot). 

Aasta 

Puhastatud 

eelarve 

(eurot) 

Võlakohustused 

kokku (eurot) 

(aasta lõpul) 

Võlakoormus 

(%) 

Laenureserv 

(eurot) 

2011 894661 101153 0 535867 

2012 805046 81586 0 503224 

2013 906918 85304 0 583382 

2014 1086103 208607 8,7 744440 

Andmed: Meremäe Vallavalitsus 

2013. aastal on üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta võrreldes 2012. aastal 

laekunud tulumaksuga mõnevõrra suurenenud (vt tabel 9), mis näitab elanike sissetulekute 

mõningast suurenemist ning elanike sotsiaal-majandusliku olukorra paranemist. 2014. aasta 

eelarves on samuti prognoositud üksikisiku tulumaksu laekumise paranemist. 

Tabel 9. Üksikisiku tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta (eurodes). 

Aasta 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Elanike arv  1 050 1 030 980 936 944 945 

Laekunud tulumaks (eurot/in) 287,5 303,6 330,0 379,1 381,1 - 
Andmed: Eesti Statistikaamet 
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2. Olemasoleva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi olukorra kirjeldus  

2.1 Ühisveevärgi puurkaev-pumplad 

Meremäe vallas on ühisveevärk välja arendatud Meremäe ja Obinitsa külades. 

Tabelis 10 on toodud Meremäe Vallavalitsusele väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. 

L.VV/323863) lubatud puurkaevude veevõtud Meremäe küla ja Obinitsa küla 

ühisveevarustuse puurkaevudest. Vee-erikasutusluba on käesoleval ajal muutmisel seoses 

Obinitsa küla ühisveevarustuse puurkaevu ja vee-erikasutaja (edaspidi OÜ Meremäe Vesi) 

andmete muutumisega. Tabelis 10 on toodud uue Obinitsa küla ühisveevarustuse puurkaevu 

andmed. 

Tabel 10. Vee erikasutusloaga lubatud veevõtt Meremäe valla ühisveevarustuse 

puurkaevudest. 

Veehaare Puurkaev Periood Lubatud veevõtt 

katastri nr m3/a m3/kv m3/d 

Meremäe küla 

puurkaev 
10628 

2014-2018 10000 2500 - 

Obinitsa küla 

puurkaev 
52490 

2014-2018 12000 3000 - 

Andmed: vee erikasutusluba (nr L.VV/323863). 

Meremäe valla ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised andmed 

on toodud tabelis 11. 
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Tabel 11. Meremäe valla ühisveevarustussüsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 

andmed. 

Puurkaevu nimetus/asukoht 
Meremäe küla pk Obinitsa küla 

pk (reservis) 

Obinitsa kooli uus pk 

Katastri nr. 10628 10623 52490 

Passi nr. A-60-B A-145-M - 

Kasutatav põhjavee kiht D2 D2 D2 

Puurimise aasta 1960 1955 2014 

Pumba tootlikkus, m3/h - - - 

Puurkaevu tootlikkus, m3/h 2,9 23 128 

Lubatud veevõtt, m3/d 27,4 32,9 - 

Tegelik toodetud vee kogus, 

m3/d  15,4 - 15,4 

Tarbitud vee kogus m3/d 10 - 9,6 

Reguleerimisseade 
0,5 m3 hüdrofoor 3 m3 hüdrofoor 

II astme mahuti (1,5 m3), 

pumbad ning hüdrofoor 0,3 m3 

Puurkaevu sügavus, m 25 110 66 

Staatiline veetase, m 11 38 34 

Deebit (l/s) 0,8 6,4 35,6 

Veemõõtja olemasolu Jah Jah Jah 

Puurkaevu hoone seisukord Uus Halb Uus 

Omanik 
Meremäe 

Vallavalitsus 

Meremäe 

Vallavalitsus 
Meremäe Vallavalitsus 

Haldaja OÜ Meremäe Vesi 
OÜ Meremäe 

Vesi 
OÜ Meremäe Vesi 

Andmed: Meremäe Vallavalitsus;
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2.2 Meremäe küla 

Meremäe külas elab 01.01.2015. aasta seisuga 167 elanikku. Küla paikneb valla 

keskosas, Võrust 34 km kaugusel, Vastseliinast 6,5 km Petseri suunas  ja on ühtlasi valla 

keskuseks. Meremäe külas on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 

82% elanikest.  

Meremäe külas on ühisveevarustuses kasutusel üks puurkaev-pumpla. 

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

keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus).  

Meremäe küla reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. 

juuli 2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on küla reostuskoormus 200 

inimekvivalenti. Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 15,7 ie/ha. 

Vastavalt Veeseadusele tuleb alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel 

ühiskanalisatsioon ja reoveepuhasti hoida tehniliselt heas seisukorras, tagamaks 

reovee nõuetekohane käitlemine. Ühiskanalisatsiooni puudumisel peab reovee tekitaja 

reoveekogumisala piirkonnas reovee koguma lekkekindlasse kogumismahutisse ja 

korraldama selle äraveo. Lisaks võib ühiskanalisatsiooni puudumisel 

reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie nõuetekohaselt immutada 

pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett.  

Meremäe külas kuuluvad ÜVK-ga seotud varad Meremäe Vallavalitsusele. ÜVK 

süsteemi haldamisega tegeleb OÜ Meremäe Vesi. 

2.2.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Meremäe külas on üks veevõrk, mis baseerub küla keskuse lääneosas Vastseliina-

Meremäe-kliima tee (nr 25182) läheduses asuval puurkaevul (katastri nr. 10628). 

Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 137 Meremäe küla elanikku ehk 

ligikaudu 82% küla elanikest. Reoveekogumisalal on ühisveevärgiga liitumise 

võimalus tagatud suuremale osale tarbijatest.  

Meremäe küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 2000 meetrit, mis on 

koguulatuses 2014. aastal rekonstrueeritud. Vanemad kinnistusisesed torustikud on 

rajatud enam kui 30 aastat tagasi. Uuemate veetorustike rajamisel on kasutatud 

plasttorustike läbimõõduga De32...De90 mm. Torustike seisukord on hea. 

Käesoleval ajal tarbitakse Meremäe külas ühe puurkaevu vett, mis suunatakse 

veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmena on Meremäe 

puurkaev-pumplas kasutusel raua- ja mangaanieraldussüsteem tootlikkusega 4 m3/h 

(16 m3/d). 

Meremäe küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 1 

(Meremäe küla ÜVK üldskeem).  

Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Meremäe küla asutusi ja ettevõtteid. Asutustest 

on suuremad ühisveevärgi vee kasutajad Meremäe Kool ning Meremäe Vallavalitsus. 

Kokku oli 2014. a. ühisveevarustusega ühendatud asutuste ja ettevõtete veetarve 433 

m3/a ehk ligikaudu 1,2 m3/d. 
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Meremäe küla ühisveevärgis kasutatakse järgmist puurkaevu:  

 Meremäe küla puurkaev (katastri nr 10628); 

Meremäe küla puurkaev on puuritud 1960. aastal ja asub küla keskuse lääneosas 

(joonis 4). Puurkaevu sügavus on 25 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Kesk-

Devoni veekompleksist. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2014. aastal. 

Rekonstrueerimise käigus rajati uus puurkaev-pumpla hoone, kuhu paigaldati 

toruarmatuur, veemõõtjad, elektri-ja automaatikaseadmed ning 0,5 m3 suurune 

membraanhüdrofoor. Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel raua- ja 

mangaanieraldussüsteem, mis koosneb aeratsioonipaagist, filtripaakidest, 

elektriajamiga klappidest, filtrimaterjalist ning lisaks õlivabast rõhupaagiga 

kompressorist. Filtripesuvesi pumbatakse asula ühiskanalisatsiooni. Vastavalt 

keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. 

Puurkaev-pumplal ei ole tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon ning ala pole 

piiratud aiaga. Seega on vajalik taotleda sanitaarkaitseala vähendamist 30 meetrini. 

  

 

 

Joonis 4.  Meremäe küla puurkaev-pumpla (katastri nr 10628) ja veetöötlusjaam. 

Fotod: OÜ Alkranel 17.02.2015. 
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Vee-ettevõtjale väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/323863) lubatud Meremäe 

puurkaevu veevõtt on toodud Tabelis 10.  

Meremäe küla ühisveevarustus-süsteemis kasutatava puurkaev-pumplate tehnilised 

andmed on toodud tabelis 11. 

Alljärgnevalt on tabelis 12 toodud Meremäe küla ühisveevarustussüsteemiga 

ühendatud elanike poolt, asutustes ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2014. aastal.  

Tabel 12. Meremäe küla ühisveevarustussüsteemi puurkaevust väljapumbatud 

ning tarbitud vee kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2014. aastal Meremäe küla puurkaevust 

väljapumbatud vesi 

m3/a 

5 610 

2014. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a 3 658 

sh. elanike veetarve  m3/a 3 225 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 433 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 
10,0 

Andmed: Meremäe Vallavalitsus. 

Veekaod Meremäe külas on torustiku rekonstrueerimise tulemusena viimastel aastatel 

pidevalt vähenenud. 2014. aastal oli Meremäe küla puurkaev-pumplast ühisveevõrku 

suunatava vee koguse ning tarbijateni jõudva (müüdud) vee koguse põhjal veekadude 

ja arvestamata vee osakaal ligikaudu 37% ehk ca 5,3 m3/d. Tabeli 12 andmetes on 

näha, et Meremäe küla ühisveevärgiga varustatud tarbijate ööpäevane keskmine 

veetarve on ligikaudu 10,0 m3. Arvestades ühisveevarustussüsteemiga ühendatud 

elanike arvuks 2014. aastal oli ligikaudu 135, on reaalne veetarve elaniku kohta 

ligikaudu 65 liitrit ööpäevas.   

2.2.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Meremäe külas saab tuletõrjevett võtta Meremäe ühisveevärgi puurkaev-pumpla 

juurde 2013. a. rajatud tuletõrje veevõtumahutist mahuga 2x54 m3. Tuletõrje 

veevõtumahutist on võimalik vett võtta kuivhüdrandi kaudu. Juurdepääs 

veevõtukohale on aastaringselt hea. Lisaks on võimalik vajadusel tuletõrje 

kustutusvett võtta ka Meremäe paisjärvest (Hilläkeste järvest).  

2.2.3 Joogivee kvaliteet 

Meremäe küla veevarustussüsteemis kasutatakse käesoleval ajal küla keskuse 

lääneosas asuva puurkaevu (katastri nr 10628) põhjavett. Ühisveevarustuses 

kasutatava puurkaevu põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 13.  

Tabelis 13 on näha, et käesoleval ajal Meremäe küla ühisveevarustuses kasutatava 

puurkaevu (katastri nr 10628) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (SM 

31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua ja mangaani sisaldus. SM 02.01.2003. a. 

määruse nr 1 põhjal jääb Meremäe küla puurkaevu vesi üldraua sisalduse tõttu III 

kvaliteediklassi ning mangaani sisalduse alusel II kvaliteediklassi. 
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Tabel 13. Meremäe küla puurkaevust võetava põhjavee kvaliteet ning veevõrgust 

võetava joogivee kvaliteet. 

  

Lubatud 
piirnorm

*  Ühik 

Meremäe 
PK 
30.11.11 

Meremäe 
veevärgivesi 
(Meremäe 
Kool)  
28.06.13 

Meremäe 
veevärgivesi 
(Meremäe 
Hooldekodu 
söökla)  
31.07.14 

Meremäe 
veevärgivesi 
(Meremäe 
Hooldekodu 
söökla)  
09.09.14 

Puurkaevu katastri nr     10628 - - - 

Värvus   mg/l Pt 0 0 15 - 

Lõhn   palli 0 1 1 - 

Maitse -  palli - 1 1 - 

Hägusus   NHÜ 13 <1 2 - 

pH 6,5-9,5   7,3 7,4 6,7 - 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 537 521 514 - 

Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l 0,1 <0,05 0,13 - 

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

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

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 1,2 - - - 

Üldraud 200 µg/l 1220 - - 70 

Mangaan 50 µg/l 65 - - 10 

Kloriidid 250 mg/l 7,6 - - - 

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

Boor 1 mg/l - - - - 

Sulfaadid 250 mg/l 12,2 - - - 

Naatrium 200 mg/l 4,5 - - - 

Üldkaredus   mg-ekv/l - - - - 

Coli-laadsed bakterid  0 
PMÜ/100 

ml 0 0 0 - 

Escherichia coli 0 
PMÜ/100 

ml 0 0 0 - 

Enterokokid 0 
PMÜ/100 

ml 0 - - - 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml 24 - - - 

* SM 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: Meremäe 

Vallavalitsus. 

Tabelis 13 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 

võetud Meremäe küla ühisveevõrgust. Viimaste joogivee proovi analüüsitulemuste 

põhjal vastab joogivesi kehtestatud piirnormidele. 

Amortiseerunud kinnistu torustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi mõningane 

halvenemine tarbijate juures. 

Meremäe küla veevarustussüsteemide probleemid: 

 Meremäe küla ühisveevärgi toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid 

puuduvad. 

2.2.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Meremäe küla ühiskanalisatsioonisüsteemiga on käesoleval ajal liitunud ligikaudu 

137 inimest ehk ligikaudu 82% küla elanikest. Meremäe külas on moodustatud 

reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitunud suurem 
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enamus elanikest. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub ühiskanalisatsioon, 

toimub reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumismahutite seisukorra ja nende 

veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude tühjendamise kohta andmed puuduvad. 

Meremäe küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, kuid reovee suunamiseks 

puhastile on kasutusel reoveepumplad. Meremäe külas on kokku ca 1760 m 

isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ning 900 meetrit survekanalisatsiooni torustikke. 

Ühiskanalisatsioon on kogu ulatuses 2014. aastal rekonstrueeritud ning on heas 

seisukorras.  

Vanemad kinnistusisesed kanalisatsioonitorustikud on rajatud enam kui 30 aastat 

tagasi ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Tulenevalt vanemate kinnistusiseste 

torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas amortiseerunud, 

mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda 

põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust.  

Sademeveekanalisatsioon Meremäe külas puudub. Sademevee ärajuhtimine on 

lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 

haljasaladel pinnasesse. 

Meremäe küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval 

joonisel 1 (Meremäe küla ÜVK üldskeem). 

Meremäe külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja 

eramajade elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Meremäe külas on 

ühiskanalisatsiooniga ühendatud asutusteks Meremäe Kool ning Meremäe 

Vallavalitsus. Kokku oli Meremäe külas ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud 

asutuste ja ettevõtete reoveeteke 2014. aastal ligikaudu 433 m3. Ühiskanalisatsiooni 

suunatakse üksnes Meremäe küla elanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. 

Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita.  

Tabelis 14 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2014. 

Tabel 14. Meremäe küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes 

ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2014. aastal tarbitud veekogused (elanikkond, 

ettevõtted ja asutused) 

m3/a 3 658 

sh. elanike veetarve m3/a 3 225 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 433 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m3/d 10,0 

Andmed: Meremäe Vallavalitsus. 

Meremäe külas tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine 

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

Suublasse juhitava reovee kogus on võrdsustatud puurkaevust väljapumbatava vee 

kogusega. Sellest lähtuvalt moodustas infiltratsiooni ja sademetevee osakaal 2014. 

aastal  hinnanguliselt ca 53% reoveepuhastile suunatavast (müüdud) reoveest. 

Vanusest tingituna on vanemad kinnistutorustikud ja kanalisatsioonikaevud suures 
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osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi. 

