
 

 
 
 
 
 

 
 

KÕPU VALLA 
 

ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI 
 

ARENDAMISE KAVA 
 

2017–2030 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kõpu 
2017 

 



 
 

2

 
SISUKORD 

 
I  
I OLUKORRA KIRJELDUS ......................................................................................... 4 

1.  Arendamise kava koostamiseks vajalikud lähteandmed ........................................... 5 

1.2 Kõpu valla 2017-2021 arengukava .................................................................... 8 

1.3  Planeeringud ................................................................................................... 8 

1.4  Muud andmed ............................................................................................... 10 

1.4.1 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava eelnõu ................................................ 10 

1.4.2 Tehnovõrkude joonised .................................................................................... 11 

1.4.4 Vee erikasutusluba .......................................................................................... 12 

2. Sotsiaal-majanduslikud ja keskkonna näitajad ......................................................... 13 

2.1  Keskkond ..................................................................................................... 13 

2.1.1 Põhjavee varud ............................................................................................... 13 

2.1.2 Põhjavee kaitstus ............................................................................................. 13 

2.1.3. Pinnavesi ....................................................................................................... 14 

2.1.4 Tehiskeskkond ................................................................................................ 14 

2.2 Elanikkond.................................................................................................... 15 

2.2.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste kasutajad ........................................ 15 

2.2.2 Leibkonna liikme sissetulek ja maksevõime ....................................................... 16 

2.2.3 Tööpuuduse faktor .......................................................................................... 16 

2.2.4 Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete laekumine ............. 16 

2.2.5 Ettevõtlus ....................................................................................................... 17 

2.3  Kohaliku omavalitsuse võimuorganid .............................................................. 18 

2.3.1 Iseloomustus ................................................................................................... 18 

2.3.2 Eelarve (tulud, kulud) ...................................................................................... 18 

3.  Kõpu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objektid ......................................... 20 

3.1. Veevarustussüsteemi tehniline kirjeldus .............................................................. 21 

3.2. Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus ...................................................... 25 

3.5. Kokkuvõte ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniobjektide kohta ................................... 29 

4.  Ühisveevärki ja kanalisatsiooni teenindav ettevõte ............................................... 30 

4.1. Kõpu Majandus OÜ finants-majanduslikud näitajad ............................................. 31 

4.3  Ettevõtte müügitulu näitajad 2014, 2015 .......................................................... 32 

4.4  Toodangu kvaliteedi näitajad .......................................................................... 32 

II ARENGUKAVA KOOSTAMINE ............................................................................ 33 

5.  ÜVK arengukava koostamise põhimõtted ............................................................ 33 

5.1  ÜVK rajamise maksumuse alused ................................................................... 33 

5.2  ÜVK arendamine ........................................................................................... 33 

6.  Arenguprogramm .............................................................................................. 34 

6.1  Ühisveevärk .................................................................................................. 34 

6.2  Ühiskanalisatsioon ......................................................................................... 34 

6.3  Reoveepuhasti ............................................................................................... 35 

6.4  Pumpla ja reoveepumpla häireedastus ja rekonstrueerimine ................................ 35 

7.  Finantsanalüüs .................................................................................................. 37 

7.1  Vee- ja kanalisatsiooni teenuste müük .............................................................. 37 

7.2  Tariifid ja laekumine ...................................................................................... 37 

7.3  Veeteenuse osakaal sissetulekust ..................................................................... 38 

7.4  Kulud ........................................................................................................... 40 

7.5  Vee ja kanalisatsiooniteenuse tulud ja kulud ..................................................... 40 

7.6  Omavalitsuse finantssuutlikkuse hindamine ja projektide kaasfinantseerimine ..... 40 



 
 

3

 
 
LISAD 
 
1. Kõpu aleviku veetrasside skeem       Lisa 1 
2. Kõpu aleviku kanalisatsioonitrasside skeem     Lisa 2 
3. Kõpu aleviku tuletõrje veevarustuse skeem     Lisa 3 
 
 



 

 
 

4

I OLUKORRA KIRJELDUS 

 
SISSEJUHATUS 
 
Kõpu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava eesmärgiks on ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni plaanipärase arengu tagamine lähtuvalt seadustest, nõudmistest ja vajadustest. 
Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute 
veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab 
vähemalt 50 elanikku. Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki või 
ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat üheskoos. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt arendatakse ühisveevärki ja -kanalisatsiooni 
kohaliku omavalitsuse volikogus kinnitatud ja 12 aastaks koostatud arendamise kava alusel. Kava 
vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. 
Seejuures tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat 
ning üle vaadatud kava uuesti kinnitada. 

Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 24 tuleb arendamise kava 
kooskõlastada Keskkonnaameti ja Terviseametiga. Arendamise kava peab olema kooskõlas 
alamvesikonna veemajanduskavaga. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või 
valdaja seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega 
varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt reovee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni. 

Veevarustus, kvaliteetse joogivee tagamine ja heitvee kanaliseerimine on tehniliselt keerukas 
ja majanduslikult kulukas ettevõtmine, mis peab toimuma pikaajalise ja põhjendatud kava 
kohaselt. Kõpu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) arendamise kava on 
terviklik üldine tegevusjuhis, mis määratleb vallavalitsuse ja -asutuste tegevuse eesmärgid, 
samuti seatud eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused ning nende üldise pingerea. 
ÜVK arendamise kava eesmärgiks on hinnata üldisemalt valla vee ja kanalisatsiooni 
hetkeolukorda ja arenguvõimalusi, ühtlasi tuues välja peamised probleemid ja ohud ning 
esitada viimaste kõrvaldamise võimalused. 
 
Veemajandus on riigi poolt reguleeritud mitmete õigusaktide ja normdokumentidega. Kuna 
lisaks seadusandja rollile on riik ka enamiku veemajanduslikku tähtsust omavate veeallikate 
ja suublate (põhjavesi, piiriveekogud, laevatatavad ja kalamajandusliku tähtsusega veekogud 
jt) omanik, on riiklikult ehk seaduste ning Vabariigi Valitsuse ja keskkonnaministri määrustega 
kehtestatud mitme veemajandusliku tegevuse (vee erikasutuslubade andmise ja tühistamise 
jt) korrad, nõuded, normatiivid ja piirangud. Kohalikel omavalitsustel on kohustus täita riiklikke 
veemajandust reguleerivaid õigusakte. 
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1.  Arendamise kava koostamiseks vajalikud lähteandmed 

1.1 Õiguslik baas 
 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on lähtutud järgmistest seadustest 
ja normdokumentidest: 
 
 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 
§ 6 lõige 1 alusel on kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada oma halduspiirkonnas 
veevarustust ja kanalisatsiooni. 
§ 35 alusel võib omavalitsusüksus veeteenuste osutamiseks luua asutusi, mis ei ole juriidilised 
isikud ja olla osanikuks või aktsionäriks veeteenuseid osutavas äriühingus, mittetulundusühingus 
või sihtasutuses. 
 
 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 
§ 4 alusel on Kõpu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks vajalik koostada ning 
volikogu poolt kinnitada Kõpu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava. Sama 
paragrahvi alusel peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni omanik või valdaja seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel 
alal olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt heitvee ärajuhtimine 
ühiskanalisatsiooni. 
§ 7 lõige 1 järgi on vee-ettevõtja eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevärki 
ühisveevärgi kaudu veega või korraldab kliendi kinnistu kanalisatsioonist reo-, sademe- ja 
drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimist ja puhastamist. 
§ 7 lõike 2 alusel korraldab kohaliku omavalitsuse üksus iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku 
omavalitsuse üksustega vee-ettevõtja leidmiseks riigihanke riigihangete seaduses teenuse 
kontsessiooni kohta sätestatust lähtudes kui ühisveevärk ja -kanalisatsioon on kohaliku 
omavalitsuse üksuse omandis või valduses. Vee-ettevõtja määratakse kohaliku omavalitsuse 
üksuse volikogu otsusega riigihanke tulemuste alusel, mis avalikustatakse väljaandes Ametlikud 
Teadaanded ja kohalikus või maakonna ajalehes.  
§ 5 ja § 8 lg 4 kohaselt on Kõpu vallavolikogu 4. novembri 2004.a määrusega nr 6  
kinnitanud Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja selle kasutamise eeskirja. 
 
 Veeseadus 
§ 32 Vee kasutamise ja kaitse kavandamise ning korraldamise alused 
(5) Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas: 
1) annab nõusoleku vee erikasutuseks; 
2) korraldab kohalikule omavalitsusele kuuluvate veekogude haldamist; 
3) korraldab veeavarii ja vee äkkreostuse tagajärgede likvideerimist; 
4) kehtestab ajutised piirangud avalikult kasutatavate veekogude kasutamisele vastavalt 
käesoleva seaduse § 7 lõikele 4; 
5) kehtestab reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja; 
6) korraldab ja tagab meetmeprogrammis kavandatud meetmete elluviimist vastavalt oma 
pädevusele. 
Kõpu vallal tuleb kiiremas korras koostada ning kinnitada reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri. 
 
 Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrusega nr 99 “Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1” on 
kehtestatud nõuded reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta, 
nõuete täitmise kontrollimeetmed ja reostusnäitajate piirmäärad.  
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Reoveepuhasti või muu reostusallika rajamisel või rekonstrueerimisel määrab esialgse 
reostuskoormuse vee erikasutusloa või muu veeheidet reguleeriva loa andja projekteeritud 
reostuskoormuse alusel kuni reoveepuhasti häälestamise lõpuni või vee erikasutusloas või 
muus veeheidet reguleerivas loas määratud tähtpäevani. Pärast esialgse reostuskoormuse 
määramist peab loa omaja määrama tegeliku reostuskoormuse. Reoveepuhasti või muu 
reostusallika reostuskoormus määratakse loa taotleja korraldatud veeproovide analüüsi ja 
vooluhulga mõõtmise tulemuste alusel. Reoveepuhastil või muul reostusallikal, mille 
reostuskoormus on alla 2000 ie, määratakse reostuskoormus üks kord viie aasta jooksul või 
siis, kui toimub oluline muudatus reoveepuhasti või muu reostusallika töös. 

