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I OLUKORRA KIRJELDUS 

 
SISSEJUHATUS 
 
Võhma linna 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 ülevaadatud 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. Võhma linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) arendamise kava on 
terviklik üldine tegevusjuhis, mis määratleb linnavalitsuse ja -asutuste tegevuse eesmärgid, 
samuti seatud eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused ning nende üldise pingerea. 
ÜVK arendamise kava eesmärgiks on hinnata üldisemalt linna 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 Võhma linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks vajalik koostada ning 
volikogu poolt kinnitada Võhma linna 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 Võhma Linnavolikogu 27.03.2001 määrusega nr 7 kinnitatud 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri. 
 

 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. 
 

 Vabariigi Valitsuse 29.11.2013 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.  
Reoveepuhasti või muu reostusallika rajamisel või rekonstrueerimisel määrab esialgse 
reostuskoormuse vee erikasutusloa või muu veeheidet reguleeriva loa andja projekteeritud 
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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. detsembri 1996 määrusega nr 61 kehtestatud “Veehaarde 
sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord” 
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 
leibkonnaliikme kulutused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele ei või ületada 4% ühe 
leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust tema elukohajärgses maakonnas. 
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 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. 
Kuni 1. jaanuarini 2013 on lubatud toota, varustada, töödelda ja üle anda joogivett, mille 
kvaliteedinäitajad ei vasta paragrahvis 6 toodud nõuetele raua, mangaani, vesinikioonide 
kontsentratsiooni, värvuse, lõhna, hägususe, elektrijuhtivuse, kloriidi ja sulfaadi osas ning mida 
kasutab vähem kui 2000 inimest. Sellise vee tootmine, varustamine, töötlemine ja üleandmine 
toimub vastavalt Veeseaduse paragrahvis 13¹ sätestatud nõuetele. 
 
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 

 



 
 

8 

1.2   Võhma linna arengukava 2015–2025 

Võhma linna arengukava aastateks 2015–2025 on vastu võetud Võhma Linnavolikogu 
24.09.2015 määrusega nr 9. 
Võhma linna arengukava on dokument, mis määratleb Võhma arenguvisiooni, arenemise suunad 
ja üldised strateegilised eesmärgid aastatel 2015–2025. 
Arengukava näitab ressursse ja eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi, mis tagavad linna 
jätkusuutliku arengu. See sisaldab Võhma majandusliku ja sotsiaalse olukorra ning 
keskkonnaseisundi analüüsi, pikemaajalise tegevuse kava ning edasise arengu suundi ja 
eelistusi, lähtudes linna sotsiaalmajanduslikust hetkeolukorrast,  prognoosidest,  rahalistest  
võimalustest, seadusega talle pandud kohustustest ning muudest kehtestatud 
arengudokumentidest. 
Arengukava täitmist analüüsib linnavolikogu ja linnavalitsus igal aastal. Muutmise korraldab  
linnavalitsus, kes esitab vastava eelnõu volikogule kinnitamiseks. 
 
Arengukava punktis 8.1 käsitletakse linna ühisveevarustuse, kanalisatsiooni ja sadeveega seotud 
temaatikat järgnevalt: 
8.1 Ühisveevärk ja kanalisatsioon 
Linna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga on liitunud ligikaudu 90% linna elanikest. 2008. 
aastal valmis linna uus veehaare Pargi tänaval ning sellega tagati joogivee vastavus kehtestatud 
nõuetele ja tuletõrje kustutusvee varu olemasolu. 2009.–2013. aastal valmisid uued vee- ja 
kanalisatsioonitrassid linna põhjaosas, Tooma, Kirsi, Kreegi, Ploomi, Tartu tänavatel. 
Trasside renoveerimine käib vastavalt ÜVK-le. 
Võhma linnale kuulub kaks puurkaevu Pargi tänaval ja üks praeguseks mittekasutatav puurkaev 
Tartu tänaval, veetrasse on 11,3 km ja kanalisatsioonitrasse 10,7 km. Kaasaegne heitvee 
puhastusjaam anti käiku 2003. aastal. 
Suurem osa linnast on vee- ja kanalisatsioonitrassidega varustatud ning edaspidi tuleb panustada  
trasside rajamisele liitumata majadeni ning olemasoleva süsteemi töökindluse suurendamisse. 
Oluline on tagada linnaelanikele kvaliteetne joogivesi. 
Linnas on 31 tuletõrjehüdranti. Lisaks asub Pargi tänava veehaarde juures 150 m³ veemahuti, 
mis on varustatud ka tuletõrjepumpadega. Sadeveetrassid linnas praktiliselt puuduvad. 
Arenguvajadus: 

 Vastavalt ÜVK kavale teostada vee- ja kanalisatsioonitrasside renoveerimine ja uuendamine . 

 ÜVK arengukava ja tasuvusuuringu ülevaatamine ning vajadusel uute tellimine. 

 ÜVKga liitumise soodustamine (ei liituta, sest liiga kallis). 
Eesmärk 1: Linnas on tagatud kvaliteetne veevarude säilimine ja vee säästlik kasutamine  
ning võimalused reovee ja pinnasevee nõuetekohaseks käitlemiseks. 
Mõõdikud: ÜVK kava täitmine. 
Tegevused: 

ÜVK arengukavas loetletud tegevuste elluviimine ja ÜVK tähtaegade uuendamine 

Tamponeerida kasutuseta puurkaevud. 

Tuletõrjehüdrantide võrgu korrashoidmine ja vajadusel uute rajamine 

 Sadeveesüsteemide rajamine 

 

 

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 
lepitud visioonid ja arengusuunad ning maakondadele seatud ülesanded. Maakonnaplaneeringu 
põhieesmärk on maakonna tasakaalustatud ruumilist arengut tagavate maa- ja veealade 
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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. 
 