2.2.5 Meremäe küla reovee reostuskoormus 

Meremäe külas juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike ja asutuste ning 

ettevõtete olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga on varustatud ligikaudu 137 elanikku.  

Meremäe küla reoveepuhasti juures on 2013. aastal läbi viidud reostuskoormuse 

analüüs, mille käigus mõõdeti ööpäevaringselt reovee vooluhulki ning võeti 

keskmistatud reoveeproove. Meremäe asula reoveepuhasti koormuse mõõtmisi teostas 

OÜ aqua consult baltic. Reostuskoormuse analüüs teostati ajavahemikul 26.10-01.11 

2013. Reovee vooluhulga mõõtmisel saadi Meremäe küla ööpäevaseks keskmiseks 

reovee vooluhulgaks 18,49 m3/d. Kõrgeim ööpäevane vooluhulk registreeriti 30. 

oktoobril 20,83 m3/d ning minimaalne vooluhulk 29. oktoobril 16,41 m3/d. 

Puhasti sissevoolust võetud analüüsid ning vooluhulga alusel arvutatud 

reostuskoormused on toodud tabelis 15. 

Tabel 15. Meremäe reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs. 

Kuupäev Vooluhulk BHT7 BHT7 Inimekvivalent 

  m3/d mg/l kg/d IE 

26.10.2013 17,87 58 1,04 17 

27.10.2013 18,22 60 1,09 18 

28.10.2013 18,2 56 1,02 17 

29.10.2013 16,41 20 0,33 5 

30.10.2013 20,83 116 2,42 40 

31.10.2013 19,23 96 1,85 31 

1.11.2013 18,68 58 1,08 18 

Keskmine 18,49 66,29 1,26 20,86 

Andmed: Meremäe ja Obinitsa asula reostuskoormuse uuring, Tartu 2013. 

Meremäe puhasti sissevoolu BHT7 kontsentratsioonid on madalad ning mõjutatud 

vihmavee/pinnavee infiltratsioonist. Keskmine BHT7 kontsentratsioon puhasti 

sissevoolus oli 66,3 mg/l ning reostuskoormus 1,26 kg BHT7/d. Puhasti keskmine 

reostuskoormus inimekvivalentide järgi oli 21 IE-d. 

Meremäe küla arvestuslik reostuskoormuse analüüs 2014. aasta andmete põhjal on 

esitatud tabelis 16. Arvutustes on arvestatud, et tööl ja koolis tarbib inimene vett 15-

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

veetarbeks on vastavalt reaalsele ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike veetarbe 

andmetele võetud 65,4 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. tabel 14). Reostuskoormuse 

arvutamisel on arvestatud, et ühe Meremäe küla ühiskanalisatsiooniga varustatud 

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

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

üldlämmastikku ööpäevas.  

Meremäe küla elanike poolt ja asutustes ning ettevõtetes tekitatud arvestuslik reovee 

vooluhulk on ööpäevas ca 10 m3 (vt tabel 16). Elanike poolt tekib arvestuslikult 

ööpäevas ca 8,8 m3 reovett, mis on ligikaudu 88% kogu tekkivast reovee 

vooluhulgast. Meremäe küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike ning asutuste ja 
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ettevõtete ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 8,8 kg BHT7/d. Antud parameetrid 

on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 16. Meremäe küla reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

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

ÜK-ga ühendatud elanikud 

Meremäe külas 135 1 65,4 135 8,8 8,1 

Meremäe Kool ja Meremäe 

Vallavalitsus - 0,3 30,0 11,9 1,2 0,7 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - 0,3 30,0 11,9 1,2 0,7 

Meremäe reovesi kokku 135 - - 146,9 10,0 8,8 

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

Kanalisatsioon kokku       147 10,0 8,8 

Infiltratsioon - - 53% - 5,3 - 

REOVESI KOKKU       147 15,4 8,8 

2.2.6 Meremäe küla reoveepumplad 

Suurem enamus Meremäe küla kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 

suunamiseks reoveepuhastile on rajatud reoveepumpla Meremäe küla korrusmajade 

juurde. Tegemist on kompaktpumplatega, mis on rajatud 2014. aastal. Lisaks on 

kasutusel reovee peapumpla reoveepuhasti juures. Meremäe puurkaev-pumpla 

filtripesuvesi juhitakse ühiskanalisatsiooni veetöötlusjaamas asuva kaev-pumpla abil. 

Surveline ühiskanalisatsiooni liitumine on tagatud ka Meremäe kauplusele.  

Meremäe külas kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 17. 

Tabel 17.  Meremäe küla reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 

tähis 
Objekti nimi 

Kasutatava pumba 

mark 

Tootlikkus 

m3/h 

Rajamise 

aasta 
Üldhinnang 

RPJ Peapumpla - - - Rahuldav 

RPJ-1 
Meremäe 

keskasula RPJ 
SLV.80.80.22.4.50D 18 2014 Hea 

Andmed: Meremäe Vallavalitsus. 

2.2.7 Meremäe küla reoveepuhasti 

Meremäe küla reoveepuhasti asub küla loodeosas (joonis 5). Reovee puhastamine 

toimub OXYD-90 tüüpi reoveepuhastis. Puhasti koosseisu kuulub ka reovee 

peapumpla, mille abil suunatakse küla keskusest pumbatud reovesi edasi 

puhastusprotsessi. Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse 

põhjal on 16,2…36 kg BHT5/d (300…660 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 90 

m3/d. Tööpõhimõttelt on tegemist kestusõhustusrežiimis töötava reoveepuhastiga, 

mille korpus on rajatud raudbetoonist. Õhustuskamber ja setiti moodustavad ühtse 

ploki ning mudatasku-tüüpi setitist valgub settinud aktiivmuda ise õhustuskambrisse 

tagasi. Õhustus on pneumaatiline, puhurid paiknevad eraldi tehnohoones ja 

pihustiteks on perforeeritud terastorud. 
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Meremäe reoveepuhasti on ehitatud 1970. aastate lõpus ja rekonstrueeritud 2002. 

aastal KIK veemajanduse programmi toetuse abil. Rekonstrueerimistööde käigus 

võeti kasutusele ½ puhasti mahust, paigaldati uued sektsiooneeritavad õhustustorud, 

uued õhustuskambri ja setiti vahelised seinad, rajati mahutile piirded, käiguteed ja 

katted, rekonstrueeriti tehnohoone, kuhu paigaldati uus õhupuhur (Tsurumi), rajati 

uus elektri-automaatikasüsteem. Reoveepuhasti territooriumil oli varasemalt ka kolm 

biotiiki kogupindalaga ~1700 m2, mis käesoleval ajal on kasutusest väljas ning 

osaliselt likvideeritud. Reovee mehaaniline eelpuhastus ning toitainete (lämmastik, 

fosfor) tõhustatud ärastuse võimalus puudub. Samuti ei ole paigaldatud raudsulfaadi 

doseerimissüsteemi fosfori ärastamiseks. Mudakäitlus reoveepuhastil puudub.  

Meremäe küla reoveepuhasti on rahuldavas seisukorras ning tagab üldjuhul reovee 

nõuetekohase puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid 

sademeteveed, mis suurte saju- ja sulaperioodidel Meremäe puhastisse sisenevat 

reovee kogust suurendavad. Infiltratsioonist tulenevalt on reovee kontsentratsioon 

tunduvalt madalam olmereoveele iseloomulikust koormusest, mis põhjustab häireid 

puhasti töös. Lisaks häirib puhastusprotsessi toimimist reoveepumplast puhastile 

suunatava reovee koguse ebaühtlus, mistõttu pumpamistsükli ajal  kandub osa 

aktiivmudast setitist välja. Samuti mõjutab reoveepuhasti tööd suveperioodidel 

koolivaheaeg, mil koolist praktiliselt reovett puhastile ei juhita ja reovee kogus on 

väiksem aasta keskmisest. 

Heitveesuublaks vastavalt vee-erikasutusloale (nr L.VV/323863) on Palandõ oja 

(suubla kood 1002001). Vastavalt Eesti Veeseadusele on kõik Eesti veekogud (s.h. 

Palandõ oja) reostustundlikud heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/323863) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 

kogused ning Meremäe küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 

aastatel 2013-2015 on toodud tabelis 18. Keskkonda viidavat üldfosfori ja 

üldlämmastiku kogust vastavalt vee-erikasutusloale ei limiteerita. 
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Joonis 5.  Meremäe küla reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 17.02.2015. 
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Tabel 18. Meremäe küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

 

Vee-

erikasutusloaga 

lubatud suurim 

sisaldus mg/l 

Sisenev  Väljuv  

Kuupäev 

 2013 2014 2015 

14.01.2015 19.03 12.06 10.09 11.12 26.06 8.09 14.01 

Komponent konts. mg/l konts. mg/l konts. mg/l konts. mg/l konts. mg/l konts. mg/l konts. mg/l konts. mg/l 

BHT7 40 57 4,5 4,2 <2,5 4,3 8,2 28,0 19,0 

KHT 150 80 21,0 <20 19,0 20,7 21,0 72,0 35,0 

Heljum 35 28 6,0 6,0 10,0 6,0 9,3 8,0 29,0 

Üldlämmastik - 15 21,3 15,8 24,7 16,2 16,0 20,8 18,0 

Üldfosfor - 1,4 1,72 1,05 2,5 1,75 0,77 2,10 1,00 

pH 6-9 - - - - - - - - 

Andmed: Meremäe Vallavalitsus
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Tabeli 18 andmetest selgub, et 2013...2015. aastatel võetud heitvee proovid vastavad 

vee erikasutusloa nõuetele. 

Meremäe küla kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

 Meremäe küla reoveepuhasti on tehnoloogiliselt ning moraalselt vananenud 

ning vajab rekonstrueerimist. Puhasti tagab reovee nõuetekohase puhastuse, 

mis on osaliselt tingitud puhastile suunatava reovee madalast 

reostuskoormusest. Kuna ühiskanalisatsioon on kogu ulatuses rekonstrueeritud 

2014. aastal, siis infiltratsioonivee vähenemise tõttu reoveepuhastile suunatava 

reovee kontsentratsioon peaks suurenema. 

2.3 Obinitsa küla 

Obinitsa külas elab 01.01.2015. aasta seisuga 165 elanikku. Obinitsa küla asub valla 

territooriumi põhjaosas, Võrust 30 km kaugusel ja Vastseliinast 16 km Petseri suunas.  
Obinitsa külas on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 98% elanikest. 

Obinitsa külas on ühisveevarustussüsteemis on kasutusel kaks puurkaev-pumplat. 

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

keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus).  

Obinitsa küla reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. 

juuli 2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on küla reostuskoormus 400 

inimekvivalenti. Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 16,5 ie/ha. 

Vastavalt Veeseadusele tuleb alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel 

ühiskanalisatsioon ja reoveepuhasti hoida tehniliselt heas seisukorras, tagamaks 

reovee nõuetekohane käitlemine. Ühiskanalisatsiooni puudumisel peab reovee tekitaja 

reoveekogumisala piirkonnas reovee koguma lekkekindlasse kogumismahutisse ja 

korraldama selle äraveo. Lisaks võib ühiskanalisatsiooni puudumisel 

reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie nõuetekohaselt immutada 

pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett. 

Obinitsa külas kuuluvad ÜVK-ga seotud varad Meremäe Vallavalitsusele. ÜVK 

süsteemi haldamisega tegeleb OÜ Meremäe Vesi. 

2.3.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Obinitsa külas on üks veevõrk, mis baseerub eelkõige küla keskuse kirdeosas asuval 

Kooli uuel kooli puurkaevul (katastri nr. 52490). Lisaks on ühisveevärgiga ühendatud, 

kuid hetkel kasutusest väljas (reservis) küla keskuses asuv puurkaev (katastri nr 

10623). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 161 Obinitsa küla elanikku ehk 

ligikaudu 98% küla elanikest. Reoveekogumisalal on ühisveevärgiga liitumise 

võimalus tagatud kõigile tarbijatele.  

Obinitsa küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 3470 meetrit, mis on 

koguulatuses aastatel 2007 ja 2014 rekonstrueeritud. Vanemad kinnistusisesed 

torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi. Uuemate veetorustike rajamisel on 

kasutatud plasttorustike läbimõõduga De32...De110 mm. Torustike seisukord on hea. 

Käesoleval ajal tarbitakse Obinitsa külas peamiselt uue kooli puurkaevu vett, mis 

suunatakse veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmena on 
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Obinitsa kooli puurkaev-pumplas kasutusel paarissurvefiltrisüsteem ARS 650 Duplex 

tootlikkusega 6 m3/h. 

Obinitsa küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 2 

(Obinitsa küla ÜVK üldskeem).  

Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Obinitsa küla asutusi ja ettevõtteid. Asutustest 

on suuremad ühisveevärgi vee kasutajad Obinitsa Külakeskus ja Obinitsa Muuseum. 

Kokku oli 2014. a. ühisveevarustusega ühendatud asutuste ja ettevõtete veetarve 290 

m3/a ehk ligikaudu 0,8 m3/d. 

Obinitsa küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaeve:  

 Obinitsa küla kooli puurkaev (katastri nr 52490); 

Obinitsa küla uus kooli puurkaev on puuritud 2014. aastal ja asub küla keskuse 

kirdeosas (joonis 6). Puurkaevu sügavus on 66 meetrit ning selle abil ammutatakse 

vett Kesk-Devoni veekompleksist. Puurkaev-pumpla on rajatud 2014. aastal. Tööde 

käigus rajati uus puurkaev ning puurkaev-pumpla hoone, kuhu paigaldati 

toruarmatuur, veemõõtjad, elektri-ja automaatikaseadmed ning 0,3 m3 suurune 

membraanhüdrofoor. Lisaks on puurkaev-pumplasse hiljem paigaldatud ka 

liivapüüdur. Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel lahtine 

aeratsioonimahuti ning paarissurvefiltrisüsteem ARS 650 Duplex. Filtripesuvesi 

juhitakse asula ühiskanalisatsiooni. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on 

puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 30 meetrit. Puurkaev-pumplal on tagatud 30 

meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. 

Toorvee aereerimiseks juhitakse vesi esmalt lahtisesse aeratsioonimahutisse (V=1600 

liitrit) ning rikastatakse ennem õhuhapnikuga, et eemaldada vees olev liigne 

süsihappegaas (CO2), väävelvesinik (H2S)  ja muud põhjaveega kaasatulnud gaasid 

ning, et viia looduslikus vees lahustunud olekus olev kahevalentne raud üle 

kolmevalentseks ja mittelahustuvaks ühendiks, mis eemaldatakse katalüütilises filtris. 

Aereerimiseks kasutatakse õlivaba kompressorit. Vee aereerimine toimub paralleelselt 

puurkaevpumba tööga. Aereeritud vesi suunatakse II astme pumpadega 

paarissurvefiltritele ning seejärel UV-sterilisaatorisse. Töödeldud vesi suunatakse otse 

tarbijale. 
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Joonis 6.  Obinitsa küla kooli puurkaev-pumpla (katastri nr 52490) ja 

veetöötlusjaam. Fotod: OÜ Alkranel 17.02.2015. 

 Obinitsa küla keskuse puurkaev (katastri nr 10623); 

Obinitsa küla keskuse puurkaev on puuritud 1955. aastal ja asub küla keskuses 

Vastseliina-Meremäe-Kliima tee (nr 25182) ääres (joonis 7). Puurkaevu sügavus on 

110 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Kesk-Devoni veekompleksist. Puurkaev-

pumpla on käesoleval ajal kasutusel reservkaevuna. Puurkaev asub poolmaaaluses 

pumplas, kus asub ka 3 m3 suurune hüdrofoor. Veetöötlusseadmed puurkaev-pumplas 

puuduvad. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala 

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

ning ala pole piiratud aiaga.  
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Joonis 7.  Obinitsa küla puurkaev-pumpla (katastri nr 10623). Fotod: OÜ Alkranel 

17.02.2015. 