 
Tabel 1. Heitvee reostusnäitajate piirväärtused ja reovee puhastusastmed reoveekogumisaladele 
reostuskoormusega 300-1999ie 
Reostusnäitaja Piirväärtus, mg/l Reovee puhastusaste, % 

Biokeemiline hapnikutarve 
(BHT7) 

25 80 

Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 75 

Üldfosfor 2 70 

Üldlämmastik 60 30 

Heljuvaine 35 70 

 
 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001 määrusega nr 171 “Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded” kehtestatakse reovee kogumiseks, puhastamiseks või suublasse juhtimiseks 
rajatud kanalisatsioonitorustiku, reoveepuhasti (välja arvatud kohtpuhasti ehk reovee eelpuhasti), 
pumpla või muu reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega seotud hoone 
või rajatise veekaitsenõuded. 
 
 Keskkonnaministri 16.12.1996 määrusega nr 61 kehtestatud “ Veehaarde 
sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata 
veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks ” 
Sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra ülesandeks on kindlustada veehaaret 
ümbritseval maa- ja veealal põhja- või pinnavee ning veehaarderajatiste kaitse, et võimaldada 
joogivee nõuetele vastava vee tootmine. Majandustegevuse kitsenduste täitmise eest 
sanitaarkaitsealal vastutab veehaarde omanik (valdaja). Kui veehaarde omanik ei ole 
maaomanik, siis majandustegevuse kitsenduste täitmise eest vastutab ka maaomanik. 
Sanitaarkaitseala ulatuse, majandustegevuse kitsendused või veevõtukoha hooldusnõuded 
lepitakse kokku maaomanikuga (kui veehaarde valdaja ei ole maaomanik) ning kooskõlastatakse 
Keskkonnaametiga ja kohaliku omavalitsusega. 
 
 Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009 määruse nr 57 “Reovee kogumisalade määramise 
kriteeriumid” alusel ja vastavalt veeseadusele tuleb reovee kogumisalad (ala, kus on piisavalt 
reostusallikaid reovee juhtimiseks kogumissüsteemide või kanalisatsiooni kaudu puhastamiseks 
reoveepuhastisse) määrata, kui asulale elanike arvuga üle 50 inimese, kusjuures määratava 
reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha. Reoveekogumisala määramisel lähtutakse 
põhjavee kaitstusest, arvestades sotsiaal-majanduslikku kriteeriumi ja keskkonnakaitse kaalutlusi, 
sealhulgas pinnavee kaitstust. 
Kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, 
kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 ie. 
Keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 ha 
kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie. 
Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 
ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. 
Reoveekogumisala määramisel tuleb sotsiaal-majandusliku kriteeriumina arvestada leibkonna 
võimalusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, mille kohaselt ühe 
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leibkonnaliikme kulutused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele ei või ületada 4% ühe 
leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust tema elukohajärgses maakonnas. 
 Standard EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus 
 
 Sotsiaalministri 31. juuli 2001 määrus nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid” sätestab Euroopa Liidu standardiga samased joogivee kvaliteedinõuded.  
 
Tabel 2. Sotsiaalministri määrusega nr 82 määratud vee kvaliteedinõuded (valik) 
Näitaja  Piirsisaldus  Ühik  

Alumiinium 200 µg/l 

Ammoonium 0,5 mg/l 

Elektrijuhtivus 2500 µS cm-1 20 0C juures 

Jääkkloor ≥0,2 ja ≤0,5 mg/l 

Jääkosoon 0,3 mg/l 

Kloriid 250 mg/l 

Mangaan 50 µg/l 

Naatrium 200 mg/l 

Oksüdeeritavus 5 mg/l O2 

Orgaanilise süsiniku 
sisaldus (TOC) 

Ilma ebaloomulike muutusteta   

Raud 200 μg/l 

Sulfaat 250 mg/l 

Vesinikioonide 
kontsentratsioon 

≥6,5 ja ≤9,5 pH ühik 

Hägusus Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

NTU 

Maitse Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

  

Lõhn Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

  

Värvus Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

  

Clostridium perfringens 
(koos eostega)¹ 

0 PMÜ/100ml 

Kolooniate arv 22 0C Ebaloomulike muutusteta   

Coli-laadsed bakterid 0 PMÜ /100 ml 

Radioloogilised näitajad     

Triitium 100 Bq/l 

Radoon 100 Bq/l 

Indikatiivdoos 0,1 mSv 
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1.2   Kõpu valla 2017-2021 arengukava 

Kõpu valla 2017-2021 arengukava on vastu võetud Kõpu Vallavolikogu 27.10.2016  määrusega 
nr 15. 
Kõpu valla arengukava on dokument, mis määratleb Kõpu arenguvisiooni, arenemise suunad ja 
üldised strateegilised eesmärgid aastatel 2017–2021. 
Arengukava näitab ressursse ja eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi, mis tagavad valla 
jätkusuutliku arengu. Arengukava  täideviimisel  tuleb  arvestada  muutuvate  oludega,  mistõttu  
tuleks  see  iga  aasta uuesti üle vaadata ja vajadusel täiendada ning uuendada. Kuna 
arengukava on avalik dokument, mis ideaalis  omavalitsuse kõikide  huvigruppide  soovide  
võimalikult  palju  kajastab,  siis  on vallavalitusel, kes selle järgi oma tööd korraldab ja 
vallavolikogul, kes selle järgi otsuseid vastu võtab (k.a. eelarve koostamine ja vastu võtmine), 
kohustus igal aastal aru anda arengukava täitmise kohta ka valla elanikele. 
 
1.2. Strateegilised eesmärgid valdkondade lõikes 
Kõpu valla arenguvisiooni saavutamiseks on püstitatud strateegilised eesmärgid ja neid toetavad  
alameesmärgid  prioriteetsete  valdkondade  lõikes.  Valla  arenguvisiooni  ja püstitatud 
eesmärkide  realiseerimist toetavad  ülesanded  ja  sihipärased  tegevused  on kirjeldatud 
käesolevas arengukavas vastavate valdkondade all ning tegevuskavas. 

 
Majandus 

Majandusvaldkonna strateegiliseks eesmärgiks on ettevõtluse arengu toetamine ning uute 
töökohtade loomine sh. turisminduse ning kohalikel ressurssidel põhineva väiketootmise 
arendamine  ning  nende  arengu  toetamine  läbi  kohaliku  infrastruktuuri  arendamise  ja 
kaasajastamise ja erinevate sektorite vahelise koostöö abil. 
    Selleks: 
Tuleb  korrastada  ja  arendada  infrastruktuurid –teed,  tänavavalgustus, ühisveevärk ja 
kanalisatsioon, küttesüsteemid, elamumajandus jne; 
 
Arengukava punktis 3.1.3. Elamu- ja kommunaalmajandus käsitletakse valla ühisveevarustuse, 
kanalisatsiooniga seotud temaatikat järgnevalt: 
 

Veevärk, kanalisatsioon ja puhastusseadmed 

Kõpu vald on hajaasustusega piirkond ning  seetõttu  puudub  valla  territooriumil  ühtne 
ühisveevärk  ja –kanalisatsioon.  Ühtne  süsteem  on  vaid  Kõpu  keskasulas.  

Puurkaevud  on ehitatud  ajavahemikus  1970-1989  ning  samasse  ajavahemikku  jääb  ka  
puhastusseadmete väljaehitus.  Veevärgi  ja  kanalisatsioonitorude  vahetamise  töödega alustati  
2002.a  sügisel. Kanalisatsioonitrassid  vajavad aga regulaarset  läbipesu  ning  oluline  on  
korrastada kanalisatsioonikaevud,  et  ei  pääseks  sisse  pinnavesi. Koostatud on Kõpu  
keskasula ühisveevärgi  ja –kanalisatsiooni  arendamise  kava  aastaiks  2012-2024,  milles  on  
kajastatud antud teemat puudutavad probleemid ning nende lahendusvõimalused. 
Keskkonnaregistri andmetel on Kõpu vallas 2016. aasta seisuga 32 puurkaevu, mis ammutavad 
vett  Kesk-Alam-Devoni  ja  Kesk-Devoni  põhjaveekogumist.  Viimaste  aastate  jooksul  on 
hajaasustusega  piirkonnas  elavatel elanikel  olnud  võimalus  taotleda  puurkaevu ja 
kanalisatsiooni väljaehitust hajaasustuse programmi raames. Loomakasvatustootmise  reovett  
puhastatakse  Pargi  biopuhastis  ja  biotiikides.  Puhastatud reovesi juhitakse Kõpu jõkke 15 km 
kaugusel jõe suudmest. Biopuhastite ja biotiikide seisukord on halb ning vajab rekonstrueerimist. 

 

1.3  Planeeringud 

Praegu on koostamisel Viljandimaa Maakonnaplaneering ning selle eskiis (2015) on olnud 
avalikul väljapanekul ning planeering plaanitakse kehtestada lähiajal. 
Viljandi maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337. 
Maakonnaplaneeringu koostamise aluseks on üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+" kokku 
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lepitud visioonid ja arengusuunad ning maakondadele seatud ülesanded. Maakonnaplaneeringu 
põhieesmärk on maakonna tasakaalustatud ruumilist arengut tagavate maa- ja veealade 
kasutustingimuste määratlemine. Planeeringu koostamisel arvestatakse siseministeeriumi poolt 
välja töötatud lähteseisukohti. 
Maakonnaplaneering koostatakse koostöös Viljandimaa kohalike omavalitsuste, 
naabermaakondade maavanemate, ministeeriumide ja riigiametitega. 
Paralleelselt maakonnaplaneeringu koostamisega viiakse läbi keskkonnamõjude strateegiline 
hindamine. 
Viljandi maakonnaplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab 
Viljandi Maavalitsus. Maakonnaplaneeringu kehtestab Viljandi maavanem. 
Maakonnaplaneeringus on veevarustuse- ja kanalisatsiooniga seotud teemasid kajastatud 
järgmiselt: 
Põhjavesi  
Viljandimaa vajaminev tarbe-ja joogivesi saadakse põhjaveest. Põhjavee looduslikud varud on 
maakonna jaoks piisavad ning vee kvaliteet on hea. 
Osades puurkaevudes on probleemiks põhjavee kõrgem raua, mangaani ja fluori sisaldus, kuid 
see on looduslikku päritolu ega ole inimmõjust põhjustatud.  
Üldplaneeringute koostamisel tuleb arvestada Ida-Eesti ja Lääne–Eesti vesikondade 
veemajanduskavadega; 
riskianalüüside koostamisel arvestada põhjavee reostuse riskiga; 
nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel toetada kaasaegsete vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rajamist. 
 