 
Võhma linna üldplaneering 
 
Võhma linnal on olemas kehtiv üldplaneering, mis on koostatud AS Entec poolt 2000. aastal 
ja kehtestatud Võhma Linnavolikogu 23.01.2001 määrusega nr 1. 
Võhma linna üldplaneering on linna arengukava juurde kuuluv ja seda täiendav planeeringulise 
suunitlusega kompleksne projektmaterjal, mille abil omavalitsus määratleb linna edasise arengu 
visioonid ja strateegia. Üldplaneering on abiks kinnistute moodustamisel, tihehoonestusalade 
detailplaneeringute koostamisel, ehitusmaade varumisel. Ehitustegevus linna tihehoonestusega 
piirkondades saab toimuda ainult üldplaneeringu alusel koostatud detailplaneeringute järgi. 
 
Võhma linna üldplaneeringus on veevarustuse ja kanalisatsioonivaldkond kajastatud peatükis 
4.2.2 järgnevalt: 

4.2.2 Veevärk, kanalisatsioon ja puhastusseadmed 
Ühisveevärgi ja- kanalisatsiooniga on hõlmatud põhiliselt linnaasutused ja suured korrusmajad. 
Vett toodab ja võrke haldab AS Võhma ELKO. 

Omavalitsuse ülesandeks on elanike varustamine puhta veega ja heitvete kehtestatud normidele 
vastava käitlemise tagamine. Toimivad puhastusseadmed on eelduseks elamuehituse ja 
ettevõtluse arendamisele. Linna peaeesmärgiks on uute puhastusseadmete rajamine, mis on 
üheks prioriteediks ka maakonnaplaneeringus (Viljandi maakonnaplaneering, 1999). 

Arendamine toimub vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukavale (Water and 
wastewater …, 1999). 

Võhma linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukavas on planeeritud järgnevad tööd: 

 linna heitvete puhastusseadmete ehitus; 

 pumbajaama ja Tartu tänava vahelise kanalisatsioonitrassi rekonstrueerimine; 

 olemasoleva pumbajaama rekonstrueerimine; 

 uute vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine; 

 võtta kasutusele teine puurkaev. 

Pikemas perspektiivis on eesmärgiks: 

 kõigi ettevõtete ja elamute ühendamine ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga. 
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1.4  Muud andmed 

 

1.4.1 Veemajanduse uuringud 

Võhma linna veevarustuse- ja kanalisatsiooni arendamiseks on tehtud mitmeid uuringuid, mis on 
võetud aluseks ka käesoleva arengukava koostamisel: 

 Water and Wastewater Accession Programme in Estonia, Feasibility Study for Võhma, Final 
Report – koostaja Sweco International Stockholm 1999, Project nr 1130144000 

 HINNANGURAPORT: VÕHMA Eesti 17 väikelinna veemajanduse infrastruktuuri parendamise 
programm – koostaja Swedish International Development Cooperation Agency SIDA Helsingi 
– juuni 2001 – Programmis oli kavandatud uue reoveepuhasti ehitamine ning Pargi, Aasa ja 
Lille tänavatele uute vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine. Praeguseks on eelpool 
nimetatud investeeringud teostatud. 

 Rahastamistaotluse koostamine Viljandi veemajandusprojektile Võhma linna 
otstarbekuseuuring – koostaja Entec 2007. 

 

1.4.2 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava eelnõu 

8.4.1 Punktkoormuse mõju vähendamise meetmed  
Punktkoormustest tähtsamad reostusallikad on nõuetele  mittevastavad  reoveepuhastid, 
prügilad, sõnniku ning silohoidlad.  
Vastavad punktkoormuse vähendamise meetmed on järgmised:  
• Olemasolevate reoveekogumissüsteemide ajakohastamine, laiendamine;  
• Uute reoveekogumissüsteemide rajamine;  
• Sademevee kogumissüsteemide ajakohastamine; 
8.4.2 Hajukoormuse mõju vähendamise meetmed  
• Süsteemide rajamine ja seadmete paigaldamine reoveesette töötlemiseks nõuetele vastavaks 
ning kasutatavaks põllumajanduses, haljastuses, rekultiveerimisel; 
 

1.4.3 Tehnovõrkude joonised 

Võhma linnas on lisaks eelmises punktis kirjeldatud uuringutele valminud 2001. aastal AS Kobras 
koostatud Võhma linna vee- ja kanalisatsioonitorustike joonised (töö nr K3/030). Joonisel on 
kujutatud olemasolevad ja perspektiivsed torustikud ning linn on jagatud ka tööde planeerimisel 
neljaks erinevaks ehitusjärguks. 
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1.4.4 Vee erikasutusluba 

Tabel 3. 
 

Vee erikasutuspiirkond: Võhma linn Vee erikasutaja AS Võhma ELKO 

Vee-erikasutusloa väljastaja asutuse nimetus Keskkonnaamet 

Vee-erikasutusloa nr ja kehtestamise kuupäev L.VV/324070 

Vee-erikasutusloa kehtivuse kuupäev 01.01.2014 - 31.12.2018 

  

 
VEEVÕTT 
 

Veehaarde nimetus, 
puurkaevude arv 

Põhjaveekihi nimetus Lubatud kogus 
m3/d 

Võhma Pargi tn. 
puurkaev 

O 221 

Võhma Pargi tn uus 
puurkaev 

S 157 

                                                              KOKKU 378 

 
HEITVEE ÄRAJUHTIMINE 
 

Reoveepuhasti 
nimetus, suubla 
nimetus 

Reostusnäitajad Suurim lubatud sisaldus (mg/l) 

Võhma 
puhastusseade, 
suubla Märdi kraav 

BHT7  
HA 
Nüld 
KHT 

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

 

2.1  Keskkond 

2.1.1 Pinnakate ja selle ehitus 

Võhma linn paikneb Kesk-Eesti tasandikul suhteliselt tasasel maa-alal. Viljakatel kamar-
karbonaatmuldadel laiuvad põllud piiravad Võhma linna põhjast ning linna põhjaosa kuulub 
nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonda. Linnas on olnud üksikuid kohti, kus trasside rajamisel on 
kaevatööde tegemisel tulnud purustada paasi, kuid neid kohti ei ole olnud väga palju. Et saada 
täpsem ülevaade, tuleks enne projekteerimist teha ka geoloogilisi uuringuid. 
 