Vee-ettevõtjale väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/323863) lubatud Obinitsa 

keskuse puurkaevu veevõtt on toodud Tabelis 10.  

Obinitsa küla ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 

andmed on toodud tabelis 11. 

Alljärgnevalt on tabelis 19 toodud Obinitsa küla ühisveevarustussüsteemiga 

ühendatud elanike poolt, asutustes ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2014. aastal.  
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Tabel 19. Obinitsa küla ühisveevarustussüsteemi puurkaevudest väljapumbatud ning 

tarbitud vee kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2014. aastal Obinitsa küla puurkaevudest 

väljapumbatud vesi 

m3/a 

5 603 

2014. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a 3 515 

sh. elanike veetarve  m3/a 3 225 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 290 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 
9,6 

Andmed: Meremäe Vallavalitsus. 

Veekaod Obinitsa külas on torustiku rekonstrueerimise tulemusena viimastel aastatel 

pidevalt vähenenud. 2014. aastal oli Obinitsa küla puurkaev-pumplatest ühisveevõrku 

suunatava vee koguse ning tarbijateni jõudva (müüdud) vee koguse põhjal on 

veekadude ja arvestamata vee osakaal ligikaudu 42% ehk ca 5,7 m3/d. Tabeli 19 

andmetes on näha, et Obinitsa küla ühisveevärgiga varustatud tarbijate ööpäevane 

keskmine veetarve on ligikaudu 9,6 m3. Arvestades ühisveevarustussüsteemiga 

ühendatud elanike arvuks 2014. aastal oli ligikaudu 162, on reaalne veetarve elaniku 

kohta ligikaudu 55 liitrit ööpäevas.   

2.3.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Obinitsa külas saab tuletõrjevett võtta Obinitsa paisjärvest. Lisaks on Obinitsa küla 

ühisveevärgi torustikule paigaldatud 2 tuletõrjehüdranti, mis asuvad Külakeskuse ja 

Seto Muuseumitarõ juures. Ühisveevõrgust tuletõrje kustutusvee võtmine pole 

võimalik, kuna Obinitsa ühisveevõrgus pole tagatud piisav tulekustutusvee varu ning 

olemasoleva veetöötlusjaama tootlikkus pole piisav tagamaks nõutav kustutusvee 

kogus standardi EVS 812-6:2012 tähenduses.  

2.3.3 Joogivee kvaliteet 

Obinitsa küla veevarustussüsteemis kasutatakse käesoleval ajal peamiselt küla 

keskuse kirdeosas asuva uue kooli puurkaevu (katastri nr 52490) põhjavett. 

Ühisveevarustuses kasutatavate puurkaevude põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 

20.  

Tabelis 20 on näha, et käesoleval ajal Obinitsa küla ühisveevarustuses kasutatava 

kooli puurkaevu (katastri nr 52490) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (SM 

31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua sisaldus. SM 02.01.2003. a. määruse nr 1 

põhjal jääb Obinitsa küla kooli puurkaevu vesi üldraua sisalduse tõttu II 

kvaliteediklassi. 

Obinitsa küla keskuse reservkaevu (katastri nr 10623) põhjavees on üle joogivee 

lubatud piirnormi (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua ja mangaani 

sisaldused. SM 02.01.2003. a. määruse nr 1 põhjal jääb Obinitsa küla keskuse 

reservkaevu vesi üldraua sisalduse tõttu III kvaliteediklassi ning mangaani sisaldus 

ületab III kvaliteediklassi piirväärtust. 
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Tabel 20. Obinitsa küla puurkaevudest võetava põhjavee kvaliteet ning 

veevõrgust võetava joogivee kvaliteet. 

  

Lubatud 
piirnorm

*  Ühik 

Obinitsa 
PK 
30.11.11 

Obinitsa 
Kooli PK 
30.11.11 

Obinitsa 
veevärgivesi 
(Obinitsa 
Lasteaed)  
28.06.13 

Obinitsa 
veevärgivesi 
(Obinitsa 
Lasteaed)  
31.07.14 

Puurkaevu katastri nr     10623 52490 - - 

Värvus   mg/l Pt 0 5 0 5 

Lõhn   palli 0 1 1 1 

Maitse -  palli - - 1 1 

Hägusus   NHÜ 19 50,54 <1 1 

pH 6,5-9,5   7,1 7,3 7,4 6,9 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 532 381 556 147 

Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l <0,05 <0,07 <0,05 <0,05 

Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l <0,002 0,033 - 0,007 

Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l 19,8 20,6 - 6,3 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 0,8 1,3 - 0,8 

Üldraud 200 µg/l 4480 330 - 33 

Mangaan 50 µg/l 242 <20 - 20 

Kloriidid 250 mg/l 14,4 15,2 - 4,4 

Fluoriidid 1,5 mg/l 0,1 0,38 - <0,1 

Boor 1 mg/l - 0,026 - <0,1 

Sulfaadid 250 mg/l 23,9 32,1 - 11 

Naatrium 200 mg/l 6,5 4,7 - 4 

Üldkaredus   mg-ekv/l - 3,86 - - 

Coli-laadsed bakterid  0 
PMÜ/100 

ml 0 0 0 0 

Escherichia coli 0 
PMÜ/100 

ml 0 0 0 0 

Enterokokid 0 
PMÜ/100 

ml 0 0 - 0 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml 51 24 - 10 

* SM 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: Meremäe 

Vallavalitsus. 

Tabelis 20 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 

võetud Obinitsa küla ühisveevõrgust. Viimaste joogivee proovi analüüsitulemuste 

põhjal vastab joogivesi kehtestatud piirnormidele. 

Amortiseerunud kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi mõningane 

halvenemine tarbijate juures. 

Obinitsa küla veevarustussüsteemide probleemid: 

 Obinitsa küla ühisveevärgi toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid 

puuduvad. 

2.3.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Obinitsa küla ühiskanalisatsioonisüsteemiga on käesoleval ajal liitunud ligikaudu 161 

inimest ehk ligikaudu 98% küla elanikest. Obinitsa külas on moodustatud 

reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus 

tagatud kõigile tarbijatele. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub 
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ühiskanalisatsioon, toimub reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumismahutite 

seisukorra ja nende veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude tühjendamise kohta 

andmed puuduvad. 

Obinitsa küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, kuid tulenevalt maapinna 

reljeefist on mitmel pool kasutusel reovee ülepumplad. Obinitsa külas on kokku ca 

4220 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ning 880 meetrit survekanalisatsiooni 

torustikke. Ühiskanalisatsioon on suures osas rekonstrueeritud 2007. ja 2014. aastal 

ning on heas seisukorras. Vanemad ühiskanalisatsiooni torustikud kogupikkusega 

ligikaudu 1380 meetrit on valdavalt küla keskuse põhjaosas tööstuspiirkonnas.  

Vanemad ühiskanalisatsiooni ja kinnistusisesed kanalisatsioonitorustikud on rajatud 

enam kui 30 aastat tagasi ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Tulenevalt 

vanemate kinnistusiseste torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures 

osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib 

toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite 

paigaldussügavust.  

Sademeveekanalisatsioon Obinitsa külas puudub. Sademevee ärajuhtimine on 

lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 

haljasaladel pinnasesse. 

Obinitsa küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval 

joonisel 2 (Obinitsa küla ÜVK üldskeem). 

Obinitsa külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja eramajade 

elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Obinitsa külas on ühiskanalisatsiooniga 

ühendatud asutusteks Obinitsa Külakeskus ja Obinitsa Muuseum. Kokku oli Obinitsa 

külas ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud asutuste ja ettevõtete reoveeteke 2014. 

aastal ligikaudu 290 m3. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Obinitsa küla elanike 

ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett 

ühiskanalisatsiooni ei juhita.  

Tabelis 21 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2014. 

Tabel 21. Obinitsa küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes 

ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2014. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2014. aastal tarbitud veekogused (elanikkond, 

ettevõtted ja asutused) 

m3/a 3 515 

sh. elanike veetarve m3/a 3 225 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 290 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m3/d 9,6 

Andmed: Meremäe Vallavalitsus. 

Obinitsa külas tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub 

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

juhitava reovee kogus on võrdsustatud puurkaevudest väljapumbatava vee kogusega. 

Sellest lähtuvalt moodustas infiltratsiooni ja sademetevee osakaal 2014. aastal  

hinnanguliselt ca 42% reoveepuhastile suunatavast (müüdud) reoveest. Vanusest 



 

39 

 

tingituna on vanemad kinnistutorustikud ja kanalisatsioonikaevud suures osas 

amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi. 

2.3.5 Obinitsa küla reovee reostuskoormus 

Obinitsa külas juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike ja asutuste ning ettevõtete 

olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga on varustatud ligikaudu 161 elanikku.  

Obinitsa küla reoveepuhasti juures on 2013. aastal läbi viidud reostuskoormuse 

analüüs, mille käigus mõõdeti ööpäevaringselt reovee vooluhulki ning võeti 

keskmistatud reoveeproove. Obinitsa asula reoveepuhasti koormuse mõõtmisi teostas 

OÜ aqua consult baltic. Reostuskoormuse analüüs teostati ajavahemikul 23.10-30.10 

2013. Reovee vooluhulga mõõtmisel saadi Obinitsa küla ööpäevaseks keskmiseks 

reovee vooluhulgaks 8,0 m3/d. Kõrgeim ööpäevane vooluhulk registreeriti 26. 

oktoobril 10,4 m3/d ning minimaalne vooluhulk 23. oktoobril 6,6 m3/d. 

Puhasti sissevoolust võetud analüüsid ning vooluhulga alusel arvutatud 

reostuskoormused on toodud tabelis 22. 

Tabel 22. Obinitsa reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs. 

Kuupäev Vooluhulk BHT7 BHT7 Inimekvivalent 

  m3/d mg/l kg/d IE 

23-24.10  6,6 1280 8,4 141 

24-25.10  7,9 1120 8,8 146 

25-26.10  7,7 1600 12,3 206 

26-27.10  10,4 1575 16,4 273 

27-28.10  7,8 1520 11,9 199 

28-29.10  8,1 1530 12,4 207 

29-30.10  7,8 2115 16,5 275 

Keskmine 8,0 1534 12,4 207 

Andmed: Meremäe ja Obinitsa asula reostuskoormuse uuring, Tartu 2013. 

Obinitsa puhasti sissevoolu BHT7 kontsentratsioonid on kõrge. Keskmine BHT7 

kontsentratsioon puhasti sissevoolus oli 1534 mg/l ning reostuskoormus 12,4 kg 

BHT7/d. Puhasti keskmine reostuskoormus inimekvivalentide järgi oli 207 IE-d. 

Obinitsa küla arvestuslik reostuskoormuse analüüs 2014. aasta andmete põhjal on 

esitatud tabelis 23. Arvutustes on arvestatud, et tööl ja koolis tarbib inimene vett 15-

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

veetarbeks on vastavalt reaalsele ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike veetarbe 

andmetele võetud 54,5 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. tabel 21). Reostuskoormuse 

arvutamisel on arvestatud, et ühe Obinitsa küla ühiskanalisatsiooniga varustatud 

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

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

üldlämmastikku ööpäevas.  

Obinitsa küla elanike poolt ja asutustes ning ettevõtetes tekitatud arvestuslik reovee 

vooluhulk on ööpäevas ca 9,6 m3 (vt tabel 23). Elanike poolt tekib arvestuslikult 

ööpäevas ca 8,8 m3 reovett, mis on ligikaudu 82% kogu tekkivast reovee 

vooluhulgast. Obinitsa küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike ning asutuste ja 
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ettevõtete ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 10,2 kg BHT7/d. Antud 

parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 23. Obinitsa küla reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

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

ÜK-ga ühendatud elanikud 

Obinitsa külas 162 1 54,5 162 8,8 9,7 

Obinitsa Külakeskus ja Obinitsa 

Muuseum - 0,3 30,0 7,9 0,79 0,5 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - 0,3 30 7,9 0,8 0,5 

Obinitsa reovesi kokku 162 - - 170 9,6 10,2 

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

Kanalisatsioon kokku       170 9,6 10,2 

Infiltratsioon - - 42% - 4,1 - 

REOVESI KOKKU       170 13,7 10,2 

2.3.6 Obinitsa küla reoveepumplad 

Suurem enamus Obinitsa küla kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 

suunamiseks reoveepuhastile on rajatud kokku neli reovee ülepumplat. 

Reoveepumplad on rajatud ja rekonstrueeritud aastatel 2007 ja 2014. Tegemist on 

maa-aluste PE kompaktpumplatega, mille siseläbimõõdud on 1000 ja 1400 mm. 

Pumpade tööd juhitakse ujuklülitite abil. Reoveepumplad on lülitatakse kaugseire 

süsteemi. Pumplate seadmete avariilisest seisundist antakse signaalid mobiilside GSM 

võrku. Lisaks on surveline ühiskanalisatsiooni liitumine tagatud asula kaguosas 

paiknevate elamute tarbeks. 

Obinitsa külas kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 24. 

Tabel 24.  Obinitsa küla reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 

tähis 
Objekti nimi 

Kasutatava pumba 

mark 

Tootlikkus 

m3/h 

Rajamise 

aasta 
Üldhinnang 

RPJ-1 
Obinitsa 

keskasula RPJ 
- - 2007 Hea 

RPJ-2 Masti RPJ 
KSB Amarex NF 80-

220/034ULG-150 
12,6 2014 Hea 

RPJ-3 

Seto 

Seltsimaja 

RPJ 

KSB Amarex NF 65-

220/004ULG-112 
9 2014 Hea 

RPJ-4 
Külakeskuse 

RPJ 
- - 2007 Hea 

Andmed: Meremäe Vallavalitsus. 

2.3.7 Obinitsa küla reoveepuhasti 

Obinitsa küla reoveepuhasti asub küla kirdeosas (joonis 8). Reovee puhastamine 

toimub EKOL 15A tüüpi reoveepuhastis, mis on rajatud 2008. aastal. Puhasti 

koosseisu kuulub ka reovee peapumpla, mille abil suunatakse küla keskusest 
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reoveepuhastile juhitud reovesi edasi puhastusprotsessi. Reoveepumplale eelnevasse 

kanalisatsioonikaevu on paigaldatud võrekorv suuremate tahkete osakeste 

eemaldamiseks. Biopuhasti EKOL 15A on biorootori-tüüpi seade, kus biorootori 

pinnale kasvav biokile toimib reostusainete lagundajana. Seade on jaotatud 

erinevateks tehnoloogilisteks osadeks: pumpla kamber, eelselgiti, biorootor, 

järelselgiti, kamber muda säilitamiseks ja tihendamiseks. EKOL 15A suudab 

puhastada reostust kuni 6,9 kgBHT7/d. 

Reovesi kogutakse puhasti territooriumil asuva pumpla kambrisse, kust see 

pumbatakse eelselgitisse. Pump on varustatud ujukitega, millega sätestatakse pumba 

töörežiim: miinimum nivoo-pump lülitub välja, töönivoo-pump lülitub sisse ja 

avariinivoo-kui töönivoo juures ei rakendu töönivooujuk ja veetase kambris tõuseb 

avariinivooni. Pumpla olemasolu ühtlustab puhastisse suunatava reoveekogust: 

tippajal kogutakse pumplasse reovett, mis doseeritakse puhastisse kui vee juurdevool 

on väiksem. Sellega saavutatakse puhasti ühtlane koormamine.  