 
Kõpu valla üldplaneering 
 
Kõpu valla üldplaneering on kehtestatud Kõpu Vallavolikogu 26.06.2006. a määrusega nr 5. 
Kõpu valla üldplaneering ehk funktsionaalne tsoneerimine kehtestab reeglid maa-alade 
kasutamiseks. Üldplaneeringu kaart määrab maakasutuse otstarbed mingitel aladel ja maa-
aladele valdava planeeritud otstarbe, mille aluseks on krundi edaspidise kasutamise sihtotstarbe 
määramisel. 
 
Kõpu valla üldplaneeringus on veevarustuse ja kanalisatsioonivaldkond kajastatud peatükis 2.3.4. 
Tehniline infrastruktuur järgnevalt: 
 
Veevarustus 
Ühisveevärk ja kanalisatsioonivõrk on välja ehitatud  Kõpu alevikus. Ühisveevärgi koosseisu 
kuuluvad 2 puurkaevu, 2225 m veetorustikke. Ühisveevärgi vett tarbib  
kokku 91 majapidamist (ca  70 % aleviku elanikkonnast)  ja 9 asutust, 2003. a kasutati 10384 m³ 
põhjavett.  
Suurimad veetarbijad on OÜ Kõpu Majandus ja OÜ Kõpu PM. Vee erikasutusluba (tarbimine üle 
5 m³/ööpäevas) omavad: 
Kõpu Vallavalitsus –  Kõpu aleviku puurkaev - 37000 m³/aastas; 
OÜ Kõpu PM – Pargi farmi puurkaev Kõpu alevikus 20500   m³/aastas; 
Kuusiku farmi puurkaev Punakülas  7300 m³/aastas; 
Kullese farmi puurkaev Serukülas 3400 m³/aastas; 
Massamäe farmi puurkaev Kõpu alevikus 8000 m³/aastas. 
 
Puurkaevusid on vallas ligikaudu 15. Täpset ülevaadet Kõpu valla puurkaevudest ei ole, kuna on 
ka passistamata kaevusid.  
Koos 10 omavalitsusega osaletakse ISPA programmis, eesmärgiks uuendada alevi veevärki ja 
olemasolevad puurkaevud, millest vedada veetorustikke ka kaugematesse majadesse. Külades 
kasutatakse veevarustuseks salvkaeve. 
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Eeldused: 
Ühisveevärgi olemasolu Kõpu alevikus; 
Piisav põhjaveevaru 
 
Probleemid: 
Amortiseerunud veetrassid; 
Vee kvaliteet kaevudes 
 
Lähtetingimused: 
Renoveerida aleviku veetrassid; 
Ühendada Kõpu mõisahoone ja spordihoone aleviku veetrassiga; 
Uute elamu- ja tootmismaade planeerimisel määrata ühisveevärgi-trasside asukohad; 
Määrata veetrasside asukohad olemasolevate majapidamiste ühendamiseks veevärgiga; 
Määrata vajadus uute puurkaevude rajamiseks ning maaeraldused selle tarbeks 
 
Kanalisatsioon 
Ühiskanalisatsioon on olemas vaid Kõpu alevikus. Selle moodustab ligi 2950 m isevoolseid trasse 
ning  reoveepuhasti. Kanalisatsiooniga ühendatud kliente on 80  (ca 60 % aleviku 
majavaldustest). ISPA programmi kanalisatsiooniga seotud eesmärkideks on  heitveetrasside ja 
puhastusseadmete uuendamine. 
 
Eeldused: 
Kanalisatsioonitrasside olemasolu Kõpu alevikus 
 
Probleemid: 
Amortiseerunud kanalisatsioonitrassid; 
Amortiseerunud biopuhasti 
Sadeveekanalisatsiooni puudumine 
 
Lähtetingimused: 
Renoveerida aleviku kanalisatsioonitrassid; 
Renoveerida biopuhasti; 
Ühendada Kõpu mõisahoone ja spordihoone aleviku kanalisatsioonitrassiga; 
Uute elamu- ja tootmismaade planeerimisel määrata kanalisatsioonitrasside asukohad; 
Määrata kanalisatsioonitrasside asukohad olemasolevate majapidamiste ühendamiseks 
veevärgiga; 
Ehitada välja väikepuhastusseadmed ühe või mitme majapidamise peale hajaasustuses 
 
 

1.4  Muud andmed 

 

1.4.1 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava eelnõu 

Kõpu vald  kuulub  Lääne-Eesti  vesikonna  Pärnu  alamvesikonda.  Lääne-Eesti vesikonna 
veemajanduskava on kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt 7. jaanuar 2016.  
Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava on  koostatud vee  kaitse  ja  kasutamise  abinõude 
planeerimiseks  Lääne-Eesti  vesikonnas.  Vesikonna  veemajanduskava  koostamisel lähtuti 
Euroopa  Parlamendi  ja  nõukogu  veepoliitika  raamdirektiivis  (2000/60/EÜ)  ja  veeseaduses 
sätestatud eesmärkidest ja nõuetest. 
Kõpu vald kuulub LääneEesti vesikonda. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava (edaspidi L-E 
VMK) kinnitati 
Vabariigi Valitsuse protokollilise otsusega 07.01.2016. Vee seisundi hindamise ja abinõude 
planeerimise ning rakendamise eesmärgil on veekogud jaotatud pinnaveekogumiteks. L-E 
VMK-s pole Kõpu asula puhastussüsteemi biotiikidest väljajuhitava heitvee suublale 
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Kuusemäe kraavile seisundiklassi määratud. Kuusemäe kraav (kood VEE1140907) suubub 
Kooliojja (kood VEE1140906), mis omakorda suubub Kõpu jõkke, Kõpu Õisu järvest 
suudmeni pinnaveekogumisse (Kõpu_2, kood 1140900_2), mis kuulub looduslike 
vooluveekogude hulka ning mille seisundiklass on hinnatud pinnaveekogumi ökoloogilise 
seisundi vahehinnangu 2010-2015 seire ja uuringute tulemuste põhjal kesiseks. Kesise 
seisundi põhjuseks on veekogu tõkestamine paisudega ja kalastiku mittehea seisund. Kõpu 
asula puhastist keskkonda juhitav heitvesi ei tohi ohustada vooluveekogumi seisundit. 
Veeseaduse § 35 lg 2 kohaselt on pinna- ja põhjavee kaitse eesmärkideks nende hea seisundi 
saavutamine. L-E VMK järgi tuleb vastavate meetmetega hiljemalt aastaks 2027 saavutada 
Kõpu jõe hea seisund. 

1.4.2 Tehnovõrkude joonised 

2011 aastal rajatud vee- ja kanalisatsioonitrasside kohta on olemas täpsed teostusjoonised. 
Vanemate tehnovõrkude joonised puuduvad ja andmed on tihti ebatäpsed. 
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1.4.4 Vee erikasutusluba 

Tabel 3. Vee erikasutusluba L.VV/323851 
 

Vee erikasutuspiirkond: Kõpu alevik Vee erikasutaja OÜ Kõpu 
Majandus 

Vee-erikasutusloa väljastaja asutuse nimetus Keskkonnaamet 
Vee-erikasutusloa nr ja kehtestamise kuupäev L.VV/323851 
Vee-erikasutusloa kehtivuse kuupäev 01.01.2014 - 31.12.2018 
  
 
VEEVÕTT 
 
Veehaarde nimetus, 
puurkaevude arv 

Põhjaveekihi nimetus Lubatud kogus 
m3/d 

Kõpu aleviku puurkaev D2-1 44 
                                                              KOKKU 44 

 
HEITVEE ÄRAJUHTIMINE 
 
Reoveepuhasti nimetus, 
suubla nimetus 

Reostusnäitajad Suurim lubatud sisaldus (mg/l) 

Kõpu aleviku väljalask, 
suubla Kuusemäe kraav, 
lubatud vooluhulk 
16000m3/a 

BHT7  
HA 
KHT 
Nüld 

25 
35 
125 
60 
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2. Sotsiaal-majanduslikud ja keskkonna näitajad 

2.1  Keskkond 

2.1.1 Põhjavee varud 

Põhjaveevarusid vallas kinnitatud ei ole. Kuna valla asulad on väiksed ja paiknevad hajali, siis 
probleeme põhjaveevarudega ei ole. Veevõttu põhjaveekihist reguleeritakse erikasutuslubadega, 
mida väljastab Keskkonnaameti Lõuna regioon. 

 

2.1.2 Põhjavee kaitstus 

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub Kõpu 
vald valdavalt keskmiselt kaitstud põhjaveega alade hulka. Kõpu alevikust põhja suunas ja Tipu 
küla piirkonnas on väikesed kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alad. Kõpu alevikust ida 
suunas on valdavalt suhteliselt kaitstud põhjaveega alad. Joonisel 1 on toodud Kõpu valla 
põhjavee kaitstuse kaart. 

 

 
Joonis 1 Kõpu valla põhjavee kaitstuse kaart 
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2.1.3. Pinnavesi 

Suuremad veekogud Kõpu vallas on Halliste, Kõpu, Raudna, Risti ja Tõramaa jõed, lisaks 
väiksemad ojad, kraavid.  
Kõpu reoveekogumisalast põhja suunas jääb Kõpu paisjärv (VEE2082870) veepeegli pindalaga 
1,8 ha.  
 