2.1.2 Põhjavesi 

Keskkonnaministri 6. aprilli 2006. a käskkirjaga nr 406 on kinnitatud Võhma põhjaveemaardla 
tagatud põhjaveevaru T1, mis on esitatud tabelis 4. 
 
Tabel 4. Võhma põhjaveemaardla tagatud põhjaveevaru 
 

Põhjaveemaardla 
piirkond 

Veekihi 
geoloogiline 
indeks 

Põhjaveevaru 
m3/ööpäevas 

Kasutusaeg 
aastani 

Võhma S 600 kuni 2020 

Võhma O 2600 kuni 2020 

 
Võhma linna varustatakse joogiveega kahest puurkaevust: 
Pargi tn puurkaev – Puurkaevu passi/katastri nr 6882/15980, sügavus 217 m, ehitusaeg 2001. 
Pargi tn uus puurkaev – Puurkaevu passi/katastri nr 23940/23940, sügavus 40 m, ehitusaeg 
2008. 
Andmeid põhjavee kvaliteedi kohta sisaldavad tabel 5 ja tabel 6. 
 
Tabel 5. Pargi tn uus puurkaev 
 

 Näitaja Mõõtühik Tulemus Piirnorm Analüüsimeetod 

1 Lõhn  Palli 0   GOST 3351-74 

2 Värvus Pt-Co <1,5   EVS-EN ISO 7887:2011 

3 Hägusus NTU <0,2   EVS EN ISO 7027:2000 

4 PH 20 C juures   7,5 6,5-9,5 ISO 10523:2008(E) 

5 Ammoonium mg/l 0,09 0,5 GOST 4192-82 

6 Elektrijuhtivus 20 C 
juur S/cm 

616 2500 EVS-EN 27888:1999 

7 Nitritid mg/l <0,005 0,5 ISO 6777-1984(E) 

8 Nitraadid mg/l 31 50 ISO 7890-3:1988 

9 Fluoriidid mg/l 0,13 1,5 HACH 

10 Üldraud  g/l <20 200 HACH 

11 Mangaan g/l 56 50 ISO 633-1986(E) 
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12 Kloriidid mg/l 15 250 ISO 9297 1989 

13 Sulfaadid mg/l 39 250 HACH 

14 Oksüdeeritavus mgO/l  <0,5 5 EVS-EN ISO8467:1999 

15 Coli-laadsete bakt. arv PMÜ/100ml 0  0 ISO-9308-1:2000 

16 Echerichia coli PMÜ/100ml 0  0 ISO-9308-1:2000 

17 Enterokokid PMÜ/100ml 0  0 EN ISO 7899-2:2002 

18 
Kolooniate arv 22C PMÜ/1ml 1  Ebaloomulike 

muutusteta 
EN ISO 6222:2001 

 
Tabel 6. Pargi tn puurkaev 
 

  Näitaja Mõõtühik Tulemus Piirnorm Analüüsimeetod 

1 Lõhn  Palli 0   GOST 3351-74 

2 Värvus Pt-Co <1,5   EVS-EN ISO 7887:2011 

3 Hägusus NTU <0,2   EVS EN ISO 7027:2000 

4 PH 20 C juures   7,9 6,5-9,5 ISO 10523:2008(E) 

5 Ammoonium mg/l 0,19 0,5 GOST 4192-82 

6 Elektrijuhtivus S/cm 530 2500 EVS-EN 27888:1999 

7 Nitritid mg/l <0,005 0,5 ISO 6777-1984(E) 

8 Nitraadid mg/l <0,44 50 ISO 7890-3:1988 

9 Fluoriidid mg/l 1,5 1,5 HACH 

10 Üldraud  g/l 133 200 HACH 

11 Mangaan g/l <20 50 ISO 633-1986(E) 

12 Kloriidid mg/l 32 250 ISO 9297 1989 

13 Sulfaadid mg/l <3 250 HACH 

14 Oksüdeeritavus mgO/l  1,3 5 EVS-EN ISO8467:1999 

15 Coli-laadsete bakt. arv PMÜ/100ml 0  0 ISO-9308-1:2000 

16 Echerichia coli PMÜ/100ml 0  0 ISO-9308-1:2000 

17 Enterokokid PMÜ/100ml 0  0 EN ISO 7899-2:2002 

18 
Kolooniate arv 22C PMÜ/1ml 0  Ebaloomulike 

muutusteta 
EN ISO 6222:2001 

 
Vastavalt Viljandi maakonna põhjaveekaitstuse kaardile paikneb Võhma osaliselt nõrgalt kaitstud 
ehk kõrge reostusohtlikkusega alal ning osaliselt keskmiselt kaitstud alal. 
 