Eelselgitis toimub reovee eelpuhastus. Eelselgiti alumises osas toimub väljasettinud 

muda anaeroobne stabiliseerimine, tihenemine ning säilitamine.  

Eelpuhastatud vesi liigub bioloogilise töötluse osasse, kus biorootoril kasvav biokile 

lagundab vees leiduvaid reostusaineid. Biorootor kujutab endast trumlit, mis on 

täidetud suurt eripinda omava plasttäidisega. Trummel on ca 40 % ulatuses uputatud 

puhastatavasse vette. Pöörlemisel toimib see reovee segaja ja õhustajana ning biokilet 

moodustavate mikroorganismide kasvulavana. Samuti toimub rootori samaaegse 

pöörlemisega muda tsirkulatsioon ning jääkmuda tagastus eelselgitisse. Bioloogilise 

puhastuse osast liigub tekkinud aktiivmudasegu järelselgitisse. Heitvesi voolab 

seadmest välja ülevoolurenni kaudu.  

Heitvee järelpuhastuseks on kasutusel kolm biotiiki kogupindalaga ~2620 m2. 

Viimase biotiigi väljavool on kraavi, mis suubub umbes 300 meetri järel Obinitsa 

ojja. 

Obinitsa küla reoveepuhasti on rahuldavas seisukorras ning tagab üldjuhul reovee 

nõuetekohase puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid 

sademeteveed, mis suurte saju- ja sulaperioodidel Obinitsa puhastisse sisenevat 

reovee kogust suurendavad. 

Heitveesuublaks vastavalt vee-erikasutusloale (nr L.VV/323863) on kraav, mis 

suubub Obinitsa ojja (suubla kood 1001900). Vastavalt Eesti Veeseadusele on kõik 

Eesti veekogud (s.h. Obinitsa oja) reostustundlikud heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/323863) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 

kogused ning Obinitsa küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 

aastatel 2013-2015 on toodud tabelis 25. Keskkonda viidavat üldfosfori kogust 

vastavalt vee-erikasutusloale ei limiteerita. 

Tabeli 25 andmetest selgub, et 2013...2015. aastatel võetud heitvee proovid vastavad 

vee erikasutusloa nõuetele. 

Obinitsa küla kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

 Obinitsa küla ühiskanalisatsiooni toimimises suuremad probleemid puuduvad. 

Vajalik on olemasolevat reoveepuhastit ning kanalisatsioonisüsteemi 

regulaarselt hooldada tagamaks reovee nõuetekohane puhastus. 
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Joonis 8.  Obinitsa küla reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 17.02.2015. 
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Tabel 25. Obinitsa küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

 

Vee-

erikasutusloaga 

lubatud suurim 

sisaldus mg/l 

Sisenev  Väljuv  

Kuupäev 

 2013 2014 2015 

14.01.2015 12.06 10.09 18.09 20.05 26.06 8.09 14.01 

Komponent konts. mg/l konts. mg/l konts. mg/l konts. mg/l konts. mg/l konts. mg/l konts. mg/l konts. mg/l 

BHT7 25 300 22,0 5,8 4,7 11,0 9,1 11,5 9,0 

KHT 125 500 66,0 50,0 24,0 60,0 16 71,2 28,0 

Heljum 35 160 6,0 12,0 17,0 20,0 21 10 11,0 

Üldlämmastik 60 79 2,6 10,1 14,0 10,0 15,0 59,6 22,0 

Üldfosfor - 8,6 1,0 3,79 3,6 1,2 0,95 6,92 4,30 

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

Andmed: Meremäe Vallavalitsus
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3. Seadusandlik taust 

Meremäe valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on 

lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest ja normatiividest ning Euroopa Liidu 

direktiividest ja rahvusvahelistest kokkulepetest. Olulisemad nendest on: 

 Meremäe valla arengukava 2014-2019 (kinnitatud Meremäe Vallavolikogu 12. 

septembri 2014. a. määrusega nr. 12); 

 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 

2010. a. korraldusega nr. 118); 

 Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektid (EL-i veepoliitika raamdirektiivi 

2000/60/EÜ, joogiveedirektiivi 98/83/EÜ ning asulareovee direktiivi 

91/271/EMÜ nõuetest tuleneva vee kaitse ja kasutamise korraldamiseks);  

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus (muudetud ja täiendatud 16.12.2014. 

a. seadusega, RT I 23.12.2014, 14); 

 Veeseadus (muudetud ja täiendatud 20.06.2014. a. seadusega, RT I 

08.07.2014, 3); 

 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (muudetud ja täiendatud 19.06.2014. 

a. seadusega, RT I 29.06.2014, 109); 

 Asjaõigusseadus (muudetud ja täiendatud 20.06.2014. a. seadusega, RT I 

08.07.2014, 3); 

 Planeerimisseadus (muudetud ja täiendatud 19.06.2014. a. seadusega, RT I 

29.06.2014, 109); 

 Ehitusseadus (muudetud ja täiendatud 19.06.2014. a. seadusega, RT I 

29.06.2014, 109); 

 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (vastu võetud 

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

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

 Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee 

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

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

1482); 

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus (vastu võetud 

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

1949); 

 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded (vastu võetud Vabariigi Valitsuse 16. 

mai 2001. a. määrusega nr. 171, muudetud 15.04.2010 a. määrusega nr. 51, 

RT I 2010, 16, 88); 

 Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning 

sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks (vastu 

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

06.04.2011. a. määrusega nr. 23, RT I 12.04.2011, 6); 

 Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta 

esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende 

nõuete täitmise kontrollimise meetmed1 (vastu võetud Vabariigi Valitsuse 

29. novembri 2012. a määrusega nr. 99, muudetud 06.06.2013. a. määrusega 

nr. 87, RT I 13.06.2013, 1). 
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 Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine 

(vastu võetud Meremäe Vallavolikogu 10. aprilli 2014. a. otsusega nr 18); 

 Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine Meremäe ja 

Obinitsa puurkaevu teeninduspiirkonnas (vastu võetud Meremäe 

Vallavolikogu 14. märtsi 2014. a. määrusega nr 8); 

 Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine Meremäe ja 

Obinitsa puurkaevu teeninduspiirkonnas (vastu võetud Meremäe 

Vallavolikogu 16. jaanuari 2015. a. määrusega nr 5); 

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri (vastu 

võetud Meremäe Vallavolikogu 2. mai 2014. a. määrusega nr 9); 

 Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord 

Meremäe vallas (vastu võetud Meremäe Vallavolikogu 23. jaanuari 2013. a. 

määrusega nr 3). 

 

3.1 Meremäe valla arengukava 2014-2019 

Meremäe valla arengukavas on välja toodud, et 2014. aastal Meremäe ja Obinitsa 

külades teostatud ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide renoveerimise 

projektiga parandati oluliselt kahe suurema küla joogivee kvaliteeti ja reovee 

puhastamist. Lisaks on arengukavas oluliseks peetud Hajaasustuse programmi 

jätkamist ning salv- ja puurkaevude rajamise toetamist tulenevalt sademetevaesel 

perioodil paljudes külades esineva põhjavee varustuse probleemiga.  

Veemajanduse investeeringuna on Meremäe valla arengukavas välja toodud Meremäe 

biopuhasti rekonstrueerimise vajadus ning hinnanguline maksumus.  

3.2 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavas on põhjavee osas üldeesmärgiks säilitada 

põhjavee looduslik või looduslähedane koostis ja režiim. See tähendab, et 

põhjaveekogumitena määratud põhjavesi peab kuuluma “heasse” veeklassi. 

Veeseadus püstitab eesmärgi põhjavee hea seisundi hoidmiseks, reostamise ning 

liigvähendamise vältimiseks. Põhjavee hea seisundi hoidmine ja tagamine 2015 aasta 

lõpuks tähendab seda, et põhjaveekogumi keemiline seisund vastab põhjavee 

keemilise seisundi näitajate, põhjavee kvaliteedi piirväärtuste ja saasteainesisalduse 

läviväärtuste alusel heale seisundiklassile ning koguseline seisund vastab koguselise 

seisundi näitajate tingimuste alusel heale seisundiklassile. 

Põhjaveele seatud eesmärkide saavutamisel tuleb arvestada alljärgnevat: 

 Tuleb tagada kinnitatud põhjavee varudega põhjavee leiukohtade kaitse 

põhjavee reostumise ja liigvähendamise eest. 

 Maapinnalähedase veekihi kaitse on vajalik eelkõige aladel, kus 

maapinnalähedane põhjavesi on üksiktarbijate veevarustuse allikaks. 

 Põllumajanduslik maakasutus peab toitealal toimuma selliselt, et põhjavesi ei 

reostuks lämmastikuühendite, orgaanilise aine ja pestitsiididega. 

 Allikad ja karstialad tuleb säilitada võimalikult looduslikena. Neile tuleb 

tagada juurdepääs. 

 Tuleb tagada põhjavee kaitse ohtlike ainetega reostumise eest, potentsiaalselt 

keskkonnaohtlikud objektid tuleb viia vastavusse keskkonnanõuetega või 

likvideerida, tuleb tagada reostunud pinnase ja põhjaveega alade järelevalve ja 

korrastamine. 
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 Maavarade kaevandamisel tuleb järgida põhjaveevaru võimalikult säästvat 

tehnoloogiat kaevandamisel ja karjääride korrastamisel. 

 

Valdava enamuse põhjaveekogumite hea seisundi hoidmiseks tähtaegu pikendada 

vaja ei ole. Sotsiaalmajanduslikel põhjustel (põlevkivi kaevandamise jätkamisel 

elektrienergia varustuskindluse tagamiseks) ei ole võimalik saavutada Ordoviitsiumi 

Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi head seisundit 2015 aasta lõpuks ja seda 

eesmärki tuleb pikendada. 

Samuti on vajalik kogu elanikkonnale tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi 

sisaldada haigustekitajaid ega ülenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab 

vastama Sotsiaalministri 31.07.2001 määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ toodud nõuetele. 

Pinnavee hea seisundi tagamiseks tuleb vähendada heitkogust veekogusse. See on 

eriti oluline järvede hea seisundi hoidmiseks. Kõikide asulate ja tööstusettevõtete 

reovesi tuleb käidelda vastavalt nõuetele. Lähtudes kombineeritud lähenemisviisist, 

tuleb heitvee suublasse juhtimise piirmäärasid vajadusel veeloaga karmistada. 
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4. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 
koostamise lähtealused 

4.1 ÜVK arendamise kava eesmärgid 

Meremäe valla ÜVK arendamise kava eesmärgid on: 

 ÜVK süsteemide arengu kiirendamine ja eelduste loomine ÜVK teenuse 

tarbijate paremaks teenindamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks Meremäe vallas; 

 kaasa aidata Meremäe valla vee-ettevõtluse jätkusuutliku majandamismudeli 

väljatöötamisele;  

 perspektiivsete ÜVK süsteemide üldskeemide koostamine;  

 ÜVK väljaehitamiseks hinnanguliste töömahtude ja investeerimisvajaduste 

kindlakstegemine; 

 ÜVK arendamise kava optimaalse lahendusvariandi väljatöötamine ja selle 

realiseerimisetappide koostamine. 

4.2 ÜVK arendamise kava koostamise põhimõtted 

Käesolev arendamise kava on valminud Meremäe Vallavalitsuse, OÜ Meremäe Vesi 

ning töö täitjate ühistööna. Töö koostamisel on lähtutud alljärgnevatest põhimõtetest: 

 ÜVK arendamise kavaga antakse põhimõtteline lahendus ÜVK süsteemide 

kompleksseks arendamiseks Meremäe vallas;  

 Arendamise kavas on planeeritavad ÜVK süsteemide arendamise tegevused 

jaotatud etappideks, tulenevalt valla ja vee-ettevõtete majanduslikest 

võimalustest ja vajadustest. Projektide etappidesse jagamine ühtlustab valla 

eelarvele langevat finantskoormust ja vee-ettevõtte laenukoormust ning aitab 

ära hoida ÜVK teenuse hinna hüppelist kasvu. Seejuures tuleb tagada iga 

järgneva etapi sõltumatu kuid samas sidus väljaehitamine, rekonstrueerimine 

eelnevate etappidega; 

 ÜVK-ga varustatud piirkonnas on kaardistatud olemasolevad vee- ja 

kanalisatsioonirajatised ning koostatud perspektiivsed arenguskeemid (vt töö 

lisades esitatud jooniseid 1 ja 2). 

 ÜVK-ga kaetavad alad on piirkonnad, kus on juba välja arendatud ÜVK 

süsteemid, mis toimivad (süsteemidele väljastatud kasutusluba) ning mille 

haldamisega tegeleb Meremäe Vallavalitsuse poolt kinnitatud vee-ettevõtja 

või kus ÜVK süsteemide rajamine on ette nähtud käesoleva ÜVK arendamise 

kavaga; 

 Väljaspool ÜVK süsteemiga kaetavaid alasid  (ÜVK-ga katmata alad) toimub 

ÜVK süsteemi väljaarendamine detailplaneeringu kohustusega aladel 

(määratud üldplaneeringus) Meremäe Vallavalitsuse või OÜ Meremäe Vesi 

poolt väljastatavate tehniliste tingimuste alusel. Detailplaneeringu tehniliste 

tingimuste määramisel arvestatakse ÜVK süsteemide arendamise kavas 

esitatud perspektiivskeeme; 

 Meremäe valla ÜVK arendamise kava koostamisel on arvestatud Ida-Eesti 

vesikonna VMK-s püstitatud eesmärkide ja probleemidega; 

 Tulenevalt EL Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti 

veemajanduspoliitika strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik 
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veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, kanalisatsioon ja pinnase- ja 

pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast (vesikondade veemajandus-

kavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise printsiibi kohaselt, mis 

tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide käsitlemist tulenevalt 

vee liikumisest veekogu valgala piirides; 

 Vastavalt Veeseaduse § 241 lg 6 ei ole RKA-l reostuskoormusega alla 2000 ie 

ühiskanalisatsiooni väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja 

reoveepuhasti olemasolu korral tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et 

tagada reovee nõuetekohane käitlemine. Ühiskanalisatsiooni puudumisel peab 

reovee tekitaja reoveekogumisala piirkonnas reovee koguma lekkekindlasse 

kogumismahutisse ja korraldama selle äraveo. Lisaks võib ühiskanalisatsiooni 

puudumisel reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie nõuete-

kohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett; 

 Lähtuvalt joogivee direktiivi nõuetest, peab kõikides olemasolevates 

veevarustussüsteemides, millega varustatakse rohkem kui 50 elanikku, 

joogivesi vastama kvaliteedinõuetele; 

 Vastavalt SM 31. juuli 2001. aasta määruse nr 82 § 9 lg 1 peab joogivee 

käitleja koostama ja käitlemise asukohajärgse Terviseametiga kooskõlastama 

joogivee kontrolli kava vähemalt kolmeks aastaks. 

 KIK veeprogrammi rahastatavate investeeringute puhul arvestatakse, et (KOV 

või vee-ettevõtte) omafinantseering ÜVK süsteemide rajamise ja 

rekonstrueerimise korral moodustab 15%, sademeveekanalisatsiooni 

projektide puhul 50%. Ühtekuuluvusfondist (ÜF) rahastatava Meremäe küla 

reoveepuhasti rekonstrueerimise maksumuse korral on arvestatud, et KOV või 

vee-ettevõtte) omafinantseering moodustab 23,5%. 