 

2.1.4 Tehiskeskkond 

 
Kõpu vallas puudub keskkonnaohtlik tööstus, kuid põhjavee kaitstuse seisukohalt kujutab enim 
ohtu piirkonnas hästi arenenud põllumajandus – taimekasvatuses eelkõige taimekaitsevahendite 
ja väetiste kasutamine ning loomakasvatuses sõnniku- ja läga käitlemisel tekkivad probleemid. 
 
Keskkonnaregistri andmetel asuvad Kõpu vallas järgmised keskkonnaohtlikud objektid: 

1. Kõpu alevikus asuv GT Kaubanduse OÜ tankla (registrikood OOB0074787) 
2. Kõpu alevikus asuv Pargi farm (Keskkonnalubade Infosüsteemi (KLIS) registrinumber 

KKL/317599). Käitises ülesseatud tootmisvõimsus 660 lüpsilehma, 321 noorlooma ja 366 
vasikat, vanarehvide käitluskoht (registrikood JKK8400015), Käitaja Kõpu PM OÜ).  

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektidest kujutavad põhjaveele ohtu ebatihedad 
kanalisatsioonitrassid ning kasutusest mittekasutatav reoveepuhasti. 

 
Joonis 2  Kõpu valla ohtlikud objektid 
1    GT Kaubanduse OÜ tankla  
2 Pargi farm  
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2.2 Elanikkond 

 

 
Joonis 3. Kõpu valla rahvaarv 2012-2016 (Statistikaameti andmed) 
 
Statistikaameti andmetel elas 01.01.2016 seisuga Kõpu vallas 633 inimest. 
Valla elanike arv on eelnevatel aastatel vähenenud negatiivse iibe ja väljarände tõttu. 
Kõpu valla asustustihedus 2016. aastal oli 7 inimest ühe ruutkilomeetri kohta. 
 

 
Joonis 4. Kõpu valla rahvastiku demograafiline struktuur 

 

 

2.2.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste kasutajad 

Suurem osa valla territooriumist on hajaasustusega ning nendes piirkondades on veevarustus ja 
kanalisatsioon lahendatud lokaalselt.  
Ühisveevarustuse- ja kanalisatsioonivõrguga on kaetud ainult Kõpu aleviku keskus. Kõpu 
alevikus on veetrassidega liitunud ca 251 elanikku, kanalisatsioonitrassidega ca 239 elanikku. 
Asutustest on trassidega liitunud lasteaed, raamatukogu, hooldekodu ja perearst. Põhikool ja 
spordihoone on liitunud ainult veetrassiga, reovee puhastamiseks on seal rajatud lokaalne 
puhasti.  
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2.2.2 Leibkonna liikme sissetulek ja maksevõime 

Leibkonna liikme keskmiseks sissetulekuks Kõpu vallas on võetud Viljandimaa keskmine 
sissetulek. Statistikaameti andmetel oli leibkonnaliikme keskmine netosissetulek 2015 aastal kuus 
523,70€. Prognoosides on leibkonnaliikme keskmine netosissetulekut korrigeeritud vastavalt 
Rahandusministeeriumi prognoositud tarbijahinnaindeksi kasvule. 
Kõpu valla palgatöötaja kuukeskmine brutotulu oli Rahandusministeeriumi andmetel on esitatud 
järgnevas tabelis: 
   

Aasta 
Palgatöötaja kuukeskmine 
brutotulu 

Brutotulu saajad keskmiselt 
kuus 

2012 766,58 254 

2013 802,34 263 

2014 905,28 271 

2015 955,48 257 

Tabel 4. Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu Kõpu vallas. 
 
 

2.2.3 Tööpuuduse faktor 

Kuni 2009 aastani oli tööpuudus Kõpu vallas väga madal. Seoses majanduslangusega hakkas 
tööpuudus kiiresti suurenema ja saavutas maksimaalse määra 2009. aasta novembris, mil Kõpu 
vallas oli 40 registreeritud töötut. Edaspidi hakkas tööpuudus järk-järgult vähenema ning see on 
praeguseks stabiliseerunud ca 10-15 inimese juures. Tööpuudus on suurem talvekuudel ning 
väiksem suveperioodil. 
 

 
Joonis 5. Registreeritud töötute arv Kõpu vallas 2006-2016  (Allikas: Töötukassa) 
 
 

2.2.4 Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete laekumine 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kombineeritud tariif on 2016. aastal 2,33 eurot/m3 koos 
käibemaksuga, sh tasu tarbitud vee eest 1,13 eurot/m3 ja tasu heitvee ärajuhtimise eest 1,20 
eurot/m3. Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind  on kehtestatud Kõpu Vallavalitsuse 
29.12.2015 määrusega nr 2 ning hind hakkas kehtima alates 01.04.2016.a. 
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kombineeritud tariif on madalam võrreldes Eesti keskmise tariifiga. 
Arvete laekumisega üldiselt probleeme ei ole. 
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2.2.5 Ettevõtlus 

Kõpu vallas keskkonnaohtlik praktiliselt puudub. Peamist ohtu põhjavee reostamiseks kujutab 
hästi arenenud põllumajandussektor. Põllumajandus kõrval on ülejäänud ettevõtlus valdavalt 
teenindav ning suur osakaal on väikeettevõtlusel. Paljud inimesed käivad tööl väljaspool Kõpu 
valda (Viljandis, Tallinnas ja ka välismaal). 
Kõpu vallas tegutsevad ettevõtted ja MTÜ-d ja nende peamine tegevusala on esitatud tabelis 5: 
 
Tabel 5. Kõpu vallas tegutsevad ettevõtted ja MTÜ-d ja nende peamine tegevusala 
 

Ettevõtja nimi Tegutsemisvaldkond 
OÜ Betalux metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine 
OÜ Camma  maastiku hooldus, korrashoid, metsavarumine 
OÜ Dikmar ehituspuussepa ja tisleritoodete tootmine 
OÜ Eesti Meelelahutuse 
Agentuur lõbustus- ja vabaajategevused 
OÜ Ilmapõllu metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad 
OÜ Inter-Hus  
OÜ Junsi Puhkekeskus puhkeküla, puhkelaager 
OÜ Kõpu Kõrtsitalu kodumajutus 

OÜ Kõpu PM 
piimakarjakasvatus, teravilja- ja kaunviljakasvatus, 
õlitaimeseemnekasvatus 

OÜ Kõpu Puit küttepuude tootmine 
OÜ Lete Kaubandus toidukaupade jaemüük 
OÜ Miralda maastiku hooldus ja korrashoid 
OÜ Morten küttepuude tootmine 
OÜ Nõmmelõoke metsamajandust abistavad tegevused 
OÜ O.K. Veod kaubavedu maanteel 
OÜ Pasven taimekasvatuse abitegevused 

OÜ Raamsaag 
kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja 
nende elementide tootmine, saematerjali tootmine 

OÜ Saare Kassak veislaste ja pühvlikasvatus, metsavarumine 
OÜ SP Raamatupidamine raamatupidamine, maksualane nõustamine 
OÜ Talmet kaubavedu maanteel 
OÜ Tambov Consulting ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 
OÜ Trimmerid metsavarumine 
OÜ Tulevikuvara äritegevust abistavad tegevused 
OÜ Voordskäp Holding muu teenindus 

UÜ Pulli Grupp  
muu reisimisega seotud reserveerimine, sh giidide, 
piletiagentuuride ja turismiinfopunktide tegevus 

OÜ Kõpu Majandus  
Kõpu Põhikool  
Kõpu lasteaed  
Kõpu raamatukogu  
Kõpu Spordihoone  
Kõpu Hooldekodu  
Perearst Olga Reiter  
Viljandi Vana Apteegi Kõpu 
haruapteek  
MTÜ Kõpu Naisselts kohaliku elu edendamine 
MTÜ Kõpu Tuletõrjeselts päästeteenused, hoonehalduse abitegevused 
MTÜ Teesoo Laskurklubi mujal liigitamata sporditegevus 

MTÜ Supsi ja Seruküla kohaliku elu edendamine 
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Selts 

MTÜ Tipu Looduskool haridust abistavad tegevused 
MTÜ Väike-Männiku 
Talumuuseum Soomaad tutvustav püsiekspositsioon 
EELK Kõpu Peetri kogudus kirikute, koguduste tegevus 
MTÜ Kõpu Noortetuba vaba aja veetmise võimaldamine 
MTÜ Vardja 
Maaparandusühistu maaparandus- ja maakuivendustööd 
MTÜ Eesti Mõisakoolide 
Ühendus mõisakoolide arendamine 

MTÜ Kire Avastaja 
vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega 
või huvialadega seotud ühendus ning huviklubi 

MTÜ Soomaa Koda 
piirkondlikku/kohalikku elu edendav ja toetav ühendus ja 
fond 

MTÜ Time Out muu lõbustus- ja vaba aja tegevus 
 
 

2.3  Kohaliku omavalitsuse võimuorganid 

2.3.1 Iseloomustus 

Kõpu Vallavolikogu ja -valitsus korraldavad kohaliku elu küsimusi lähtudes kehtivast 
seadusandlusest ja valla põhimäärusest. 
 
2013. aastal toimusid kohaliku omavalitsuse valimised. Valimistel osalesid Valimisliit Kodukant 
Kõpu, Eesti Keskerakond ning Erakond Isamaa ja Res Publica Liit. Valijaid oli nimekirjas 572,  
hääletamas  käis 48,95%.  
Kõpu vallavolikogu  on  7-liikmeline ning mandaadid  jagunesid järgmiselt: Valimisliit Kodukant 
Kõpu 6 kohta ja Eesti Keskerakond 1 koht.  
Volikogu töö korraldamiseks on moodustatud järgmised alalised komisjonid: 

 Sotsiaalkomisjon 
 Revisjonikomisjon 

Vallavalitsus on 5-liikmeline.  
Veevarustuse ja -kanalisatsiooni korraldamisel vallas on vallavolikogu ja -valitsuse ülesanne 
vastava ala arengu planeerimine ja ka projektide omafinantseeringud on seni eraldatud 
vallaeelarvest. 
 