 

2.1.3 Pinnavesi 

Võhma linnas pinnaveekogud puuduvad, linna piiril asub Naela oja, mis suubub Navesti jõkke 
ning Navesti jõgi omakorda suubub Pärnu jõkke. Puhastist väljuva heitvee näitajad vastavad 
Vabariigi Valitsuse määruses “ Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse 
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juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning 
nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1” kehtestatud nõuetele. Puhasti eelvooluks on 
Märdi kraav, mis suubub ca 5 km pärast Navesti jõkke. 
 

2.1.4 Tehiskeskkond 

 

     
 

  
 
Joonis 1 Võhma piirkonna põhjavee kaitstuse kaart 
 
Võhma linnas puudub keskkonnaohtlik tööstus, kuid põhjavee kaitstuse seisukohalt kujutab enim 
ohtu Tartu tn puurkaevu vahetus läheduses paiknevad linna katlamaja endised kütusemahutid. 
2006. aastal kütusemahutid ja seda ümbritsev pinnas puhastati masuudijääkidest ning praegu 
see põhja- ja pinnaveele enam ohtu ei kujuta. Mahutitest utiliseeriti 110 tonni kütusejääke ning 
mahutite ümbruses eemaldati 71 tonni masuudiga läbiimbunud pinnast. Tänaseks on 
masuudimahutid likvideeritud kuid põhjaveele võib ohtu kujutada masuudijääkidest läbiimbunud 
pinnas. Enamuses on reostunud pinnas puhastatud kuid arvestades reostuse likvideerimistööde 
käigus ilmnenud töömahtu, võib eeldada, et reostunud pinnast on piirkonnas veel. Endised 
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masuudihoidlad asusid osaliselt Tartu tn puurkaevu kaitsetsoonis. Kuna puurkaev ei ole 
kasutuses, tuleks see tamponeerida. 
 
Linna üldplaneeringu järgi on planeeritud rajada linna idapiirile Naela ojale paisjärv ning 
praeguseks on selleks tehtud ka geoloogiline uuring. Paisjärve rajamisele peavad kindlasti 
eelnema põhjalikud uuringud ja analüüsid. 
 
Tabel 7. Potentsiaalsete reostusallikate nimistu 
 

Jrk nr Objekti nimetus Märkused (sanitaarne olukord 2016. a seisuga) 

1. Võhma katlamaja 
endised 
masuudihoidlad 

Masuudimahutid on katlamaja territooriumilt 
likvideeritud 2006, hoidlad asusid osaliselt Tartu tn 
puurkaevu kaitsetsoonis, 2011. aastal likvideeriti OÜ 
Prenton krundilt maa-alune mahuti ja eemaldati 
reostunud pinnas. Edaspidi on vajalik Tartu tänava 
puurkaevu tamponeerimine. 

2. Ebatihedad 
kanalisatsioonitrassid 

Kujutavad otsest ohtu põhjavee reostamiseks. 
Osaliselt on rekonstrueerimise käigus vanad trassid 
likvideeritud ja sellega reostusohtu vähendatud. 
Vajalik on trasside rekonstrueerimine Veski, Silla, 
Koidu, Väikese ja Kalevi tänavatel. 

3. Reoveepuhasti 
mudakäitlus 

Probleem on reoveepuhastis tekkiva muda käitlemisel. 
Praegu toimub muda esmane tihendamine 
kruvipressiga ning seejärel muda komposteeritakse 
reoveepuhasti krundil asuval väljakul. Haisuga ei ole 
seni suuri probleeme olnud, kuid edaspidi peaks 
leidma lahenduse muda käitlemiseks muul viisil või 
kaaluda äravedu suuremasse puhastisse kus 
mudakäitlus on välja ehitatud.  

 
Võhma linn koos Kõo valla Soomevere ja Suure-Jaani valla Võhmassaare külaga moodustab ühe 
reoveekogumisala – Võhma reoveekogumisala, registrikood RKA0840489, pindala 130ha, 
koormus 1800ie.  
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Joonis 2 Võhma reoveekogumisala kaart 
 
 

2.2  Elanikkond 

 
Tabel 8.  Rahvaarv Võhma linnas aastatel 2011–2015 (Statistikaameti andmed) 
 

Aasta 2011 2012 2013 2014 2015 

Elanike arv 
01.jaanuari seisuga 

1340 1337 1324 1282 1285 

 
Rahvastikuregistri andmetel elas 01.01.2016 seisuga Võhma linnas 1364 inimest. 
Kaks järjestikust Võhma Lihakombinaadi pankrotti 1994. ja 1996. a viisid Võhma raskesse 
sotsiaalmajanduslikku kriisi (1980-ndatel töötas seal üle 800 töötaja). 1996–2000 oli linna 
elanikest töötud 15–20%. Linna elanike arv on jätkuvalt vähenenud negatiivse iibe ja väljarände 
tõttu. 
Võhma asustustihedus 2016. aastal oli 707 inimest ühe ruutkilomeetri kohta (rahvastikuregistri 
andmed). 



 
 

17 

 

Joonis 3. Võhma rahvastiku demograafiline struktuur 

 

2.2.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste kasutajad 

Ühisveevarustuse võrguga on kaetud suurem osa linna territooriumist. Võhma linna veevõrguga 
on liitunud ca 1300 elanikku, mis teeb liitumisprotsendiks ~95%. 
 