 ÜF-ist ja KIK-ist saadava toetuse abil rajatakse ja rekonstrueeritakse Meremäe 

vallas Meremäe ja Obinitsa külade torustikud ja rajatised aastatel 2015-2027, 

mille tulemusena on tagatud kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning 

nõuetekohane reoveepuhastus enamusele asulate elanikele (sh kõigile RKA 

elanikele);   

 ÜVK torustike rekonstrueerimisel tuleb süsteemid liita uute vee- ja 

kanalisatsioonitorustikega, kui see on majanduslikult ning keskkonna-

kaitseliselt põhjendatud; 

 Vastavalt ÜVVKS-le tagatakse liitumistasuga ÜVK arendamine vastavalt 

ÜVK arendamise kavale. Liitumistasu ei saa võtta vastavalt arendamise kavale 

piirkonnas, kus ÜVK-ga ühendatakse rohkem kui 50% elamuid, mille 

ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. Nendes piirkondades 

tuleb ÜVK süsteemide rekonstrueerimise ja rajamise kulud katta ÜVK teenuse 

hinnaga. 

4.3 Investeerimisprojektide maksumuse hindamise põhimõtted 

Rajatavate vee- ja kanalisatsioonitorustike investeeringu arvutamisel on lähtutud 

tabelis 26 esitatud ühikhindadest.   
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Tabel 26. Vee-ja kanalisatsioonitorustike rajamismaksumuse arvutamise aluseks 

võetud torustike hinnad 

VEEVARUSTUS Ühik Läbimõõt Maksumus (eur) 

Veevõrgu rajamine/rekonstrueerimine     

veetorustiku rajamine m De32-De110 100 

majaühendus tk   900 

KANALISATSIOON       

Kanalisatsioonivõrgu rajamine/rekonstrueerimine      

isevoolne kanalisatsioonitoru rajamine  m De160-De315 150 

survekanalisatsioonitoru rajamine m De90-110 100 

majaühendus tk   900 

sademeveekanalisatsiooni torustiku rajamine m De160-De400 150 

vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine ühises kaevikus m  200 

vee- ja survekanalisatsiooni torustiku rajamine ühises kaevikus m  160 

4.4 Arendamise kava koostamise lähte- ja alusmaterjalid 

 Eesti Põhikaart M 1:20 000; 

 Meremäe valla arengukava 2014-2019 (kinnitatud Meremäe Vallavolikogu 

12.09.2014. a. määrusega nr. 12); 

 Meremäe valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastateks 

2013-2030 (kinnitatud Meremäe Vallavolikogu 23. jaanuari 2013 määrusega nr 2); 

 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 

2010. a. korraldusega nr. 118); 

 Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965; 

 Eesti hüdrogeoloogiline kaart 1:400000, EKG 1998; 

 Meremäe ja Obinitsa asula reostuskoormuse uuring, OÜ aqua consult baltic, 2013; 

 Meremäe küla vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistamine, OÜ Metricus, 

2014; 

 Obinitsa küla vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistamine, OÜ Metricus, 

2014; 

 Meremäe asula puurkaev-pumpla, tuletõrje veemahuti ja trasside 

teostusmõõdistamine, Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ, 

2014; 

 Obinitsa puurkaev-pumpla trasside ja juurdepääsutee teostusmõõdistamine, 

Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ, 2014; 

 Obinitsa küla vee- ja kanalisatsioonitorustike tööprojekt, OÜ Keskkond & 

Partnerid, 2014; 

 Meremäe asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimistööd. Põhiprojekt, 

OÜ Keskkonnaprojekt, 2013; 

 Obinitsa küla puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine. Tööprojekt, 

AS Viimsi Keevitus, 2014; 

 Meremäe ja Obinitsa külade ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimine ja arendamine. Teostatavusuuring, Innopolis Konsultatsioonid 

AS, 2013; 

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

Meremäe vallas haldab Meremäe ja Obinitsa külades ÜVK süsteeme OÜ Meremäe 

Vesi. ÜVK-ga seotud varad kuuluvad hetkel Meremäe Vallavalitsusele, kuid 2015.a 

jooksul on need plaanis üle anda vee-ettevõttele.  

Käesolev arendamise kava jääb peale kinnitamist Meremäe Vallavolikogu poolt 

raamdokumendiks vee-ettevõtte ÜVK-alasele tegevusele, millega määratletakse ÜVK 

arendamise põhimõtted, vajalikud tööde mahud ja investeeringud eemärgiga arendada 

välja kaasaja nõuetele vastavad vee- ja kanalisatsiooni ning pinnase- ja pinnavee 

käitlemise tehnovõrgud, pumplad ning puhastusseadmed. Uute ÜVK süsteemide 

rajamine ja olemasolevate rekonstrueerimine vähendab avariide sagedust, 

infiltratsiooni ja veekadusid, millega kaasneb kulutuste vähenemine elektrienergia 

osas, kuna kulutatakse energiat vaid tarbitava vee-/reoveekoguse pumpamiseks ja 

puhastamiseks.  

Kavas ette nähtud investeeringute tegemisel on planeeritud rahastajaks, elluviijaks ja 

hilisemaks omanikuks ning operaatoriks OÜ Meremäe Vesi. Meremäe vald võib 

vajadusel projektide rahastamises osaleda kaasfinantseerijana.  

Arvestades ÜVK teenuse suhteliselt väikest mahtu Meremäe vallas ning sellest 

tulenevalt madalat käivet, mis piirab ühest küljest suuremate investeeringute tegemise 

võimekust ja teisest küljest kuluefektiivse veeteenuse osutamise võimalusi, võib 

pikemas perspektiivis kaaluda ka erinevaid võimalusi vee-ettevõtluse re-

organiseerimiseks. Võimalikud alternatiivsed vee-ettevõtluse arengustsenaariumid 

oleksid järgmised: 

1. OÜ Meremäe Vesi tegevuse lõpetamine operaatorina ning Meremäe valla 

ÜVK süsteemide opereerimise andmine piirkondlikule vee-ettevõtjale (nt AS 

Võru Vesi); 

2. OÜ Meremäe Vesi ühinemine mõne väiksema vee-ettevõttega (nt OÜ Vaks), 

mille tulemusel moodustuks väiksem piirkondlik vee-ettevõte. 

Kõigi ülaltoodud alternatiivide puhul võib leida nii poolt- kui ka vastuargumente, 

kuid kuna praeguseks ajaks pole teostatud sisulist analüüsi ega teada teiste osapoolte 

(vee-ettevõtete) nägemust, siis enne edaspidiste otsuste tegemist on vajalik teostada 

erinevate stsenaariumide põhjalikum analüüs.  

Kuna OÜ Meremäe Vesi tegevuspiirkond Meremäe vallas hõlmab üksnes alla 2000 ie 

reoveekogumisalasid või on väljaspool reoveekogumisalasid, siis liitumistasu ja ÜVK 

teenuse hinna kooskõlastamiseks tuleb vastavalt ÜVK seadusele esitada vastav taotlus 

koos ettepanekuga kooskõlastamiseks Meremäe Vallavalitsusele. Vallavalitsus 

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

seaduses kehtestatud põhimõtetest. 
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6. Meremäe valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

arendamise kava 

Meremäe vallas on tarbijad ÜVK-ga varustatud kahes asumis: Meremäe ja Obinitsa 

külades. Reoveekogumisalad on moodustatud nii Meremäe kui ka Obinitsa külas. 

Lisaks on Võmmorski külas AS-ile Riigi Kinnisvara kuuluvad veevarustuse ja 

kanalisatsioonisüsteemid (sh puurkaev-pumpla ning reoveepuhasti), millega on 

ühendatud ka mõned majapidamised. Veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide 

haldamisega tegeleb käesoleval ajal Riigi Kinnisvara AS. Pikemas perspektiivis on 

Riigi Kinnisvara AS avaldanud soovi teenuse osutamine valla vee-ettevõttele üle 

anda. 

Arendamise kava koostajate ning Meremäe Vallavalitsuse ja vee-ettevõtja esindajate 

ühise arutelu tulemusena on leitud, et parimaks lahenduseks ÜVK süsteemide 

arendamisel on jagada ÜVK süsteemide rekonstrueerimine ja arendamine etappideks. 

See tagab tööde jätkusuutliku teostamise ja arvestab valla ning vee-ettevõtte 

majanduslike võimalustega. 

Alljärgnevalt on lähtuvalt ptk 4 esitatud põhimõtetest prioriteetide järjekorras üldiselt 

välja toodud planeeritavad veemajanduse arendustegevused Meremäe valla ÜVK-ga 

varustatud asulates aastatel 2015-2027: 

o 2015-2019 (lühiajaline perspektiiv) – Meremäe küla reoveepuhasti 

rekonstrueerimine. Obinitsa küla reoveepuhasti täiustamine ja biotiikide 

puhastamine settest. Meremäe ja Obinitsa külade ÜVK süsteemide hoolduseks 

ning reovee kogumismahutite tühjendamiseks vaakum-survesüsteemiga 

tsisternhaagise soetamine. 

o 2020-2027 (pikaajaline perspektiiv) – Meremäe ja Obinitsa külade 

korruselamute piirkonda tuletõrje veevõtumahutite rajamine. 

Käesoleva arengukava realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevaid aspekte: 

 tehnilised – puudub ülevaatlik tehniline andmebaas enne 1995. aastat rajatud 

vee- ja kanalisatsioonivõrgu paiknemise ja seisukorra kohta (teostusjoonised 

jm.); 

 keskkonnamõjud – ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitamisel tuleb 

vältida planeeritavate ehitiste ja rajatiste negatiivseid mõjutegureid veestikule 

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

 majanduslikud – puuduvad omavahendid sellises mahus, et lühikese 

ajaperioodi jooksul teostada ulatuslikke ÜVK süsteemide rekonstrueerimise- 

ja rajamistöid kogu valla territooriumil; 

 sotsiaal-majanduslikud – ÜVK süsteemide arendamisel tuleb arvestada 

elanikkonna huviga vee- ja kanalisatsiooniteenuste vastu, elanikkonna 

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

Perioodil (2007-2014) on Meremäe vallas tehtud ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni 

arendamiseks ja rekonstrueerimiseks järgnevad tööd: 

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike rajamine ja rekonstrueerimine 

Meremäe külas, sh: 

- Veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 2000 m; 

- Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 

1720 m; 

- Survekanalisatsiooni torustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 895 m; 

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike rajamine ja rekonstrueerimine 

Obinitsa külas, sh: 

- Veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 3430 m; 

- Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 

2835 m; 

- Survekanalisatsiooni torustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 880 m; 

 Reoveepumpla rajamine Meremäe külas – 1 kmpl; 

 Reoveepumplate rajamine Obinitsa külas – 4 kmpl; 

 Ühisveevärgi puurkaev-pumpla, veetöötlusjaama ning tuletõrje veemahuti 

rajamine Meremäe külas; 

 Ühisveevärgi puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama rajamine Obinitsa külas; 

 Obinitsa küla reoveepuhasti rajamine. 

6.2 Meremäe küla 

6.2.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Ühisveevarustuse toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. 

Meremäe külas on üks veevõrk, mis on viimastel aastatel suures osas 

rekonstrueeritud. Käesoleval ajal tarbitakse ühe puurkaevu (katastri nr 10628) vett. 

Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel raua- ja 

mangaanieraldussüsteem. Veevõrgust võetav vesi vastab joogivee kvaliteedi nõuetele 

(SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82). 

Meremäe küla korruselamute piirkonnas puudub nõuetele vastav tuletõrje 

veevõtukoht, mistõttu pole tagatud piisav kustutusvee kättesaadavus standardi EVS 

812-6:2012 tähenduses. 

6.2.2 Perspektiivne veetarve Meremäe külas 

Meremäe küla ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 137 Meremäe 

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

asutusi. Asutustest on suuremad ühisveevärgi vee kasutajad Meremäe Vallavalitsus ja 

Kool. 

2014. aastal tarbiti Meremäe küla ühisveevarustuse puurkaevust 3658 m3 vett, ehk 

ligikaudu 10 m3 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 27 on toodud Meremäe küla 

perspektiivne veetarve. 
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Tabel 27. Meremäe küla perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

Elanike arv   167 163 159 157 155 154 154 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   137 140 138 136 134 133 133 

Liitunute osakaal % 82 86 87 87 86 86 86 

Ühiktarbimine l/d*in 68 72 76 80 80 80 80 

Elanike veetarve m3/d 9,3 10,1 10,5 10,9 10,7 10,6 10,6 

Asutuste ja ettevõtete 

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

Omatarve m3/d 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Veetarve kokku m3/d 12,2 12,9 13,3 13,7 13,6 13,5 13,5 

Veekaod m3/d 3,2 2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Veetootmine kokku m3/d 15,3 15,2 14,5 14,9 14,8 14,7 14,7 

Elanike veetarve  m3/a 3 400 3 679 3 828 3 971 3 913 3 884 3 884 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m3/a 433 433 433 433 433 433 433 

Omatarve m3/a 610 610 610 610 610 610 610 

Veetarve kokku  m3/a 4 443 4 722 4 871 5 014 4 956 4 927 4 927 

Veekaod  m3/a 1 150 822 426 440 435 432 432 

Veetootmine kokku  m3/a 5 593 5 545 5 297 5 455 5 390 5 358 5 358 

Perspektiivne veetarve Meremäe külas on aastal 2027 ligikaudu 13,5 m3 ööpäevas 

(tabel 27). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbivad elanikud 

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

käesoleval ajal liitunud või liitumise võimalus tagatud suuremale enamusele küla 

keskuse tarbijatele. Asutuste puhul on arvestatud, et tarbijate arv tulevikus ei suurene 

ning veetarve seetõttu ei suurene. Ettevõtete veetarve on võetud 2014. aasta seisuga, 

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

Veekadude osakaaluna on arvestatud 10 % tarbitud vee kogusest. 

6.2.3 Veevarustuse edasine areng 

Ühisveevärk on suures osas rekonstrueeritud ning on heas seisukorras, mistõttu 

täiendavaid investeeringuid ühisveevärgi arendamiseks ning rekonstrueerimiseks pole 

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

nõuetekohane tuletõrje veevõtumahuti (-koht) küla kortermajade juurde. 

Kuna Meremäe külas on ühisveevarustusega liitunud või liitumise võimalus tagatud 

suuremale osale tarbijatele, siis pole ühisveevarustuse arendamise kava koostamisel 

arvestatud ühisveevärgi laiendamise vajadusega. Arendamise kava pikaajalises 

perspektiivis (2020-2027) kavas rajada küla kortermajade juurde tuletõrje 

veevõtumahuti (-koht).  

Meremäe koolimaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringuga ning Meremäe 

külakeskuse ja selle lähiala planeeringuga kavandatakse külakeskuse, büroohoone 

ning kortermaja rajamist küla keskusesse. Käesoleva arendamise kava veetarbe 

prognoosides pole lisanduvate vee (ja –reovee) kogustega arvestatud, kuna projekti 
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realiseerumise aeg ning sellega kaasnev täiendav veevajadus ning reovee kogus on 

teadmata. Olemasolev veevarustussüsteem tagab siiski piisava vee koguse 

planeeritavate tegevuste elluviimisel. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Meremäe külas. 

Meremäe küla olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse ja -

kanalisatsioonirajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisades esitataval joonisel 1. 