 

2.3.2 Eelarve (tulud, kulud) 

Tabel 6. Kõpu valla 2015. ja 2016. aasta eelarved (eurodes) 
 

  2015 2016 

TULUD 1021020 1061580 

Maksud 459000 477000 

Kaupade ja teenuste müük 368690 366570 

Toetused 191330 246010 

Muud tegevustulud 2000 2000 

KULUD 905550 978880 

Üldised valitsussektori kulud 89940 116580 

Avalik kord ja julgeolek 13100 9890 

Majandus 225790 201810 
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Keskkonnakaitse 2000 4000 

Elamu-ja kommunaalmajandus 14160 38600 

Tervishoid 3600 3600 

Vaba aeg, kultuur ja religioon 98000 84080 

Haridus 470140 509270 

Sotsiaalne kaitse 121060 134170 
 
Ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni doteerimist Kõpu vallas ei toimu, vald osaleb vajadusel 
veevarustuse ja kanalisatsiooni projektides, eraldades eelarvest vajaliku projektide 
omafinantseeringu. 
Nii nagu kogu Eestis, väheneb rahvaarv ka Kõpu vallas. Valla rahvastiku vananemine ja 
vähenemine toob kaasa maksumaksjate arvu vähenemise. 
Kohaliku omavalitsuse laenuvõtmist reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise 
seadus. 
Väljavõte seadusest: 
§ 34 Netovõlakoormuse ülemmäär 
(1) Netovõlakoormus on käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud võlakohustuste suuruse ja 
käesoleva seaduse §-s 36 nimetatud likviidsete varade kogusumma vahe. 
(2) Netovõlakoormuse arvestuses võetakse võlakohustustena arvesse bilansis kajastatud 
järgmised kohustused: 
1) võetud laenud; 
2) kapitalirendi- ja faktooringukohustused; 
3) emiteeritud võlakirjad; 
4) tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused; 
5) saadud toetuste tagasimakse kohustused; 
51) toetusteks saadud ettemaksed; 
52) toetuste andmise kohustused; 
6) pikaajalised võlad tarnijatele; 
7) teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivad kohustused; 
8) muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist. 
(3) Netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta põhitegevuse 
tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta 
põhitegevuse tulude kogusummat. 
(4) Kui käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel arvutatud põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude 
kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib 
netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. 
(5) Netovõlakoormus võib ületada käesoleva paragrahvi lõigetega 3 ja 4 kehtestatud 
netovõlakoormuse mahu ülemmäära toetuste sildfinantseerimiseks võetud võlakohustuste 
kogusumma võrra. 
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3.  Kõpu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objektid 

Kõpu alevikus elab ca 294 inimest, kellest veevärgiga on liitunud 251 inimest (85,4%) ja 
kanalisatsiooniga on liitunud 239 inimest (81,3%).  
Reoveekogumisala asub valdavalt Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme maanteest lääne pool ning 
hõlmab korrusmajade piirkonda, mis jääb aleviku keskossa, Tipu tänava piirkonda. 
Korruselamutest kirde suunas asub ühepereelamute piirkond. Eraldi piirkonna moodustab veel 
korruselamutest ca 600m lõuna suunas asuv ühepereelamute piirkond, mis samuti asub 
reoveekogumisalal.   
Kõpu alevik moodustab ühe reoveekogumisala (RKA0840493) pindalaga 23ha, reostuskoormus 
500ie. Reoveekogumisalal reostuskoormus on ligikaudu 21,7 ie/ha.  
 

 
Joonis 6. Kõpu aleviku reoveekogumisala 
 
Vastavalt Veeseaduse §241 ei ole reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie 
ühiskanalisatsiooni väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti 
olemasolu korral tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane 
käitlemine. Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja 
koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku 
omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud purgimissõlme. 
Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, võib 
nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett. 
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Kõpu alevikus kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad Kõpu vallale, vallale 
kuuluv äriühing Kõpu Majandus OÜ tegeleb ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni haldamisega 
Kõpu alevikus. 

3.1. Veevarustussüsteemi tehniline kirjeldus 

 
Kõpu alevikus on üks veevõrk, mis baseerub aleviku keskosas oleval puurkaevul (katastri nr. 
6943). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 250 Kõpu aleviku keskuse elanikku. 
Kõpu aleviku ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 4260 meetrit, veevõrk on rekonstrueeritud 
2011 aastal.  
Kõpu aleviku olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval Lisas 1 (Kõpu aleviku 
veetrasside skeem).  
Asutustest on suuremad ühisveevärgi vee kasutajad Kõpu Põhikool ja Kõpu lasteaed.  
 
 
Kõpu aleviku puurkaev (katastri nr. 6943) 
Kõpu aleviku puurkaev asub Kõpu korrusmajade piirkonnas lõuna suunas, aleviku asustusest 
eemal põllul. Puurkaev on rajatud 1965. aastal ning selle sügavus on 110 meetrit. Puurkaev 
paikneb maapinnast allapoole jäävas r/b kaevus. 
Puurkaev-pumpla asub hoone rekonstrueeriti 2011.aastal. 
Vesi puurkaevust juhitakse võrku läbi 300 liitrise hüdrofoori. 
2016. aastal võeti puurkaevust vett ühisveevarustuse tarbeks 10316 m3. Puurkaev-pumplal on 
tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon, ala on piiratud aiaga. 
Puurkaevu vee kvaliteet vastab kehtestatud nõuetele, veetöötlemist ei toimu. Puurkaevu kohta on 
koostatud 18.12.2014 Veeallika inspekteerimise akt nr.EEVVI2014THO01071, akti kokkuvõttes 
tuuakse välja, et puurkaevu vesi on kvaliteetne ning kuulub radioloogiliselt I kvaliteediklassi.  
 
 

 
Foto 1: Kõpu aleviku puurkaev-pumpla (katastri number 6943).  
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Foto 2: Kõpu aleviku puurkaev-pumpla seestvaade 

 
Tabel 7. Kõpu aleviku puurkaev-pumplate tehnilised andmed. 

Nimetus/asukoht Kõpu aleviku puurkaev 

Katastri nr. 6943 
Passi nr. 1280 
Kasutatav põhjavee kiht D2-1 
Puurimise aasta 1965 
Lubatud veevõtt vee 
erikasutusloa alusel, m3/d 

44 

Tegelik veevõtt, m3/d  25,1 

Pump 
Puurkaevupump Pedrollo 4SR8/13 
Sagedusmuundur Mitsubishi D700-SC 

Reguleerimisseade Hüdrofoor 0,3 m3   

Puurkaevu sügavus (m) 110 
Veemõõtja Olemas 
Puurkaevu hoone Heas seiskorras 
Omanik Kõpu vald 
Haldaja Kõpu Majandus OÜ 

Andmed: Kõpu Vallavalitsus; Kõpu Majandus OÜ vee erikasutusluba (nr L.VV/323851) 
 
Alljärgnevalt on tabelis 8 toodud Kõpu aleviku elanike poolt, asutustes ning ettevõtetes tarbitud 
veekogused  ning puurkaevudest pumbatud vee kogused 2016. aastal.  
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Tabel 8. Kõpu aleviku puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 2016. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2016. aastal väljapumbatud vesi m3/a 10316 

2016. aastal tarbitud veekogus m3/a 9452 

sh. eramajade ja korrusmajade elanikud m3/a 7330 

sh. asutused, ettevõtted m3/a 2123 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 25,9 

Andmed: Kõpu Vallavalitsus. 
 
Arvestades ühisveevarustus süsteemiga ühendatud elanike arvuks ligikaudu 251, on reaalne 
veetarve elaniku kohta ligikaudu 80 liitrit ööpäevas.   
 
 
Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 
 
Asula tuletõrje veevarustus arendati välja koos veetrasside ehitusega 2011. Paigaldatud on 4 
hüdranti. Puurkaev-pumplas puudub täiendav veemahuti ning II astme pumpla, mistõttu ei suuda 
hüdrandid tagada nõutavat tuletõrjevee kogust. Lisaks on alevikust kolm tuletõrjeveemahutit ja 
veevõtukohta.  
Hüdrandid kombineeritult veemahutitega tagavad esmase tuletõrjevee vajaduse kuid tulevikus 
peaks puurkaev-pumplasse rajama täiendava veereservuaari ning paigaldama II astme pumbad. 
Tuletõrje veevarustuse skeem on toodud Lisas 3. 
 

 
Foto 3: Tuletõrje veevõtukoht lasteaia lähedal 
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Joogivee kvaliteet 
 
Kõpu aleviku veevarustuseks kasutatakse ühe puurkaevu põhjavett (katastri nr 6943). 
Ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 9.  
 
Tabel 9. Kõpu aleviku veevõrgust võetava joogivee kvaliteet. 

  
Lubatud 
piirnorm   

Kõpu 
hooldekodu 
köök  
16.05.16 

Puurkaevu katastri nr     - 

Värvus   Pt-Co 2,1 

Lõhn   palli 0 

Maitse -  palli 0 

Hägusus   NTU <0,2 

pH 6,5-9,5   7,9 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 556 

Ammoonium 0,5 mg/l <0,05 

Nitrit 0,5 mg/l - 

Nitraat 50 mg/l - 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l - 

Üldraud 200 µg/l <20 

Mangaan 50 µg/l - 

Kloriidid 250 mg/l - 

Fluoriidid 1,5 mg/l 0,14 
Sulfaadid 250 mg/l - 

Naatrium 200 mg/l - 

Üldkaredus   mg-ekv/l - 

Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml 0 

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 

Enterokokid 0 PMÜ/100 ml - 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml - 
Andmed: Kõpu Vallavalitsus. 
 