Lähtuvalt 2014. aasta veekasutuse aruandest haarati Võhma puurkaevudest kokku 44842 m3 e 
123 m3/d, millest 30792 m3 tarbiti ära elanike ning 10498 m3 asutuste/ettevõtete poolt, ca 9,2% e. 
toodetud veest moodustab kadu.  
2014. aastal juhiti linna reoveepuhastisse 41206 m3 reovett, mis jääb alla tarbitud vee kogusele, 
sest osa reoveest eksfiltreerub läbi amortiseerunud torustike pinnasesse. Eelnevale viitavad linna 
reoveepuhastil oleva reoveekoguste mõõturi andmed, mille kohaselt vaid saju- ja 
lumesulamispäevadel ületab puhastisse jõudev reoveekogus linna keskmist veetarvet. Osaliselt 
on veekoguste erinevus tingitud ka AS Largo tegevusest, kes tootmises kasutab küll vett (ca 
150m3 kuus)  kuid kanalisatsiooni seda ei juhi. 
Vastavalt Viljandi maakonna põhjaveekaitstuse kaardile paikneb Võhma osaliselt nõrgalt kaitstud 
ehk kõrge reostusohtlikkusega alal ning osaliselt keskmiselt kaitstud ala. Nõrgalt kaitstud piirkond 
jääb linna põhjapoolsesse osasse, kus kanalisatsioon sai valdavalt välja ehitatud 2010. aastal. 
Põhjaveekaitstus suureneb lõuna suunas ning reoveepuhasti paikneb juba keskmiselt kaitstud 
alal. Eelnevast tulenevalt on äärmiselt oluline linna olemasoleva reoveekanalisatsiooni 
rekonstrueerimine ja laiendamine, vähendamaks põhjavee reostumise ohtu. 
Linna reovee reostuskoormus põhineb peamiselt vaid elanikel, sest täiendavat reostuskoormust 
tekitav tööstus linnas praktiliselt puudub. Seega on puhasti reostuskoormus võrdne linna 
kanalisatsiooniga liitunud elanike arvuga. Vastavad uuringud aga puuduvad, sest analüüse 
teostatakse vaid puhastist väljuvale heitveele ning ühekordsetest reovee analüüsidest ei saa 
midagi järeldada. 
Tsentraalne veevarustus ja kanalisatsioon puudub järgmistes Võhma linna piirkondades: 

 Osaliselt Silla tänaval ning Õuna tänaval tervikuna, 

 Raudteest ida poole jääv piirkond 
Kõigis nimetatud piirkondades on rajatud lokaalsed suhteliselt madalad puurkaevud ning reovesi 
suunatakse lokaalsetesse kogumiskaevudesse või on rajatud kuivkäimlad. Piirkondades on olnud 
probleeme puurkaevude reostusega ja seda peamiselt lekkivate reoveekaevude tõttu. 
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2.2.2 Leibkonna liikme sissetulek ja maksevõime 

Leibkonna liikme keskmiseks sissetulekuks Võhma linnas on võetud Viljandimaa keskmine 
sissetulek. Statistikaameti andmetel oli leibkonnaliikme keskmine netosissetulek 2013 aastal kuus 
424,70€. Võhma linna palgatöötaja kuukeskmine brutotulu oli Rahandusministeeriumi andmetel 
on esitatud järgnevas tabelis:   

Aasta 
Palgatöötaja kuukeskmine 
brutotulu 

2011 656,73 

2012 685,24 

2013 712,78 

2014 749,51 

Tabel 9: Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu Võhma linnas. 
 

2.2.3 Tööpuuduse faktor 

Võhma linn oli väga raskes seisus pärast kahte Võhma Lihakombinaadi järjestikust pankrotti. 
Pankrotid viisid Võhma raskesse sotsiaalmajanduslikku kriisi, linna elanike arv vähenes ja 1990-
ndate lõpus oli Võhmas registreeritud töötuid ca 200 inimest. Seoses majanduslangusega hakkas 
tööpuudus kiiresti suurenema ja saavutas maksimaalse määra 2010. aasta märtsis, mil Võhmas 
oli 122 registreeritud töötut. Viimastel aastatel on tööpuudus järk-järgult vähenenud ning 
stabiliseerunud ca 25-30 inimese juures. 
 

 
Joonis 4. Registreeritud töötute arv Võhma linnas 2006-2015  (Allikas: Töötukassa) 
 

2.2.4 Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete laekumine 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kombineeritud tariif on 2016. aastal 1,80 eurot/m3 (käibemaksuta), 
hind koos käibemaksuga on 2,16€/m3, mis on madalam võrreldes Eesti keskmise tariifiga. 
Arvete laekumisega on olnud probleeme, kuid see on paranenud aasta-aastalt. Ettevõte on 
maksedistsipliini parandamiseks rakendanud isegi kohtumenetlust. Mittemaksjate puhul 
saadetakse esialgu hoiatused mittetasumise kohta. Ettevõtte maksedistsipliin on paranenud 
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seoses sanktsioonide rakendamisega. Probleemiks ei ole mitte maksete mittelaekumine, vaid 
pigem mõnede tarbijate pikk maksete tasumise periood (mõnedel juhtudel isegi 3–6 kuud). 
 

2.2.5 Ettevõtlus 

Võhma linn oli lihakombinaadi pankroti järel 1990-ndate lõpus väga raskes olukorras ning linnas 
oli väga suur tööpuudus. Nüüdseks on ettevõtlus jõudsalt arenenud ning tekkinud mitmeid uusi 
ettevõtteid, samuti käib palju linnaelanikke tööl väljaspool Võhmat (Viljandis, Tallinnas, Imaveres 
ja mujal). 
Võhmas tegutsevad ettevõtted ja MTÜ-d ja nende peamine tegevusala on esitatud tabelis 9: 
 
Tabel 10. 
 