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2020-2027 

Kuna Meremäe küla keskuses korrusmajade piirkonnas pole tagatud piisav 

kustutusvee kättesaadavus standardi EVS 812-6:2012 tähenduses on arendamise kava 

pikaajalises perspektiivis planeeritud rajada korrusmajade juurde nõuetekohane 

tuletõrje veevõtumahuti. Vastavalt Meremäe koolimaja ja selle lähiala 

detailplaneeringule rajatakse kortermajade lähedusse planeeringualale tuletõrje 

veevõtumahuti mahuga 3x54 m3 ning veevõtuks rajatakse kaks kuivhüdranti. 

Veemahuti täitmine toimub ühisveevärgist. Tuletõrje veevõtumahuti täitmiseks ning 

hüdrantide veega varustamiseks on vajalik rajada ligikaudu 160 meetrit veetorustikku. 

Veevõtukohad peavad võimaldama aastaringset veevõttu. Lisaks on vajalik 

veevõtukoht nõuetekohaselt tähistada. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 

maksumus Meremäe külas on toodud tabelis 28. 

Tabel 28. Meremäe küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 

mahud. 
Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Meremäe küla 

ühisveevärgi 

arendamine ja  

rekonstrueerimine 

2020-2027 

Tuletõrje veevõtumahuti (-koha) rajamine kmpl 1 45 200 

Veetorustiku rajamine tuletõrje veevõtuks m 160 16 000 

Uuringud, projekteerimine 5%     3 060 

Ettenägematud kulud 5%     3 060 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     3 060 

KOKKU:     70 380 

Meremäe küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine KOKKU: 70 380 

 

6.2.4 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Meremäe küla 

ühiskanalisatsioonisüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 

 Meremäe küla reoveepuhasti on tehnoloogiliselt ning moraalselt 

vananenud ning vajab rekonstrueerimist.  

6.2.5 Meremäe küla perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Meremäe küla reostuskoormus on ligikaudu 145 ie. Perspektiivis on 

arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga on liitunud või liitumise võimalus on tagatud 

suuremale enamusele Meremäe küla keskuse elanikest. Meremäe küla perspektiivne 
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reovee vooluhulk ja reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 29). Reovee 

vooluhulga prognoosimisel on arvestatud, et asutuste ja ettevõtete reovee kogus 

lühiajalises perspektiivis ei suurene ning jääb samaks. Infiltratsioonivee osakaal 

moodustab ca 30 % tarbijatele pumbatud vee kogusest. Pikaajalises perspektiivis 

Meremäe külakeskuse ja koolimaja ning nende lähialade detailplaneeringute 

realiseerumise tulemusel lisanduv täiendav reovee kogus pole teada. Olemasolev 

2014. aastal rekonstrueeritud kanalisatsioonisüsteem võimaldab võtta vastu 

planeeringualalt perspektiivis lisanduvat täiendavat reovee kogust.   

Tabel 29. Meremäe küla perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus. 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

ÜK-ga ühendatud elanike arv 
 

137 140 138 136 134 133 133 

Liitunute osakaal % 82 86 87 87 86 86 86 

Ühiktarbimine l/d*in 68 72 76 80 80 80,0 80,0 

Elanike kanalisatsioon m3/d 9,3 10,1 10,5 10,9 10,7 10,6 10,6 

Asutuste ja ettevõtete 
kanalisatsioon m3/d 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Kanalisatsioon kokku m3/d 10,5 11,3 11,7 12,1 11,9 11,8 11,8 

Infiltratsioon m3/d 4,2 3,4 3,5 3,6 3,6 3,5 3,5 

Reovesi kokku m3/d 14,7 14,6 15,2 15,7 15,5 15,4 15,4 

Elanike kanalisatsioon m3/a 3 400 3 679 3 828 3 971 3 913 3 884 3 884 

Asutuste ja ettevõtete 
kanalisatsioon m3/a 433 433 433 433 433 433 433 

Kanalisatsioon kokku m3/a 3 833 4 112 4 261 4 404 4 346 4 317 4 317 

Infiltratsioon m3/a 1 533 1 234 1 278 1 321 1 304 1 295 1 295 

Reovesi kokku m3/a 5 367 5 346 5 539 5 725 5 650 5 612 5 612 

Meremäe küla elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvutuslik 

perspektiivne reovee vooluhulk on ööpäevas ca 11,8 m3 (vt tabel 29). 

Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tekib arvutuslikult ööpäevas ligikaudu 

10,6 m3 reovett, mis moodustab ligikaudu 90 % kogu tekkivast reovee vooluhulgast. 

Meremäe küla reoveepuhasti ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 8,7 kg BHT7/d. 

Antud parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest 

olukorrast. 

6.2.6 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2027) on 

ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem osa Meremäe küla reoveekogumisalal 

elavatest elanikest. Lisaks elanikele on arvestatud ka olemasolevate ettevõtete ja 

asutuste reoveega.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2015-2019) on planeeritud 

rekonstrueerida olemasolev amortiseerunud Meremäe küla reoveepuhasti. Hange uue 

reoveepuhasti rajamiseks on läbi viidud ning hetkel toimub puhasti projekteerimine. 

Lisaks on planeeritud lähiajal soetada Meremäe ja Obinitsa külade ÜVK süsteemide 

hoolduseks ning reovee kogumismahutite tühjendamiseks vaakum-survesüsteemiga 

tsisternhaagis (7 m3). Reovee äravedu toimub lähimale suuremale reoveepuhastile 

(Võru, Värska). 
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Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Meremäe külas. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2015-2019.  

Olemasolev Meremäe küla reoveepuhasti on ehitatud 1970. aastate lõpus ja 

rekonstrueeritud 2002. aastal. Tegemist on OXYD-90 tüüpi reoveepuhastiga, millest 

on kasutusel ½ puhasti mahust. Reoveepuhastil puudub reovee mehaaniline 

eelpuhastus ning toitainete (lämmastik, fosfor) tõhustatud ärastuse võimalus. Samuti 

ei ole paigaldatud raudsulfaadi doseerimissüsteemi keemiliseks fosfori sadestamiseks. 

Reoveesette käitlemise tehnoloogia reoveepuhastil puudub. Sellest lähtuvalt on 

Meremäe küla reoveepuhasti tehnoloogiliselt ning moraalselt vananenud ning vajab 

rekonstrueerimist. 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2015-2016) rekonstrueeritakse 

olemasolev Meremäe küla reoveepuhasti. Hankeleping Meremäe küla reoveepuhasti 

projekteerimis-ehitustööde teostamiseks on sõlmimisel. 

Vastavalt hanke tingimustele projekteeritakse ja rajatakse uus reoveepuhasti vana 

reoveepuhasti asukohta Biopuhasti kinnistule, katastritunnusega 46002:003:0416. 

Vajalik on projekteerida klaasplast, PE plast või raudbetoonkonstruktsioonist 

mahutitega annuspuhastuse tehnoloogial (SBR – Sequence Batch Reactor) põhinev 

aktiivmudapuhasti. Projekteeritava reoveepuhasti hüdrauliline ja reostuskoormus on 

vastavalt 27,6 m3/d ja 9,0 kg BHT7/d (150 ie). 

Reoveepuhasti koosneb järgmistest tehnoloogilistest etappidest: 

 Reovee mehhaaniline puhastus automaatvõrega; 

 Reovee ühtlustusmahuti bioloogilise puhastusetapi koormuse ühtlustamiseks 

ja reovee kogumiseks SBR tehnoloogiast tuleneva bioloogilise puhastuse 

tsükli toimumise ajal, mil reovett protsessi juhtida ei saa; 

 Reovee bioloogiline puhastus nitrifikatsioonil ja denitrifikatsioonil põhineva 

tõhustatud lämmastikuärastusega vähemalt üheliinilises puhastusprotsessis; 

 Reovee keemiline puhastus fosforiühendite ärastamiseks; 

 Liigmudakäitlus liigmudatihendis bioloogilisest puhastusprotsessist eraldatava 

liigmuda stabiliseerimiseks ja gravitatsiooniliseks tihendamiseks; 

 Liigmudakäitlus katusega ja kolmest küljest piiretega ümbritsetud 

settetahendusväljakul. Tahendatud sete viiakse kompostimiseks lähimasse 

reoveepuhastusjaama; 

 Biotiik suure hüdraulilise koormuse tingimustes ühtlustusmahuti 

avariiülevoolu vastu võtmiseks või põhipuhasti või reoveepumpla avarii 

korral.  

 Heitvee proovivõtmine proovivõtukaevust.  

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 

maksumus Meremäe külas on toodud tabelis 30. 
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Tabel 30. Meremäe küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks vajalikud 

investeeringute mahud. 
Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Meremäe küla 

ühiskanalisatsiooni 

arendamine ja 

rekonstrueerimine 

2015-2019 

Meremäe küla reoveepuhasti rekonstrueerimine 

(uue annuspuhasti rajamine) kmpl 1 177 273 

Meremäe valla ÜVK süsteemide hooldamiseks 

vaakum-survesüsteemiga tsisternhaagise (7 m3) 

soetamine kmpl 1 15 750 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve     15 450 

KOKKU:     208 473 

Meremäe küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja arendamine KOKKU: 208 473 

6.2.7 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveesüsteemide arendamine aastatel 2015-2027. Tulenevalt Euroopa Liidu 

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

strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, 

kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 

(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise 

printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide 

käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides. 

Sademeveekanalisatsioon Meremäe külas puudub. Sademevee ärajuhtimine on 

lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 

haljasaladel pinnasesse. Perspektiivis on vajalik regulaarselt kraave hooldada 

vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 
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6.3 Obinitsa küla 

6.3.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Ühisveevarustuse toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. 

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

Käesoleval ajal tarbitakse peamiselt uue kooli puurkaevu (katastri nr 52490) vett. 

Reservkaevuna on ühisveevarustussüsteemis kasutusel ka keskuse puurkaev (katastri 

nr 10623). Veetöötlusseadmena on kooli puurkaev-pumplas kasutusel lahtine 

aeratsioonimahuti ning paarissurvefiltrisüsteem ARS 650 Duplex. Veevõrgust võetav 

vesi vastab joogivee kvaliteedi nõuetele (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82). 

Obinitsa küla keskuses puudub nõuetele vastav tuletõrje veevõtukoht, mistõttu pole 

tagatud piisav kustutusvee kättesaadavus standardi EVS 812-6:2012 tähenduses. 

6.3.2 Perspektiivne veetarve Obinitsa külas 

Obinitsa küla ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 161 Obinitsa 

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

asutusi. Asutustest on suuremad ühisveevärgi vee kasutajad Obinitsa Külakeskus ja 

Obinitsa Muuseum. 

2014. aastal tarbiti Obinitsa küla ühisveevarustuse puurkaevust 3515 m3 vett, ehk 

ligikaudu 9,6 m3 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 31 on toodud Obinitsa küla 

perspektiivne veetarve. 

Tabel 31. Obinitsa küla perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

Elanike arv   165 161 157 155 153 152 152 

ÜV-ga ühendatud elanike 
arv   161 161 157 155 153 152 152 

Liitunute osakaal % 98 100 100 100 100 100 100 

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

Elanike veetarve m3/d 9,0 9,7 10,0 10,5 11,0 11,6 12,2 

Asutuste ja ettevõtete 
veetarve m3/d 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Omatarve m3/d 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 

Veetarve kokku m3/d 11,5 12,3 12,7 13,3 13,9 14,5 15,2 

Veekaod m3/d 3,4 2,6 1,6 1,1 1,2 1,2 1,3 

Veetootmine kokku m3/d 14,9 14,9 14,3 14,4 15,1 15,7 16,5 

Elanike veetarve  m3/a 3 291 3 526 3 668 3 847 4 021 4 216 4 438 

Asutuste ja ettevõtete 
veetarve  m3/a 290 290 290 290 290 290 290 

Omatarve m3/a 615 659 686 719 752 788 830 

Veetarve kokku  m3/a 4 196 4 475 4 643 4 856 5 063 5 295 5 558 

Veekaod  m3/a 1 253 954 594 414 431 451 473 

Veetootmine kokku  m3/a 5 449 5 429 5 237 5 270 5 494 5 746 6 031 

Perspektiivne veetarve Obinitsa külas on aastal 2027 ligikaudu 15,2 m3 ööpäevas 

(tabel 31). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbivad elanikud 
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ööpäevas 80 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et ühisveevärgiga on 

liituvad kõik küla keskuse tarbijad. Asutuste puhul on arvestatud, et tarbijate arv 

tulevikus ei suurene ning veetarve seetõttu ei suurene. Ettevõtete veetarve on võetud 

2014. aasta seisuga, sest ei ole teada, kui palju ettevõtteid tekib juurde ning kui paljud 

likvideeritakse. Veekadude osakaaluna on arvestatud 10 % tarbitud vee kogusest. 

6.3.3 Veevarustuse edasine areng 

Ühisveevärk on suures osas rekonstrueeritud ning on heas seisukorras, mistõttu 

täiendavaid investeeringuid ühisveevärgi arendamiseks ning rekonstrueerimiseks pole 

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

nõuetekohane tuletõrje veevõtukoht küla keskuse kortermajade juurde. 

Kuna Obinitsa külas on ühisveevarustusega liitunud või liitumise võimalus tagatud 

kõigile küla tarbijatele, siis pole ühisveevarustuse arendamise kava koostamisel 

arvestatud ühisveevärgi laiendamise vajadusega. Arendamise kava pikaajalises 

perspektiivis (2020-2027) on kavas rajada küla kortermajade juurde tuletõrje 

veevõtumahuti (-koht).  

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Obinitsa külas. 

Obinitsa küla olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse ja -

kanalisatsioonirajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisades esitataval joonisel 2. 

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2020-2027 

Obinitsa külas saab tuletõrjevett võtta Obinitsa paisjärvest. Lisaks on Obinitsa küla 

ühisveevärgi torustikule paigaldatud 2 tuletõrjehüdranti, mis asuvad Külakeskuse ja 

Seto Muuseumitarõ juures. Hüdrantidest tuletõrje kustutusvee võtmine pole aga 

võimalik, kuna Obinitsa ühisveevõrgus pole tagatud piisav tulekustutusvee varu ning 

olemasoleva veetöötlusjaama tootlikkus pole piisav tagamaks nõutav kustutusvee 

kogus. 

Kuna Obinitsa küla keskuses korrusmajade piirkonnas pole tagatud piisav kustutusvee 

kättesaadavus standardi EVS 812-6:2012 tähenduses on arendamise kava pikaajalises 

perspektiivis planeeritud rajada korrusmajade juurde nõuetekohane tuletõrje 

veevõtumahuti. Veevõtukoht peab olema mahuga ligikaudu 162 m3 ning peab 

võimaldama aastaringset veevõttu. Lisaks on vajalik veevõtukoht nõuetekohaselt 

tähistada. Veemahuti täitmine toimub ühisveevärgist. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 

maksumus Obinitsa külas on toodud tabelis 32. 
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Tabel 32. Obinitsa küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 

mahud. 
Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Obinitsa küla 

ühisveevärgi 

arendamine ja  

rekonstrueerimine 

2020-2027 

Tuletõrje veevõtumahuti (-koha) rajamine kmpl 1 45 200 

Uuringud, projekteerimine 5%     2 260 

Ettenägematud kulud 5%     2 260 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     2 260 

KOKKU:     51 980 

Obinitsa küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine KOKKU: 51 980 

6.3.4 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Obinitsa küla ühiskanalisatsiooni toimimises suuremad probleemid puuduvad. Vajalik 

on olemasolevat reoveepuhastit ning kanalisatsioonisüsteemi regulaarselt hooldada 

tagamaks reovee nõuetekohane puhastus.  