Vastavalt Kõpu aleviku joogivee kontrolli kavale teostatakse joogivee tavakontroll 1 kord aastas 
ning süvakontroll üks kord kümne aasta jooksul. Tabelis 9 on toodud viimase joogivee kontrolli 
analüüside tulemused, mis on võetud Kõpu Hooldekodust. Viimaste joogivee analüüsitulemuse 
põhjal vastab Kõpu aleviku joogivesi keemiliste ja mikrobioloogiliste kvaliteedinäitajate ning 
indikaatornäitajate osas kehtestatud normidele.  
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3.2. Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

 
Kõpu alevikus on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 81% aleviku elanikest ehk ca 239 
inimest. Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitetud suurem enamus tarbijatest. 
Kõpu aleviku kanalisatsioon on valdavalt isevoolne ning reovesi suunatakse aleviku kirdeosas 
paiknevasse reoveepuhastisse. Vaid Põllu tänava piirkonnast tuleb reovesi suunata isevoolsesse 
trassi reoveepumpla ja survetrassiga.  
Kõpus on kokku ca 3100 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ning 685 m survekanalisatsiooni 
torustikku. Isevoolsete torustike rajamisel on kasutatud PVC torusid läbimõõduga 110-200mm, 
survetorustike rajamisel on kasutatud PE torusid läbimõõduga 50 ja 90mm. Kanalisatsioonivõrk 
on enamalt rekonstrueeritud 2011 aastal. 
Sademeveekanalisatsioon Kõpu alevikus puudub ja hõreda asustuse tõttu ei ole selle rajamine ka 
vajalik – sademeed immutatakse haljasaladel.  
Kõpu aleviku kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval Lisas 2 (Kõpu 
aleviku kanalisatsioontrasside skeem) 
Kõpu aleviku keskuses on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja eramajade 
elanikest ning asutustest. Ühiskanalisatsiooniga on varustamata peamiselt aleviku idaosas 
paiknevad elamud ja asutused.  
Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Kõpu aleviku elanike ning asutuste ja ettevõtete 
olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita.  
Reovee koguseid ei mõõdeta vaid loetakse võrdeliseks tarbitud vee kogusega. Tabelis 10 on 
toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning ettevõtetes tekkiva reovee 
arvestuslikud kogused aastal 2016. 

Tabel 10. Kõpu aleviku ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning ettevõtetes 

tekitatud reovee kogused 2016. aastal. 

 
 
 
 
 
 
Märkus: Reovee kogust ei mõõdeta, arvestus käib väljapumbatava vee alusel 
Andmed: Kõpu Vallavalitsus. 
 
 
Reoveepumplad 
 
Kuna Põllu tänava elamupiirkond paikneb madalal, siis tuleb reovett ärajuhtimiseks pumbata. 
2011 aasta torustike rekonstrueerimise käigus paigaldati Põllu tn reovee ära juhtimiseks Pärnu 
maantee 8 kinnistu lähedale kanalisatsioonipumpla RVP-1, pumplas on 2 pumpa – 1 töös, 1 
reservis (Q=2,0 l/s; H=4,0m). 
Pumpla on põhjapuhastusklapiga – enne pumpamist survetorusse segatakse põhjasetted lahti ja 
siis suunab klapp reovee survetorusse Ø90 PN10 kuni voolurahustiga kontrollkaevuni K1-1. 
Pumpla automaatikasüsteem peab võimaldama perspektiivset lülitamist kaugjälgimissüsteemi. 
Uputuste vältimiseks on paigaldatud torule pumbakaevus uputustõkestuspoogen. 
Tipu tänav 8 kinnistu reovee ära juhtimiseks on paigaldatud eraldi reoveepumpla. 
Reoveepumplad on heas korras ja rekonstrueerimist ei vaja. 
 
 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2016. aastal tarbitud reoveekogused 
(elanikkond, ettevõtted ja asutused) 

m3/a 10316 

Ööpäevane keskmine reoveeteke m3/d 28,3 
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Foto 4: Reoveepumpla Pärnu mnt.8 kinnistu läheduses 

 
 
Kõpu aleviku reoveepuhasti 
Reovee vooluhulk arvestatakse tarbitud veekoguste järgi. Reostuskoormuse analüüs tehakse 
kord kvartalis viimase biotiigi väljavoolust võetud proovi põhjal. Sellest tulenevalt puuduvad 
tõesed andmed reoveepuhastitesse jõudva heitvee vooluhulkade ja koostise kohta kuna tehakse 
ühekordne biotiikidesse siseneva reovee proov aastas. 
Kõpu aleviku olemasolev reoveepuhastus koosneb kahest astmest: 1976. aastal rajatud 
bioloogilisest puhastist OXYD 90 (amortiseerunud) ja sellele järgnevast järelpuhastusest - kahest 
järjestikusest biotiigist ( ca 3120 m2), seega on olemasolev süsteem 40 aastat vana. Biotiikide 
väljavool on Kuusemäe kraavi (VEE1140907).  
Puhasti paikneb aleviku administratiivsel piiril puidutööstuse ja Kõpu jõe vahel. Reovesi alevikust 
puhastisse juhitakse isevoolse trassiga, mis rekonstrueerit 2011.aastal tehutud tööde käigus. 
Heitveetrass biopuhastist tiikidesse on samuti amortiseerunud ning tõenäoliselt kohati ka 
purunenud. Puhasti on täielikult amortiseerunud. Reovee puhastamine toimub käesoleval ajal 
üksnes biotiikides. Biotiikidel puudub piirdeaed ja juurdepääs. 
Sellest tulenevalt on vaja süsteem täielikult rekonstrueerida. 
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Foto 5. Kanalisatsioonitrassi ummistuse tõttu voolab reovesi otse loodusesse. 

 

Foto 6. Amortiseerunud ja mittetöötav reoveepuhasti OXYD-90. 
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Foto 7. Vaade biotiikidele. 

 
Vee erikasutusloaga (nr L.VV/323851) keskkonda viidavad lubatud saasteaine kogused ning 
Kõpu reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 2016. aastal (kaks proovi 2013 ja 2014 
aastast) on toodud tabelis 11.  
 
Tabel 11: Kõpu aleviku reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

Kuupäev 

Vee-
erikasutu
sloaga 
lubatud 
suurim 
sisaldus 
mg/l 

Sisenev 
19.09.16 

Väljuv 
19.09.16 

Väljuv 
15.02.16 

Väljuv 
15.06.16 

Väljuv 
19.05.14 

Väljuv 
10.04.13 

Kompon
ent 

konts. konts. konts. konts. konts. konts. 

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

BHT7 25 80 3,3 12 16 24 86 

KHT 125 294 64 27 80 110 180 

Heljum 35 98 30 10 50 61 20 

Nüld 60 72 12 12 18 15 65 

Püld - 7,5 2,9 1,6 4,6 2,1 6,5 

pH   8,2 7,9 7,5 8,0 9,0 7,2 

Andmed: Kõpu Vallavalitsus. 
 
Tabeli andmetest selgub, et 2016. aastal võetud heitvee proovid vastavad üldiselt vee 
erikasutusloa nõuetele, kuid tihti esineb nõuetest kõrvalekaldeid. Vee- ettevõtja esindaja sõnul 
püütakse proove võtta vihmasel perioodil, et oleks tagatud nõuete täitmine. 
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3.5. Kokkuvõte ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniobjektide kohta 

Esmajärjekorras renoveeritavad objektid on: 
1. Kõpu aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine, 
2. Kõpu aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside laiendamine, puurkaev-pumpla ja 

reoveepumpla häireedastus.  
 

Tabel 12. Eelhinnang investeeringute kohta 
 
Jrk 
nr 

Projekti nimetus Projekti 
maksumus 
kokku 

INVESTEERINGUD (eurot) 

  eurot Vajadus 
   2017-2018 2018-2019 
1 Kõpu aleviku 

reoveepuhasti 
rekonstrueerimine  

626125 626125  

2 Kõpu aleviku vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 
laiendamine, puurkaev-
pumpla ja reoveepumpla 
häireedastus 

124250  124250 

 KOKKU 730375 626125 124250 
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4.  Ühisveevärki ja kanalisatsiooni teenindav ettevõte 

Kõpu vallas tegeleb vee-ettevõtlusega Kõpu Majandus OÜ, Kõpu aleviku vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemid kuuluvad Kõpu vallale. 
Kõpu Majandus OÜ on asutatud 2002.aastal kütte- ja soojamajanduse, tarbe- ja 
heitveemajanduse ning muude hooldetööde korraldamise eesmärgil Kõpu vallas. 
 
Pärast 2017 aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi ühinevad Kõo vald, Kõpu vald, 
Suure-Jaani vald ja Võhma linn üheks omavalitsuseks – Põhja-Sakala vallaks. 
 
Kõo valla, Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja Võhma linna ühinemislepingus on ühineva piirkonna 
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teemat käsitletud järgmiselt: 
VIII MAJANDUS 
35. Ühisveevärk ja kanalisatsioon 
35.1 Investeeringute tegemisel lähtutakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavades  
püstitatud eesmärkidest ning Eesti Keskkonnastrateegias sätestatud nõuetest. Rahastamisse 
kaasatakse Euroopa Liidu struktuurifondide ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus vahendeid. 
35.2 Koostatakse ühine Valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava. 
35.3 Tegutsema jäävad AS Suure-Jaani Haldus, millele lisatakse Kõpu teeninduspiirkond ja  
AS Võhma ELKO, millele lisatakse Kõo teeninduspiirkond. 
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4.1. Kõpu Majandus OÜ finants-majanduslikud näitajad 

Tabel 13. Kõpu Majandus OÜ bilanss  2014 ja 2015 aasta 

 
 
Tabel 14. Kõpu Majandus OÜ kasumiaruanne 2014 ja 2015 

 
 



 

 
 

32

4.3  Ettevõtte müügitulu näitajad 2014, 2015  

Tabel 15. Ettevõtte müügitulu näitajad 2014, 2015 

 

4.4  Toodangu kvaliteedi näitajad 

 
Põhjavee seireks võetakse puurkaevudest proove üks kord aastas. Seiratavad näitajad on 
Ammoonium, Nitrit, Raud, Fluoriid, Sulfaat, Kloriid, Vesinikioonide kontsentratsioon, Mangaan, 
Naatrium, Nitraat, Hägusus, Oksüdeeritavus, Elektrijuhtivus, Lõhn, Värvus, Colilaadsed bakterid, 
Enterokokid, Escherichia coli, Kolooniate arv220 C. 
Reoveepuhasti väljalaskme seireks võetakse prove biotiigi väljalasult üks kord kvartalis, 
seiratavad näitajad on BHT7, Heljum, KHT, pH, üldfosfor ja üldlämmastik.  
Vajadusel võetakse prove ka Kõpu aleviku viimasest biotiigist, seiratavad näitajad on BHT7, 
Heljum, KHT, pH, üldfosfor ja üldlämmastik. 
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II ARENGUKAVA KOOSTAMINE 