Ettevõtja nimi Tegutsemisvaldkond 

AS Largo Mahlade tootmine 

AS Eesti Post Postiteenused 

AS Viljandi Vana-Apteek Haruapteek Võhma Apteek  

Eesti Energia  

FIE Lea Kuldmäe Hambaravi Hambaravi 

FIE Perearst Marika Sarits Perearst 

FIE Merike Hintsalu Juuksur 

FIE Arno Jõemaa Autolammutus 

OÜ Revisanel Kauplus Sõbrapood 

OÜ Armex IV Kauplus Aed ja Kodu 

OÜ Marcpo Tööstuskaupade kauplus 

OÜ Eesti Valgus Küünalde tootmine 

OÜ Gift Line Kauplus Kihvt Galerii 

OÜ Kaseloo Kauplused Loo äri ja Loigu 

OÜ Prenton Transporditeenused, metsamajandus 

OÜ Radoom Kauplus Aida Pood 

OÜ Vivaro Palkide saagimine 

OÜ Levika Kohvik Levika 

UÜ Sillacards Käsitöökaartide valmistamine 

Viljandi Tarbijate Ühistu Kauplus Konsum 

Kuldar Auto OÜ Autoteenindus 

Võhma Raudteejaam   

OÜ Anni Kohvik Võhma 

AS Võhma ELKO Kommunaalteenused 

Second-Hand Land OÜ  Second Hand kauplus 

Võhma Kool   

Võhma Lasteaed Mänguveski   

Võhma Eakate Päevakeskus   

Võhma Linnaraamatukogu   

Võhma Vaba Aja Keskus   

Võhma Muusikakool   

Mittetulundusühing Pisipõnnid  

Mittetulundusühing Hulgakesi  

Mittetulundusühing Võhma Ekraan  

Garaažiühistu Loigu Garaaž  

Garaažiühistu Tooma Parkla  

Spordiklubi Võhma  

Võhma Ajaloo Sõprade Selts  
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Võhma Vaba Aja Selts  

Mittetulundusühing Sinule  

Võhma aiandusselts Kanarbik  

 
Lisaks Võhma ettevõtetele pakub piirkonna inimestele töökohti Kõo vallas asuv endise 
lihakombinaadi hoonetes tegutsev OÜ Scanhus, mis valmistab puitkilpmaju ja 
puitkonstruktsioone. 
 

2.3  Kohaliku omavalitsuse võimuorganid 

2.3.1 Iseloomustus 

Võhma Linnavolikogu ja -valitsus korraldavad kohaliku elu küsimusi lähtudes kehtivast 
seadusandlusest ja linna põhimäärusest. 
 
2013. aastal toimusid kohaliku omavalitsuse valimised. Valimistel osalesid Valimisliit Kodulinn 
Võhma, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti Keskerakond ning Isamaa ja Res Publica Liit. 
Valijaid oli nimekirjas 1184, hääletamas käis 56%.  
Võhma  Linnavolikogu on 11-liikmeline ning mandaadid jagunesid järgmiselt: Valimisliit Kodulinn 
Võhma 7 kohta, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 3 kohta ja Eesti Keskerakond 1 koht. Volikogu töö 
korraldamiseks on moodustatud järgmised alalised komisjonid: 

 Eelarve- ja arengukomisjon, 

 Hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjon, 

 Sotsiaalkomisjon, 

 Revisjonikomisjon. 
Linnavalitsus on 5-liikmeline. Linnavalitsuses töötab kaheksa ametnikku ja viis töötajat 
Veevarustuse ja -kanalisatsiooni korraldamisel linnas on linnavolikogu ja -valitsuse ülesanne 
vastava ala arengu planeerimine ja ka projektide omafinantseeringud on seni eraldatud 
linnaeelarvest. 
 

2.3.2 Eelarve (tulud, kulud) 

Tabel 11. Võhma linna 2014. ja 2015. aasta eelarved (eurodes) 
 

  2014 2015 

TULUD 1322748 1473028 

Maksud 532519 554582 

Kaupade ja teenuste müük 136515 161482 

Toetused 648754 752004 

Muud tegevustulud 4960 4960 

KULUD 1333913 1463879 

Üldised valitsussektori kulud 161190 160633 

Avalik kord ja julgeolek 959 959 

Majandus 68782 46610 

Keskkonnakaitse 28812 36875 

Elamu-ja kommunaalmajandus 33200 71895 

Tervishoid 28 128 

Vaba aeg, kultuur ja religioon 163005 211400 

Haridus 760562 814996 

Sotsiaalne kaitse 117375 120383 
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Ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni doteerimist Võhmas ei toimu, linn tasub ainult 
linnavalitsusele ja hallatavatele asutustele osutatud teenuste eest ning samuti osaleb vajadusel 
veevarustuse ja kanalisatsiooni projektides, eraldades linnaeelarvest vajaliku projektide 
omafinantseeringu. 
Nii nagu kogu Eestis, väheneb rahvaarv ka Võhma linnas. Linna 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.  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objektid 

Ühisveevarustuse- ja kanalisatsioonivõrguga on kaetud suurem osa linna territooriumist – 
veevõrguga liitunud ca 1300 elanikku, mis teeb liitumisprotsendiks ~95%. 
Sisuliselt kattub olemasolev ühiskanalisatsiooniga kaetud ala veevõrgu alaga, vaid mõningates 
kohtades puudub ühiskanalisatsioon.  
 

3.1  Ühisveevärgi objektid 

3.1.1 Puurkaev-pumplad 

 
Võhma linnale kuulub kaks puurkaevu Pargi tänaval. Neist esimene on rajatud 2001 (217 m 
sügav) ja teine rajati 2008 (40 m). Kaevud haaravad vett ordoviitsiumi ja siluri põhjaveekihist. 
Puurkaevude passide kohane tootlikkus on 55 m3/h ja 18 m3/h. 
 