Vastavalt vee-erikasutusloale (nr L.VV/323863) kehtib alates 01.01.2019. a. Obinitsa 

reoveepuhasti väljavoolus üldfosfori lubatud piirväärtus 2 mg/l. Sellest lähtuvalt on 

vajalik reoveepuhastit uuendada ning paigaldada puhastile keemilise fosforiärastuse 

seadmed. Lisaks vajavad rekonstrueerimist reoveepuhasti kanalisatsioonitorustikud ja 

–kaevud ning settest puhastamist ka biotiigid. 

6.3.5 Obinitsa küla perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Obinitsa küla reostuskoormus on ligikaudu 160 ie. Perspektiivis on 

arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga on liitunud kõik Obinitsa küla keskuse elanikud 

ning täiendavaid liitujaid ei lisandu. Obinitsa küla perspektiivne reovee vooluhulk ja 

reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 33). Reovee vooluhulga 

prognoosimisel on arvestatud, et asutuste ja ettevõtete reovee kogus perspektiivis ei 

suurene ning jääb samaks. Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 30 % tarbijatele 

pumbatud vee kogusest.   
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Tabel 33. Obinitsa küla perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus. 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

ÜK-ga ühendatud elanike arv 

 

161 161 157 155 153 152 152 

Liitunute osakaal % 98 100 100 100 100 100 100 

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

Elanike kanalisatsioon m3/d 9,0 9,7 10,0 10,5 11,0 11,6 12,2 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m3/d 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Kanalisatsioon kokku m3/d 9,8 10,5 10,8 11,3 11,8 12,3 13,0 

Infiltratsioon m3/d 3,9 3,1 3,3 3,4 3,5 3,7 3,9 

Reovesi kokku m3/d 13,7 13,6 14,1 14,7 15,4 16,1 16,8 

Elanike kanalisatsioon m3/a 3 291 3 526 3 668 3 847 4 021 4 216 4 438 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m3/a 290 290 290 290 290 290 290 

Kanalisatsioon kokku m3/a 3 581 3 816 3 958 4 137 4 311 4 506 4 728 

Infiltratsioon m3/a 1 432 1 145 1 187 1 241 1 293 1 352 1 419 

Reovesi kokku m3/a 5 013 4 961 5 145 5 378 5 604 5 858 6 147 

Obinitsa küla elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvutuslik 

perspektiivne reovee vooluhulk on ööpäevas ca 13 m3 (vt tabel 33). 

Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tekib arvutuslikult ööpäevas ligikaudu 

12,2 m3 reovett, mis moodustab ligikaudu 94 % kogu tekkivast reovee vooluhulgast. 

Obinitsa küla reoveepuhasti ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 9,6 kg BHT7/d. 

Antud parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest 

olukorrast. 

6.3.6 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2027) on 

ühiskanalisatsiooniga ühendatud kõik Obinitsa küla reoveekogumisalal elavatest 

elanikest. Lisaks elanikele on arvestatud ka olemasolevate ettevõtete ja asutuste 

reoveega.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2015-2019) on planeeritud 

rekonstrueerida olemasoleva Obinitsa küla reoveepuhasti heitvee 

kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud ning korrastada ja puhastada järelpuhastuseks 

kasutatavad biotiigid. Lisaks on vajalik reoveepuhasti puhastusprotsessi täiustada 

lisades keemilise fosforiärastuse seadmed.  

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Obinitsa külas. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2015-2019.  

Obinitsa küla reoveepuhasti on rajatud 2008. aastal ning on rahuldavas seisukorras ja 

tagab üldjuhul reovee nõuetekohase puhastuse. Olemasolevad heitvee ärajuhtimiseks 

kasutatavad kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud on vanusest tulenevalt 

amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist. Reoveepuhasti territooriumil 

rekonstrueeritava torustiku kogupikkus on ca 145 meetrit.  
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Vastavalt vee-erikasutusloale (nr L.VV/323863) kehtib alates 01.01.2019. a. Obinitsa 

reoveepuhasti väljavoolus üldfosfori lubatud piirväärtus 2 mg/l. Sellest lähtuvalt on 

vajalik reoveepuhastit uuendada ning paigaldada puhastile keemiliseks 

fosforiärastuseks mahutid ning doseerimisseadmed. 

Tagamaks reoveepuhastist väljuva heitvee vastavus nõuetele on arendamise kava 

lühiajalises perspektiivis vajalik settest puhastada ka olemasolevad heitvee 

järelpuhastuseks kasutatavad biotiigid kogupindalaga ca 2620 m2. 

Alternatiiviks reoveepuhasti täiustamisele on Obinitsa reoveekogumisala 

reostuskoormuse korrigeerimine vastavalt tegelikult tekkivale reostuskoormusele 

(Meremäe ja Obinitsa asula reostuskoormuse uuring, OÜ aqua consult baltic, 2013). 

Selleks tuleb esitada vastavasisuline taotlus Keskkonnaministeeriumile. Lähtuvalt 

uuringu tulemustest on Obinitsa reoveekogumisalal tegelikult tekkivaks keskmiseks 

reostuskoormuseks 207 ie. Alla 300 ie reoveekogumisala teenindavate 

reoveepuhastite puhul ei ole üldfosfori piirsisaldus heitvees normeeritud (VV 

29.11.2012 a. määrus nr 99).  

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 

maksumus Obinitsa külas on toodud tabelis 34. 

Tabel 34. Obinitsa küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks vajalikud 

investeeringute mahud. 
Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Obinitsa küla 

ühiskanalisatsiooni 

arendamine ja 

rekonstrueerimine 

2015-2019 

Obinitsa küla reoveepuhasti kanalisatsiooni-

torustike ja -kaevude rekonstrueerimine m 145 11 600 

Reoveepuhasti uuendamine (sh fosforiärastuse 

kemikaali doseerimise seadmete paigaldamine 

ning biotiikide puhastamine) kmpl 1 22 168 

Uuringud, projekteerimine 5%   1 688 

Ettenägematud kulud 5%     1 688 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     1 688 

KOKKU:     38 833 

Obinitsa küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja arendamine KOKKU: 38 833 

6.3.7 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveesüsteemide arendamine aastatel 2015-2027. Tulenevalt Euroopa Liidu 

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

strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, 

kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 

(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise 

printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide 

käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides. 

Sademeveekanalisatsioon Obinitsa külas puudub. Sademevee ärajuhtimine on 

lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 

haljasaladel pinnasesse. Perspektiivis on vajalik regulaarselt kraave hooldada 

vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 
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7. Finantsanalüüs 

7.1 Arendustegevuse finantseerimisvajadused, prioriteedid ning 
võimalused 

Tabelis 35 on kokkuvõtlikult välja toodud investeeringute maht, mis on vajalik 

Meremäe valla ÜVK süsteemide kaasajastamiseks ning rajamiseks arendamise kava 

perioodi jooksul. Investeeringu kogusumma, mis on vajalik ÜVK süsteemide 

arendamiseks ja rekonstrueerimiseks on suurusjärgus 0,37 miljonit eurot (ilma 

käibemaksuta). Tuleb arvestada, et investeeringu suurus on välja arvutatud vastavalt 

tabelis 26 toodud hindadele, mis võivad käesoleval ajal 10-15% vahemikus erineda 

reaalsetest ehitushindadest. 

Investeeringute tegemisel tuleb arvestada ka rahaliste finantseerimisvõimalustega 

ning EL poolt kehtestatud direktiividega, millele peavad ÜVK süsteemid vastama, et 

vähendada elanikkonna terviseriske ning keskkonna reostumist. Tabelis on jaotatud 

investeeringud eelkõige EL direktiividest tulenevate kohustuste tähtaegasid ja 

elanikkonna maksevõimet arvestades. ÜVK süsteemide ehitamine üksnes valla (või 

vee-ettevõtte) omavahenditest ei ole piisavate finantseerimisvahendite puudumise 

tõttu võimalik. Arenguetappide elluviimiseks tuleb taotleda abi erinevatest 

finantsallikatest. 

Töös on arvestatud, et finantsabi taotletakse planeeritavate tegevuste tarbeks 

siseriiklikest allikatest (KIK). KIK toetus ÜVK rajatiste rekonstrueerimisel ja 

rajamisel on kuni 85% projekti maksumusest. KIK veeprogrammi rahastatavate 

investeeringute puhul eeldatakse, et KOV ja vee-ettevõtte omafinantseering ÜVK 

süsteemide rajamise ja rekonstrueerimise korral moodustab 15%. Omafinantseering 

võib olla kaetud ka laenuga. Meremäe küla reoveepuhasti rekonstrueerimisel on ÜF 

projekti korral arvestatud sarnaselt eelnevate etappidega omafinantseeringu määraks 

23,5 %. 

Tabelis 35 on välja toodud ka Meremäe vallas arendatavate projektide planeeritavad 

teostamise ajad ning eeldatav valla (või vee-ettevõtte) omafinantseeringu suurus. 



 

64 

 

Tabel 35. Meremäe valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja rajamiseks vajalikud investeeringud. 

Projekti nimetus Periood Ühik Kokku 

Kogumaksumus*, 

eur 

Omaosalus**, 

eur Rahastajad 

Meremäe küla ühisveevärgi arendamine 2020-2027     70 380 10 557 OV, vee-ettevõte, KIK 

Tuletõrje veevõtumahuti rajamine korrusmajade piirkonda   kmpl 1 51 980 7 797   

Veetorustiku rajamine tuletõrje veevõtuks   m 160 18 400 2 760   

Meremäe küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2019     208 473 47 652 

OV, vee-ettevõte, ÜF, 

KIK 

Meremäe küla reoveepuhasti rekonstrueerimine   kmpl 1 192 723 45 290  

Meremäe valla ÜVK süsteemide hooldamiseks vaakum-survesüsteemiga 

tsisternhaagise (7 m3) soetamine   kmpl 1 15 750 2 363  

Obinitsa küla ühisveevärgi arendamine 2020-2027     51 980 7 797 OV, vee-ettevõte, KIK 

Tuletõrje veevõtumahuti (-koha) rajamine korrusmajade piirkonda   kmpl 1 51 980 7 797   

Obinitsa küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2019     38 833 5 825 OV, vee-ettevõte, KIK 

Obinitsa reoveepuhasti uuendamine (fosforiärastuse seadmete 

paigaldamine) ning biotiikide puhastamine   kmpl 1 25 493 3 824   

Obinitsa küla reoveepuhasti kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine   m 145 13 340 2 001   

Investeeringud kokku 2015-2019     247 307 53 477   

Investeeringud kokku 2020-2027     122 360 18 354   

Kõik kokku       369 667  71 831    

* Hinnad sisaldavad projekteerimise, projektijuhtimise, järelvalve ning uuringute kulusid, mis moodustavad koos ettenägematute kuludega projekti maksumusest kuni 15% 

** Arvestatud, et süsteemide väljaarendamiseks taotletakse kohaliku omavalitsuse (või vee-ettevõtte) poolt raha KIK-ist. Omaosaluseks ÜVK süsteemide rekonstrueerimisel ning 

arendamisel (v.a. Meremäe reoveepuhasti rekonstrueerimisel) on KIK-ist taotlemisel arvestatud 15%.  
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Tabelis 35 toodud projektide maksumustes ei ole kajastatud käibemaksu ning 

maksumused on arvestatud praegustes (2015. a.) hindades. 

Töö järgmises peatükis (vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid) on ÜVK teenuse hinna 

kujundamisel arvestatud alginvesteeringule lisaks ehitushindade tõusu. Keskmiselt on 

prognoositud ehitushinna tõusuks aastatel 2015-2027 ligikaudu 2,5-4,5 % aastas. 

Seejuures täpne projekti maksumus määratakse konkreetsete ehitajate poolsete 

hinnapakkumistega ning seetõttu ei pruugi pikaajaline investeeringute planeerimine 

kirjeldatud finantsskeemi alusel ühtida reaalse turusituatsiooniga igal järgneval aastal. 

7.2 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariif 

Käesoleva arendamise kava raames hinnatakse üldiselt, milline peaks olema 

arendamise kava elluviimise järgselt rakendatav veetariifipoliitika. Lõplikud tariifid 

töötab välja vee-ettevõte ning kooskõlastab Meremäe Vallavalitsus.  

7.2.1 Tariifide kehtestamise põhimõtted 

Kõige tähtsamaks teguriks veetariifide väljatöötamisel on alaliselt elavate elanike arv 

vallas või veelgi täpsemalt inimeste arv, kes on ühendatud ÜVK süsteemi ning kes 

hakkavad tasuma teenuse eest. Otstarbekas on määrata tariifid tarbitava vee hulga 

järgi.  

Väga oluline on ÜVK tariifide kujundamisel arvestada elanike maksevõimega. 

Tariifid peaksid jääma vahemikku 2-3% leibkonna netosissetulekutest. Keskmiseks 

leibkonnaliikme kuu netosissetulekuks on võetud ca 403,2 eurot (2013. aasta 

Statistikaameti andmed Võrumaa kohta).  

Arvestades palgatõusu KIK-i ametlike prognoosandmete alusel 

(http://www.struktuurifondid.ee/file.php?10147208), võiks 2027.a leibkonnaliikme 

netosissetulek Võrumaal olla ligikaudu 935,3 eurot. Maksimaalseks ÜVK tariifi 

suurusjärguks peetakse 2-3 % netosissetulekust kuus. Seega on sobiv suurusjärk 18,7-

28,1 eurot inimese kohta kuus. Kui arvestada keskmiseks veetarbeks 80 l inimese 

kohta ööpäevas, siis annab see tarbimiseks ligikaudu 2,4 m3 vett inimese kohta kuus. 

Selle arvestuse järgi kujuneks 1 m3 tarbitava vee optimaalseks maksumuseks aastaks 

2027 ilma käibemaksuta 7,8-11,7 eurot. Tegemist on arvutuslike numbritega ning 

tegelik situatsioon võib erineda analüüsitavast. Seetõttu on oluline Meremäe valla 

ÜVK arendamise kava korraline ülevaatamine iga nelja aasta tagant, mis võimaldab 

analüüse korrigeerida. Põhjendatud ÜVK teenuse hinna kalkulatsiooni skeem on 

esitatud järgnevalt. 

ÜVK tariifide kujundamisel lähtutakse teostatavate investeeringute omaosalusest 

(15%) ja ekspluatatsioonikuludest, mis on arvutatud praegustes hindades. Lisaks tuleb 

arvestada nii ehitushindade kui ka tarbijahindade tõusuga arendamise kava perioodi 

vältel. Töö tabelis 36 on välja toodud koondtabel ÜVK tariifide kujunemisest. Tabelis 

toodud ÜVK komplekstariifi korral on arvestatud olemasolevate ÜVK objektide 

amortisatsioonikulusid üksnes omafinantseeringu osas, mis Meremäe ja Obinitsa 

külade ÜVK süsteemi rekonstrueerimine ja arendamise projektide korral oli 23,5 % 

projekti abikõlbulikest kuludest. 

Tariifide määramise eesmärgid (ÜVVKS): 

– tootmiskulude katmine; 

– investeeringud olemasolevate ÜVK süsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks; 

http://www.struktuurifondid.ee/file.php?10147208
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– kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; 

– keskkonnakaitse tingimuste täitmine; 

– põhjendatud tulukus; 

– ÜVK arendamine vastavalt ÜVK arendamise kavale piirkonnas, kus ÜVK-ga 

ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud 

enne 1999. aasta 22. märtsi. 