5.  ÜVK arengukava koostamise põhimõtted 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel tuleb arvestada teatud soovitustega, mis tulenevad 
seadusandlusest, normidest ja ÜVK arendamise kavade koostamise praktilistest kogemustest. 
Rajatised (puurkaevud, pumplad, puhastusseadmed, torustikud) peaksid omandiprobleemide 
vähendamiseks olema rajatud valla või ettevõtja maale. Eramaal asuvad rajatised tuleks 
seadustada. 
Tuletõrjevett on vaja puhastada ainult siis, kui see puutub kokku joogiveega. Joogivee kvaliteedi 
tagamiseks kaaluda veevarustuse projekteerimisel eraldiseisva tuletõrjevee süsteemi rajamise 
otstarbekust. 
Võimalusel kasutada veetorustiku rekonstrueerimiseks kinnist meetodit, mille puhul tõmmatakse 
olemasolevatele veemagistraalidele sisse peenemad torud – see aitab oluliselt vähendada 
trasside ehitusmaksumust. 
Kanalisatsioonikaevude ja -torustike rekonstrueerimine vähendab infiltratsiooni torustikesse. 
 
 

5.1  ÜVK rajamise maksumuse alused 

Vee- ja kanalisatsioonivõrgu rajamise maksumuse hindamisel on kaevetööde hinna osakaal 
võrreldes torustikega nii suur, et ÜVK arendamise kava koostamisel ei ole alati vajadust hinnata 
eri läbimõõduga torustike maksumust, eriti raskete kaevetingimuste korral. Need määratakse 
vajadusel hiljem, eelarvestamise ja pakkumiste käigus. 
Plastmasstorudest veetorustiku rajamise ühe meetri maksumus on ca 90 eurot. 
Plastmasstorudest survekanalisatsioonitorustiku rajamise ühe meetri maksumus on ca 90 eurot. 
Plastmasstorudest isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamise ühe meetri maksumus on ca 110 
eurot. Tööde maksumus sisaldab kaevetööde tegemist, torustiku maksumust ja kaevetööde maa-
ala taastamist. Tegemist on 2016. aasta hinnaga, mis on saadud ehitusettevõtjate 
hinnapakkumiste alusel. 
 
 

5.2  ÜVK arendamine  

Peamised probleemid: 
 Tarbijate madal maksevõime ja valla piiratud laenuvõime vajalike investeeringute 

tegemiseks. 
 Riiklike ja välisabist saadavate investeeringute vähene kättesaadavus (alla 2000 ie 

asulate probleem). 
 Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad nõuded ja kohustused ei ole 

kooskõlas ühiskonna reaalsete investeerimisvõimalustega. 
 Amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud. 
 Personali madal professionaalsus ja puuduvad võimalused tööjõudu motiveerida. 

 
Arendamiseks vajalikud tegevused: 

 Täiendavate finantseerimisvõimaluste leidmine välisabiprojektides osalemise kaudu. 
 Erakapitali kaasamine uute kinnisvara arendusalade infrastruktuuri loomiseks. 
 Tarbijakeskse teenindamise arendamine  
 Paigaldada klientidele uue põlvkonna kaugloetavad veemõõtjad. 
 Vallavalitsuse aktiivne osalemine veemajanduse tuleviku otsustamisel. 
 Teenindava personali koolitamine ja täiendamine. 
 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tulenevate kõigi kohalike õigusaktide 

väljatöötamine ning vastuvõtmine lähtudes tarbijate huvidest. 
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6.  Arenguprogramm 

Arenguprogrammi koostamisel on arvestatud Vabariigi Valitsuse poolt 7. jaanuar 2016.a 
kinnitatud Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavaga. 
Inimeste tervise kaitsest järgmise tähtsusastmega põhjavee reostamise lõpetamine läbi ebatiheda 
reoveetorustiku ja kõikide reovee kogumisalas elavate inimeste varustamine töökindla 
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemiga. 
Vajalik on ette võtta radikaalsed meetmed vallaelanike tervise kaitseks ja rekonstrueerida 
ühisveevärk. 
Arengukava on ette nähtud aastateks 2017–2030. 
 

6.1  Ühisveevärk 

Projekt A: Ühisveevärgi laiendamine Kõpu alevikus 
Ehitatakse välja veetrassid Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme teest ida poole jäävatele kinnistutele 
(Pärnu mnt.1, Viljandi mnt. 2, 4, 8 ja 10). Kokku rajatakse ca 380jm veetrasse ning 5 uut 
liitumispunkti.  
Veetorustiku rajamiseks on otstarbekas kasutada PE PN10 torusid läbimõõdus 32–63 mm. 
Elamute kohal paigaldatakse torustikule majaühendused koos pikendatud spindli ja malmkapega 
kraanidega, mida vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele on võimalik käsitleda 
liitumispunktidena. Magistraaltorustiku ehitamisega samaaegselt on otstarbekas välja ehitada ka 
kõik majaühendustorustikud. Enne torustike laiendamistööde algust on otstarbekas luua veevõrgu 
mudel. 
 
Projekti tulemused: 

 Kõpu elanikud ja asutused varustatakse puhta joogiveega; 
 väheneb elanike terviserisk; 
 veekaod ja ühisveevärgi ekspluatatsioonikulud vähenevad; 
 täidetud on tuletõrje veevarustuse nõuded. 

 
 

6.2  Ühiskanalisatsioon 

 
Projekt B. Kanalisatsiooni laiendamine Kõpu alevikus 
Ehitatakse välja kanalisatsioonitrassid Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme teest ida poole jäävatele 
kinnistutele (Pärnu mnt.1, Viljandi mnt. 2, 4, 8 ja 10). Kokku rajatakse ca 520jm isevoolseid 
kanalisatsioonitrasse ning 5 uut liitumispunkti. Rajatav torustik ühendatakse olemasoleva 
reoveepuhastisse mineva kanalisatsioonitorustikuga Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme tee lähedal. 
Olemasolevad amortiseerunud kanalisatsioonitorustik, kogumismahutid ja betoonist 
kanalisatsioonikaevud likvideeritakse. Uus isevoolne torustik  on otstarbekas ehitada 
plastiktorudest PVC 160mm ja plastikkaevudest 400/315 mm teleskooppäiste ja malmluukidega.  
 
Projekti tulemused: 

 reovesi juhitakse kadudeta reoveepuhastile ja väheneb põhjavee reostusoht; 
 vähendatakse sademevee infiltratsiooni kanalisatsiooni; 
 väheneb elanike terviserisk.  
 kanalisatsiooni ekspluatatsioonikulud vähenevad. 
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6.3  Reoveepuhasti 

 
Projekt C. Kõpu aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine 
Tulenevalt olemasoleva reoveepuhasti amortiseerunud ehituslikust seisukorrast on vajalik uue 
puhasti ehitamine. Vana puhasti tuleb sulgeda, s.t. seadmestik demonteerida, maapealsed 
rajatised lammutada, utiliseerida ja ümbritsevast maapinnast madalamal lasuvad mahutid täita 
pinnasega. Uus puhasti rajatakse olemasoleva puhasti maa-alale. 
Reoveekogumisala määramisel planeeritud reoveepuhasti uue asukoha kasutuselevõtt ei ole 
otstarbekas, kuna selleks puudub maaeraldus. Arvestatud on aktiivmuda annuspuhasti 
rajamisega, eelpuhastuseks on ette nähtud võre ning liivapüünis. Vajalik on ehitada ka jääkmuda 
vastuvõtumahuti millest veetakse muda Viljandi reoveepuhastisse. Puhastusseadmetesse tulevat 
vooluhulka peab olema võimalik automaatselt mõõta ja registreerida. 
Teostatavad tööd on järgmised: 
• Puhastusseadmete ehitus hüdraulilisele koormusele 80 m3/d ja 
reostuskoormusele 400 ie (24 kg BHT7/d, 4,8 kg Nüld/d, 1 kg Püld/d) 
• Jääkmuda mahuti 10 m3 
• Purgimissõlme ehitus (piirkonna reovee kogumismahutite tühjendamiseks) 
• Möödaviigu ehitus 
• Kruusakattega teenindusteede ja –platside, haljastus- ja heakorratööd 
• Puhastusseadmete ümber võrkaia ehitus (kõrgus 2m) 
• Vana puhasti sulgemistööd 
Reoveepuhastist biotiikideni kulgev amortiseerunud kanalisatsioonitorustik ja betoonist 
kanalisatsioonikaevud likvideeritakse. Uus isevoolne torustik  on otstarbekas ehitada 
plastiktorudest PVC 200mm ja plastikkaevudest 400/315 mm teleskooppäiste ja malmluukidega. 
Biotiigid jäävad töösse järelpuhastina.  
 
Projekti tulemused: 

 suublasse suunatud heitvesi vastab kehtestatud nõuetele; 
 reovesi juhitakse kadudeta reoveepuhastile ja väheneb põhjavee reostusoht; 
 vähendatakse sademevee infiltratsiooni kanalisatsiooni; 
 väheneb elanike terviserisk.  