Tabel 12. Võhma puurkaev-pumplad 

 Pargi tn 1 
PK (vana) 

Pargi tn 2 
PK (uus)  

Puurkaevu katastri/passi nr 15980/6882 23940/23940 

Ehitusaeg 2001 2008 

Sügavus 217 m 40 m 

Ekspluateeritav veekiht O S 

Manteltoru/filtri läbimõõt (pumba juures) 8’’ 168,5 mm 

Lubatud tootlikkus (PK passis) 55 m3/h 18 m3/h 

Pumba paigaldussügavus 25 m 24 m 

Pumba mark  Grundfos Grundfos SP46-6 

Pumba tootlikkus 40 m3/h 46 m3/h 

Pumba tõstekõrgus 60 m 52 m 

Lubatud veevõtt (vee erikasutusloas) 221 m3/d 157 m3/d 

 
Enne uue veehaarde valmimist oli probleemiks puurkaevude kõrgendatud fluori sisaldus ning 
lisaks Tartu tn puurkaevus aegajalt esinev veekvaliteedi mittevastavus bakterioloogilistele 
nõuetele. 
Tervisekaitseinspektsiooni Tartu Tervisekaitsetalituse 22.04.2004 kirjas nr 4/4-9/420 seati 
kahtluse alla Tartu tn puurkaevu manteltoru hermeetilisus. Kuna tänaseks on uus veehaare 
valminud, seoses sellega Tartu tänava puurkaevu ei kasutata ning põhjavee võimaliku reostamise 
vältimiseks tuleks Tartu tänava puurkaev nõuetekohaselt tamponeerida. 
2001 puuritud ja 2003 ekspluatatsiooni võetud Pargi tn puurkaevu vees oli esialgu probleemiks 
vaid kõrgendatud rauasisaldus, mille ärastamiseks on paigaldatud rauaärastusseadmed. 2006. 
aasta märtsis teostatud uuringus selgus aga, et ka Pargi tn puurkaevus ületab floori sisaldus 
lubatu, seega on vajalik võtta tarvitusele abinõud vee nõuetega vastavusse viimiseks. 2008. 
aastal valmis Pargi tänavale uus kõrgemast veehorisondist vett võttev puurkaev. Kahe puurkaevu 
vett segades saab sügavama kaevu vee floorisisaldust vähendada ning sellega tagada joogivee 
vastavus nõuetele. Puurkaevudes on kasutusel häiresüsteem, mis normaalrežiimist 
kõrvalekaldumise korral edastab automaatselt häire operaatori mobiiltelefonile. 
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Foto 1. Pargi tänava puurkaev-pumpla 
 

 
Foto 2. Pargi puurkaev-pumpla mahuti ehitustööd 
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Foto 3. Pargi puurkaev-pumpla (seestvaade) 
 
Ettepanekud renoveerimise osas 
Pargi tänavale on valminud nõuetele vastav puurkaev-pumpla ning seetõttu puudub vajadus 
Tartu tänava amortiseerunud puurkaevu kasutada. Põhjavee reostamise vältimiseks tuleb Tartu 
tn puurkaev tamponeerida. Pargi tänava puurkaev-pumpla territoorium on vaja piirata piirdeaiaga. 
Veemahuti mulle on vaja eemaldada, mahuti soojustada ning katta profiilplekiga. 
Rekonstrueerimist vajavad puurkaev-pumpla veepuhastussüsteem, pumbad, automaatika ja 
häireedastussüsteem. 
 

3.1.2 Veetorustikud 

Võhma linna vanem veevõrk on rajatud suures osas ca 30 aastat tagasi ning põhines Tartu tn 
puurkaevul ja selle juures oleval 700 m3 puhtaveemahutil koos teise astme pumplaga. 
Käesolevaks ajaks on mahuti ja teise astme pumpla amortiseerunud ning süsteemist välja 
lülitatud. Kuna Tartu tn puurkaevu veekvaliteet ei vastanud nõuetele, rajati 2001 uus puurkaev, 
mis on seejärel saanud linna peamiseks veevarustuse allikaks. 
Veevõrgu skeem on kujunenud välja lähtuvalt Tartu tn puurkaevust ning seda on laiendatud 
vastavalt vajadustele, tupikliinina. Seega puudub linnas ringvõrk, mistõttu võib mõne 
magistraalliini või puurkaevu avarii jätta suurema osa linnast ilma veeta. Alles 2002. aastal rajatud 
uued torustikud Aasa, Aia ning Pargi tn piirkonnas tekitasid väiksele osale linnast ringvõrgu, kuid 
sisuliselt ei parandanud linna veevarustusesüsteemi töökindlust. Pärast Pargi tänava puurkaev-
pumpla valmimist on rajatud vee- ja kanalisatsioonitrassid linna põhjaossa (Lai, Tallinna, Väike tn 
lõpp, Pargi, Heina, Kastani ja Pärna tänavad), Tallinna tänavale (Kauba ja Tartu tänavate 
vaheline lõik), Veski ja Eha tänavatele. 
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2011. aastal valmisid vee- ja kanalisatsioonitrassid Kalevi-Lille tänavate ristmikust kuni 
reoveepuhastini.  
2012 aastal valmisid vee- ja kanalisatsioonitrassid Tooma, Tartu, Kirsi, Kreegi, Ploomi ja Viljandi 
tänavatel, 2013 aastal Väikesel tänaval (Tallinna tänavast kuni Väike 12a majani) ning 2015 
aastal Kauba tänava piirkonnas. 
Viimasel ajal tehtud vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimised on suurendanud 
ühisveevõrguga liitujate hulka ning suurendanud süsteemi töökindlust, kuid vanad trassid vajavad 
reokonstrueerimist edaspidi.  
Linna veevõrgu kogupikkuseks on ca 14 km, millest ca 15% on üle 30 aasta vanad malm- ja 
terastorustikud. 
Viimaste aastate investeeringud on olukorda oluliselt parandanud kuid oluline osa linna võrgust 
ekspluatatsiooniea juba ületanud või selle lähedal. Torustikul paiknevad liitmikud ja 
äärikühendused on terasest ning on tugevalt korrodeerunud. Amortiseerunud on ka siibrid. Vee-
ettevõtja info kohaselt esineb sageli veevõrgu avariisid, seega tuleb rekonstrueerimise käigus 
vanemad torustikud ja armatuur välja vahetada. 
 