ÜVK teenuse hind koosneb veetootmise/puhastamise omahinnast ja sellele 

lisanduvast plaanilisest kasumist, millest osa suunatakse investeeringuteks. ÜVK 

teenuse hinna kujundamise tabelis on arvestatud KIK-i kaudu rahastatavate projektide 

amortisatsioonikulusid tehtavatelt investeeringutelt 15%-liselt. 

I Veetootmise omahind : 

1. elektrienergia maksumus. 

2. amortisatsioonikulud 2,5% a. puurkaev-pumplate, torustike ja mahutite 

rekonstrueerimis-/rajamismaksumusest, arvestades, et nende 

amortisatsiooniaeg on 40 aastat. 

3. ressursimaks, mis Devoni põhjaveekihtide veele on 2015. aastast 8,47 

senti/m3. Ressursimaksu tuleb arvestada väljapumbatud vee hulga, mitte 

tarbitava vee hulga alusel.  

4. töötasud inimestele, kes haldavad veevarustussüsteeme (arendamise kava 

perioodil on palkade tõusuks arvestatud 5,7-6,7% aastas); 

5. administreerimiskuludena on arvestatud 0,25 eurot/m3 tarbitud vee kohta. 

Lisaks on arvestatud kulude suurenemist THI prognoosi põhjal; 

6. remondikuludena on arvestatud keskmiselt ligikaudu 0,08 eurot/m3 tarbitud 

vee kohta. Lisaks on arvestatud remondikulude suurenemist THI prognoosi 

põhjal. 

II Reovee puhastamise omahind kujuneb : 

1. Reovee puhastamise ja pumpamise elektrikulud.  

2. amortisatsioonikulud 2,5% a. reoveepumplate, torustike ja reoveepuhastite 

rekonstrueerimis-/rajamismaksumusest, arvestades, et nende 

amortisatsiooniaeg on 40 aastat. 

3. töötasud inimestele, kes haldavad kanalisatsioonisüsteeme (arendamise kava 

perioodil on palkade tõusuks arvestatud 5,7-6,7% aastas); 

4. Saastetasud on arvestatud reovee puhastamise omahinna sisse, tingimusel, et 

vett puhastatakse vastavalt vee-erikasutusloas väljastatud tingimustele; 

5. administreerimiskuludena on arvestatud 0,18 eurot/m3 tarbitud vee kohta. 

Lisaks on arvestatud kulude suurenemist THI prognoosi põhjal; 

6. remondikuludena on arvestatud keskmiselt ligikaudu 0,08 eurot/m3 müüdud 

reovee kohta. Lisaks on arvestatud remondikulude suurenemist THI prognoosi 

põhjal. 

 

Vee-ettevõtte kasuminormiks on arvestatud 10% käibest. 
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7.2.2 Tariifiprognoos arendamise kava perioodiks 

Ülaltoodud põhimõtetest lähtuvalt kujunev ÜVK teenuse hind on näidatud käesoleva 

peatüki lõpus esitatud tabelis 36, kus on muuhulgas arvestatud elanikkonna 

prognoositava palgatõusuga.  

Alljärgnevalt on defineeritud prognoosis kasutatavate erinevate tariifide sisu: 

Komplekstariif – prognoositav komplekstariif (veevarustus, kanalisatsiooniteenus) 

arendamise kava perioodi jooksul, mis sisaldab kulumi komponenti seni teostatud ja 

tabelis 35 esitatud investeeringute omafinantseeringu osas.  

Etalonkomplekstariif – prognoositav komplekstariif (veevarustus, 

kanalisatsiooniteenus) arendamise kava perioodi jooksul, mis sisaldab kulumi 

komponenti seni teostatud investeeringute puhul ja tabelis 35 esitatud investeeringute 

puhul täismahus ehk kui kavas ette nähtud investeeringute elluviimisel oleks 

omafinantseering 100%.  

Kulupõhine komplekstariif - prognoositav komplekstariif (veevarustus, 

kanalisatsiooniteenus) arendamise kava perioodi jooksul, mis põhineb vaid vee-

ettevõtja jooksvatel kuludel ega sisalda kulumi komponenti ega muid kapitalikulusid 

(laenu tagasimaksed jms). 

Ühtlustatud komplekstariif – prognoositav komplekstariif (veevarustus, 

kanalisatsiooniteenus) arendamise kava perioodi jooksul, mis arvestab tarbija 

maksevõimega, st vajalik teenuse hinnatõus on planeeritud pikemale perioodile. 

Tariifi ühtlustamise korral on eeldatud, et ÜVK arendamise kava perioodi lõpuks 

(aastaks 2027) saavutatakse veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse komplekstariif, 

mis arvestab olemasolevate ning tulevaste ÜVK varade kulumit omafinantseeringu 

osas.  

Seega võiks Meremäe vallas arenguperioodi jooksul kujuneda vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse ühtlustatud hinnaks (komplekstariif) kokku ligikaudu 6,01 

eur/m3. Prognoositav teenuse hind on praegusest hinnast küll märkimisväärselt 

kõrgem, kuid elanikkonna heaolu ja maksevõime kasvades siiski aktsepteeritav (kuni 

1,5% leibkonnaliikme kuu sissetulekust). ÜVK kasutamise hinna tõusu on võimalik 

minimeerida ÜVK investeeringute optimeerimisega pikemale ajaperioodile, samuti on 

võimalik näiteks Meremäe Vallavalitsuse poolne omafinantseeringu tagamine 

projektides, mida tariifi kalkulatsioonis hiljem ei arvestata ja millega käesolevas 

analüüsis on komplekstariifi kujundamisel ka arvestatud. Tuleb siiski arvestada, et 

hinnakujunemine sõltub suuresti ka finantseerimisallikate poolt pakutavatest 

tingimustest (nt omafinantseeringu määr). 

Oluline on arvesse võtta, et allpool toodud tabelis esitatud tariifid on informatiivse 

iseloomuga ja arvutuslikud, ning neid ei ole võimalik kasutada ÜVK teenuse hinna 

kehtestamiseks Meremäe vallas. Siiski tuleb tariifide kujundamisel arvestada 

ülalkirjeldatud põhimõtteid, mille alusel kujuneb veetootmise ja reovee puhastamise 

omahind. Perspektiivis tuleb kõikidel Meremäe valla ÜVK süsteemide aladel 

kujundada ühtne ÜVK teenuse hind, mis peaks olema sama nii eraõiguslikel isikutel 

kui ka juriidilistel isikutel. Erinev reoveeteenuse hind juriidilistel isikutel on 

põhjendatud nt siis, kui ettevõtte tegevuse tulemusena tekib reovett, mille reoainete 

sisaldus on kõrgem olmereovee parameetritest. Tulevikus tuleb vajadusel kasutada 

juriidiliste isikute poolt tekitatud reovee tariifi kujundamisel põhimõtet, et 

reoveeteenuse hind kujundatakse vastavalt reostuskoormusele.  
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Käesolevas arendamise kavas toodud ÜVK teenuse prognoositavad tariifid 

iseloomustavad üksnes Meremäe valla veetootmise ja reovee puhastamise omahinda 

ning sellele lisanduvat plaanilist kasumit. ÜVK teenuse tariifi prognoos on koostatud 

kogu Meremäe valla (Meremäe ja Obinitsa külade) kohta lähtuvalt perspektiivsetest 

ÜVK teenuse mahtudest ning veetootmise ja reovee puhastamise kuludest. 

Perspektiivne ÜVK teenuse tariif Meremäe vallas kehtestatakse vee-ettevõtte 

tegevuspiirkonna põhiselt ning selle kinnitab Meremäe Vallavalitsuse ettepanekul 

Meremäe Vallavolikogu. 

Prognoosi kohaselt tuleb ÜVK teenuse hindu järk-järgult tõsta, kuna vee ja reovee 

hind peab sisaldama nii ekspluatatsioonikulusid kui ka teostatud investeeringute 

amortisatsioonikulusid. Kuigi komplekstariifi prognoosimisel on arvestatud 

amortisatsioonikulusid üksnes teostatavate investeeringute omaosaluse põhjal, on vee-

ettevõtluse jätkusuutlikkuse tagamiseks Meremäe vallas vajalik pikemas perspektiivis 

jõuda etalontariifiga tähistatud ÜVK tariifini, mis arvestab teostatavate 

investeeringute amortisatsioonikulu 100 %-lisena (vt. tabelis 36 esitatud etalontariif). 

Tabelis on toodud ka kulupõhine komplekstariif, mis iseloomustab vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse osutamise jooksvate kulude muutust lähtuvalt 2015. aasta vee-

ettevõtluse prognoositavatest kuludest. Selle põhjal on näha, et jooksvate kulude 

katteks on vajalik vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda ka edaspidi tõsta, kuna 

praegune tariif katab üksnes ÜVK teenuse osutamiseks tehtavaid jooksvad kulutused. 

Sellest lähtuvalt on prognoosi lisatud ühtlustatud komplekstariifi prognoos, kus 

teenuse hinna kujundamisel pole lähiaastatel arvestatud olemasolevate ÜVK teenuse 

osutamiseks kasutatavate varade amortisatsioonikulusid. Pikemas perspektiivis on 

siiski arvestatud, et ühtlustatud komplekstariif jõuab ÜVK arendamise kava perioodi 

lõpuks (aastaks 2027) sellise tariifi määrani, mis arvestab ka olemasolevate ÜVK 

varade ja tulevaste varade kulumit omafinantseeringu osas.  

Tuleb arvestada, et nii pika perioodi vältel, nagu seda on arendamise kavas kajastatud, 

ei ole võimalik väga täpselt prognoosida palkade tõusu ja inflatsiooni jm 

majandusnäitajate muutust, mistõttu on vajalik iga nelja aasta tagant arendamise kava 

ülevaatus. Arendamise kava ülevaatusega on otstarbekas kontrollida vajalike 

investeeringute mahtusid ning vaadata üle ja vajadusel ÜVK teenuse hinna prognoosi.
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Tabel 36. Meremäe valla vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna prognoos (käibemaksuga) 
Aasta Ühik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ühisveevärgiga  liitunute arv - 297 298 300 301 298 295 293 291 289 287 285 285 285 285 

Ühiskanalisatsiooniga liitunute arv - 297 298 300 301 298 295 293 291 289 287 285 285 285 285 

Veeteenuse maht m3/a 7 173 7 414 7 683 7 928 8 076 8 219 8 381 8 541 8 600 8 657 8 712 8 823 8 934 9 045 

Kanalisatsiooniteenuse maht m3/a 7 173 7 414 7 683 7 928 8 076 8 219 8 381 8 541 8 600 8 657 8 712 8 823 8 934 9 045 

Veeteenuse hind eur/m3 0,91* 1,66* 3,02 3,02 3,05 3,07 3,15 3,26 3,34 3,42 3,51 2,91 2,99 3,08 

Kanalisatsiooniteenuse hind eur/m3 0,76* 1,36* 2,83 2,89 2,63 2,75 2,78 2,82 2,89 2,96 3,03 2,79 2,86 2,93 

Komplekstariif** eur/m3 1,67 3,02 5,85 5,92 5,68 5,82 5,93 6,09 6,23 6,39 6,54 5,70 5,85 6,01 

Ühtlustatud komplekstariif eur/m3 1,67 3,02 3,32 3,49 3,66 3,85 4,04 4,44 4,66 4,90 5,14 5,40 5,67 6,01 

Hinnatõus % 0,0 80,8 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 

Etalonkomplekstariif  eur/m3 7,26 14,93 14,84 14,81 12,92 13,19 13,34 13,68 13,78 13,88 13,99 9,85 9,95 10,06 

Kulupõhine komplekstariif eur/m3 2,51 3,05 3,12 3,19 3,29 3,39 3,50 3,63 3,77 3,92 4,08 4,23 4,38 4,54 

Leibkonnaliikme netosissetulek eur/kuu 428,2 455,1 484,7 516,2 550,9 587,5 625,0 663,9 704,5 746,7 790,7 836,8 884,9 935,3 

Leibkonnaliikme kulutus VK 

teenusele*** eur/kuu 2,98 5,57 6,33 6,86 7,43 8,03 8,67 9,81 10,45 11,13 11,85 12,61 13,42 14,43 

VK teenuse kulu osakaal 

sissetulekust*** % 0,7 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

*Käesoleval ajal Meremäe vallas OÜ Meremäe Vesi teeninduspiirkonnas kehtiv vee- ja kanalisatsioonitariif. 

**Komplekshinna prognoosimisel on võetud arvesse vee-ettevõtluse kulusid 2014. aastal ning olemasolevate varade ning planeeritavate investeeringute kulumit üksnes 

omaosaluse põhjal. 

***Arvestatud ühtlustatud komplekstariifi baasil 



 

70 

 

 

7.2.3 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tasu 

Liitumistasu on tasu, mida kinnistu omanik või valdaja tasub vee-ettevõttele 

liitumislepingu kohaselt osaliselt ÜVK rajamise eest. Liitumistasu suurus kinnistu 

omanikule või valdajale sõltub investeeringuprogrammi suurusest, teiste 

finantseerimisallikate osakaalust kogu programmi maksumuses ja liituvate abonentide 

arvust. Liitujate arv on otseses sõltuvuses kinnistu omanike ja valdajate soovist 

kasutada ÜVK teenuseid ning osaleda vastavate süsteemide rajamisel. 

Liitumistasu on ühekordne, seda võib maksta kas ühekorraga või osadena vastavalt 

kinnistu valdaja võimalustele. 

Järgnevalt on näitena esitatud üks võimalik metoodika liitumistasu arvutamiseks: 

M = K/G  

kus M on liitumistasu, G on uutele elamualadele asuvate elanike arv ja K on 

liitumisteks tehtavate investeeringute suurus. Investeeringute suurus kujuneb reaalselt 

ÜVK süsteemiga ühendamiseks tehtud kulutustest. 

7.2.4 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnast välja jäävate majapidamiste 

reoveekäitlus 

Piirkondades, mis paiknevad reoveekogumisaladel, kuid kus puudub 

ühiskanalisatsioonisüsteem, peavad reovee kogumiseks olema veetihedad 

kogumisakaevud. Kogumiskaevude tühjendamist teostatakse äravedamisteenust 

pakkuva paakautoga. Kaevude tühjendamist tellivad kohalikud elanikud ise. 

Meremäe valla üksikmajapidamistes (sh. hajaasustusega külad), mis jäävad välja 

olemasolevatest reoveekogumisaladest, peab nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel 

reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama, juhul kui heitvett 

immutatakse pinnasesse kuni 10 m3 ööpäevas. Samuti võib nõrgalt kaitstud 

põhjaveega aledel pinnasesse immutada 10-50 m3 heitvett pärast reovee 

süvapuhastust, mille korral heitvesi vastab üle 100 000 ie reostuskoormusega 

reoveekogumisaladele kehtestatud nõuetele. Lisaks võib nõrgalt kaitstud põhjaveega 

aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 mehaaniliselt puhastatud olmereovett (v.a. 

vesikäimlast pärit reovesi) ööpäevas. Kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt 

kaitstud põhjaveega aladel peab reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt 

puhastama, juhul kui heitvett immutatakse pinnasesse kuni 50 m3 ööpäevas. Lisaks 

võib kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse 

immutada kuni 5 m3 mehaaniliselt puhastatud reovett ööpäevas. 

Heitvee pinnasesse juhtimisel on oluline silmas pidada, et heitvee immutussügavus 

peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 

1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. 

Kogumiskaevude ja –mahutite tühjendamise ning samuti septiku sette ja kuivkäimlate 

sisu purgimise võimalus on olemas Võru linna ja Värska aleviku reoveepuhastite 

juures. 

 