 

6.4  Pumpla ja reoveepumpla häireedastus ja rekonstrueerimine 

Projekt D. Pumpla ja reoveepumpla häireedastus ja rekonstrueerimine  
Pumplasse ja reoveepumplasse paigaldatakse häireedastussüsteem, mis võimaldab operatiivselt 
reageerida avariide ja eriolukordade korral. 
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6.3  Arendustegevused ja projektide maksumused 
 
Tabel 16. Kõpu valla ÜVK arendamiseks vajalikud tegevused ja investeeringud 
 
Projekti osa Komponendid Kokku 

A. Kõpu aleviku ühisveevärgi laiendamine 

Ühisveevärgi laiendamine  Torustiku ehitus PE torudega, 380 m  34200 
Uuringud, projekteerimine10% 3420 

Ettenägematud kulud 10% 3420 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 1710 

KOKKU A: 42750 

B. Kõpu aleviku kanalisatsiooni laiendamine 

Kanalisatsiooni 
laiendamine  

Torustiku ehitus PVC torudega, 520 m  57200 

Uuringud, projekteerimine 10% 5720 

Ettenägematud kulud 10% 5720 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 2860 

KOKKU B: 71500 

C. Kõpu aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Reoveepuhasti 
rekonstrueerimine 

Reoveepuhasti ehitustööd 480000 

Torustiku ehitus PVC torudega, isevoolne 190 
m, kaevud 

20900 

Uuringud, projekteerimine 10% 50090 

Ettenägematud kulud 10% 50090 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 25045 

C KOKKU: 626125 

D. Pumpla ja reoveepumpla häireedastus ja rekonstrueerimine 

Pumpla ja reoveepumpla 
häireedastus ja 
rekonstrueerimine  

Ehitustööd 8000 

Uuringud, projekteerimine 10% 800 

Ettenägematud kulud 10% 800 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 400 

KOKKU D: 10000 

KOKKU A- D: 750375 
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7.  Finantsanalüüs 

Finantsanalüüsi eesmärgiks on anda Kõpu valla investeeringu projektis osaleva vee-ettevõtte 
finantsnäitajatest ülevaade, olukorra kirjeldus ning analüüsida, kas elluviidav projekt on tasuv ja 
anda hinnang valla omafinantseerimise võimele. Toetuse taotlemisel peab olema tõestatud, et 
vee- ja kanalisatsiooni investeeringud  on finantsiliselt jätkusuutlikud, „saastaja maksab“ printsiip 
on täidetud ning teenuse hind tarbijatele vastuvõetav. 
 

7.1  Vee- ja kanalisatsiooni teenuste müük 

 
Kõpu Vallavalitsuse vee- ja kanalisatsiooniga seotud käive 2016. aastal oli ligi 19600 eurot.  
 
Tabel 17. Laekumine teenuste müügist 
 

Laekumine 2016 (eurodes) 
ÜVK teenuse müük  
sh elanikele 10768,38 
sh asutustele, ettevõtetele 3378,78 
Muud teenused 5609,88 
Kokku 19575,04 
 

7.2  Tariifid ja laekumine 

Veeteenuste hinnaregulatsioon on reguleeritud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusega, mille 
kohaselt vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutaja esitab vee- ja kanalisatsioonihinna muutmiseks 
hinnataotluse omavalitsusele kooskõlastamiseks ning kehtestab ja avalikustab selle vähemalt 30 
päeva enne hinna kehtima hakkamist. Vee- ja kanalisatsiooni tariifid peavad katma ettevõtte 
opereerimis- ja tegevuskulud, amortisatsiooni- ja intressikulud ning sisaldama põhjendatud 
tulukust. Sellise hinnakujunduse korral tagatakse ettevõtte jätkusuutlikkus tulevikus. 
Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad on kehtestatud Kõpu Vallavalitsuse 29.12.2015 
määrusega nr 2 ning hind hakkas kehtima alates 01.04.2016.a.  
Praegusel hetkel on teenuse hinnaga kaetud ainult teenuse pakkumiseks tehtavad jooksvad 
kulud. 
 
Tabel 18. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid Kõpu vallas. 
 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni 

teenuse tarbija 

1 m3 maksumus (€) 

käibemaksuta 

1 m3 maksumus (€) 

käibemaksuga  

Kõpu Majandus OÜ tegevuspiirkond Kõpu alevik 

Veevarustus   

Elanikud, asutused ja ettevõtted 0,94 1,13 

Heitvee ärajuhtimine   

Elanikud, asutused ja ettevõtted 1,00 1,20 

ÜVK teenus kokku 1,94 2,33 

Andmed: Kõpu Vallavalitsus 
 
Kõpu valla vee-ettevõtjaks Kõpu Majandus OÜ. 
Kombineeritud tariif on 2016. aastal 2,33 eurot/m3, mis on madalam võrreldes Eesti keskmise 
tariifiga. 
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7.3  Veeteenuse osakaal sissetulekust 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osakaal keskmisest leibkonna sissetulekust ei tohiks ületada 4%. 
See on EBRD 2002. a statistika põhjal seatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse osakaalu 
kriteeriumiks (benchmark) 3–5% vahel keskmisest leibkonna sissetulekust. 
Keskmiseks sissetulekuks Kõpu vallas on võetud Statistikaameti avaldatud leibkonnaliikme 
netosissetulek Viljandimaal ning seda on korrigeeritud iga-aastaselt vastavalt  
Kulutused vee- ja kanalisatsiooniteenusele on alla 2% sissetulekust, mis võrreldes EL poolt 
kehtestatud sihtmääraga (benchmark) 4% on tunduvalt madalamal. Selle põhjuseks on see, et 
investeeringud vee-  ja kanalisatsioonirajatistesse on tehtud osaliselt ning ilma kvaliteetse 
teenuse osutamiseta on vee-ettevõtetel olnud väga raske vee- ja kanalisatsiooni hinda tõsta. 
Samuti on veetarbimine väga madal inimese kohta päevas (keskmiselt 80 l/d/in). Analüüsis on 
arvestatud, et elanike veetarbimine on 80 liitrit ööpäevas. Lääne-Euroopa keskmine tarbimine on 
150 l/d/in. 
Vee ja kanalisatsioonitariif ei ületa projektiperioodi vältel 4% leibkonna sissetulekust. 
rahandusministeeriumi avaldatud palkade kasvu prognoosiga.
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Tabel 19. Vee ja kanalisatsiooniteenuse osakaal keskmisest leibkonna sissetulekust 
 
  Ühik 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Veekasutuse maht m3/a 9490 9490 9782 9782 9782 9782 9782 

Prognoositav veetariif (km-ta) eur/m3 1,03 1,14 1,19 1,23 1,26 1,29 1,42 

Kanalisatsiooniteenuse maht m3/a 8468 8468 8760 8760 8760 8760 8760 

Prognoositav kanalisatsioonitariif 
(km-ta) 

eur/m3 1,10 1,21 1,27 1,31 1,34 1,38 1,52 

Prognoositav komplekstariif (km-ta) eur/m3 2,13 2,35 2,46 2,53 2,60 2,67 2,94 

Prognoositav komplekstariif (km-ga) eur/m3 2,56 2,82 2,96 3,04 3,12 3,21 3,53 

Leibkonnaliikme kulutus ÜVK 
teenusele 

eur/kuu 6,35 6,99 7,34 7,54 7,74 7,95 8,75 

Leibkonnaliikme netosissetulek  eur/kuu 568,15 602,46 638,01 677,29 718,18 761,29 806,64 

ÜVK teenuse kulu osakaal 
sissetulekust 

% 1,12 1,16 1,15 1,11 1,08 1,04 1,08 

 
  Ühik 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Veekasutuse maht m3/a 9782 9782 9782 9782 9782 9782 9782 

Prognoositav veetariif (km-ta) eur/m3 1,57 1,61 1,65 1,70 1,74 1,79 1,84 

Kanalisatsiooniteenuse maht m3/a 8760 8760 8760 8760 8760 8760 8760 

Prognoositav kanalisatsioonitariif 
(km-ta) 

eur/m3 1,67 1,71 1,76 1,80 1,85 1,90 1,95 

Prognoositav komplekstariif (km-ta) eur/m3 3,23 3,32 3,41 3,50 3,59 3,69 3,79 

Prognoositav komplekstariif (km-ga) eur/m3 3,88 3,98 4,09 4,20 4,31 4,43 4,54 

Leibkonnaliikme kulutus ÜVK 
teenusele 

eur/kuu 9,62 9,88 10,15 10,42 10,70 10,98 11,27 

Leibkonnaliikme netosissetulek  eur/kuu 854,12 903,73 955,44 1009,20 1064,95 1122,65 1182,24 

ÜVK teenuse kulu osakaal 
sissetulekust 

% 1,13 1,09 1,06 1,03 1,00 0,98 0,95 
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7.4  Kulud 

Detailsed vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise kulud on toodud tabelis 20. 
 
Tabel 20. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise kulud 
 

Kulud eurodes 2016 
Palgakulu 1166,82 
Elektrikulu 1585 
Analüüsid 513 
Vee erikasutusõiguse tasu 873,56 
Veesaastetasu 869,04 
Remondikulud 896 
Muud kulud 1515 
Kulum 3588 
Kokku 10132,35 
 

7.5  Vee ja kanalisatsiooniteenuse tulud ja kulud 

Vee ja kanalisatsiooniteenuste tulude ja kulude kohta on andmed ebatäpsed ning tihti kaetud 
teiste valdkondade arvelt. Seetõttu on raske hinnata teenuse tasuvust, kuid arvestades teiste 
analoogsete ÜVK piirkondade teenuste mahtusid ja hindasid ning tulusid ja kulusid, siis on 
lähiajal vaja teenuse hinda oluliselt tõsta. 
 
See eeldab teenuse hinna tõstmist võrreldes praeguse hinnaga. 
Varade planeeritav eluiga on arvestatud järgmiselt: 
Seadmed 15 aastat  
Ehitised/rajatised 50 aastat 
Torustikud 60 aastat 
 

7.6  Omavalitsuse finantssuutlikkuse hindamine ja projektide 
kaasfinantseerimine  

Kõpu vald võib rahastada ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni projekti järgnevate vahendite 
arvelt: 

 vallale võetud laenud; 
 valla eelarve tulud; 
 vee-ettevõtte omavahendid; 
 tagastamata välisabi ja toetus (k.a Euroopa Ühenduse abifondidest); 
 ühtekuuluvusfond (alla 2000 ie reoveepiirkondadel taotlemine keeruline); 
 keskkonnaprogrammi vahendid; 
 erakapital; 
 KOV ühinemistoetus. 