Tabel 13. Võhma linna veetorustikud vanuse, materjali ja läbimõõdu järgi 
 

0…5 6…10 11…15 16…20 21…25 26…30 üle 30 Kokku

Teras 50 0,3 0,3 2,1

65 0,4 0,4

100 1,4 1,4

32 0,45 1,06 0,4 1,91

40 0,43 0,53 0,96

50 0,43 0,65 1,08

63 0,12 0,94 1,06

90 2,08 2,08

110 1,86 2 0,98 4,84

3,29 7,26 1,38 2,1 14,03

23,4 51,7 9,8 15,0

Torustiku pikkus (km)

Malm

Plast

Kokku

Osakaal vanuse 

järgi %

Osakaal 

materjali 

järgi %

12,8

85,0

Materjal Läbimõõt

 
 
 
Tabel 14. Võhma linna rekonstrueerimist mittevajavad veetorustikud valmimise aasta ja 
läbimõõdu järgi 

32 40 50 63 90 110

Pargi tn piirkond (Pargi, Aia, Aasa, Lille tn) 2001 403 783 1186

Tallinna tn (Jaama ja Väike tn vaheline lõik) 2004 188 188

Tallinna tn (Tartu ja Kauba tn vaheline lõik) 2008 83,7 348 431,7

Põhja piirkonna trassid (Kastani, Heina, 

Pärna, Lai, Pargi, Tallinna tn) 2010 869,7 532,5 647,2 943,1 2081,4 764,7 5838,6

Võhma I etapp (Kalevi, Niidu, Metsa, 

Reoveepuhasti) 2011 104,39 884,07 988,46

Võhma II etapp (Tooma, Tartu, Kirsi, Kreegi, 

Ploomi, Viljandi tn) 2012 167,27 425,53 284,41 581,72 1458,93

Väike tn 2013 28,21 210 238,21

Kauba tn piirkond 2015 252,53 150,28 116,11 1068,5 1587,42

1908,8 958,03 1081,89 1059,21 2081,4 4827,99 11917,32

Projekti piirkond
Valmimise 

aasta

Trassi läbimõõt
Kokku

Kokku  
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Torustikud on ette nähtud ehitada plasttorudest surveklassiga PN10. Sulgarmatuur paigaldatakse 
pinnasesse (ilma kaevuta). Liitumispunktides on ette nähtud kasutada pikendatud spindliga 
maakraane (üldjuhul DN 25 mm), tarnetoru kuni maakraanini on üldjuhul De 32 mm. Vanad 
amortiseerunud torustikud jäetakse maha, kaevud täidetakse pinnasega ja toruotsad suletakse. 
Torustike ehitus- ja renoveerimismahtu kuulub ka uute liitumispunktide rajamine. 
 
Ettepanekud renoveerimise osas 
Et tagada elanikkonna varustamine puhta joogiveega on vaja ühisveevärgi torustikku 
rekonstrueerida 2070 m ja laiendada 1880 m.  
Veetrasside rekonstrueerimine on vajalik Koidu tn, Väike tn 12a majast kuni Koidu  tänavani, 
Veski tn Aia tn ristmikust kuni puurkaev-pumplani, Kalevi tn, Silla tn kokku 2070m 
Veetrasside ehitus on vajalik Õuna tänaval 513m ulatuses ning teises ehitusjärjekorras raudteest 
ida poole jäävas piirkonnas – Tartu ja Raudtee tänavatel 1370m ulatuses. Raudtee tänavale 
rajatud torustik tagab trasside ringvoolu ning vajaliku tulekustutusvee olemasolu Raudtee tänava 
piirkonnas. 
 
 

3.1.3 Siibrikaevud, siibrid 

Vanematel torustikel paiknevad liitmikud ja äärikühendused on terasest ning on tugevalt 
korrodeerunud. Amortiseerunud on ka siibrid. Vee-ettevõtja info kohaselt esineb sageli veevõrgu 
avariisid, seega tuleb rekonstrueerimise käigus vanemad torustikud ja armatuur välja vahetada. 
Siibrid ja maakraanid on kaasaegsed piirkondades, kus torustikud on uued (Aia, Pargi, Aasa, 
Lille, Tallinna tn, linna põhjaosa elamupiirkond, Kalevi-Lille tn ristmikust kuni reoveepuhastini 
kulgev trass, Kauba tn piirkond, Tooma, Kirsi, Kreegi, Ploomi ja Tartu tn). 
Torustiku renoveerimisel ja laiendamisel on ette nähtud liitumispunktides kasutada pikendatud 
spindliga maakraane (üldjuhul DN 25 mm), tarnetoru kuni maakraanini on üldjuhul De 32 mm. 
Viimasel ajal rajatud torustikele on paigaldatud kaasaegne sulgarmatuur, mis on üldiselt heas 
korras ja rekonstrueerimist ei vaja. 
 

3.1.4 Hüdrandikaevud, hüdrandid, tuletõrje veevarustus 

Linna tulekustutusevesi võetakse linnaveevõrgule paigaldatud 38 hüdrandist. Viimasel ajal 
paigaldatud  29 hüdranti on maapealsed soojustatud hüdrandid ning need on heas korras. 
Vanemad 9 hüdranti on maa-alused, need on halvas seisukorras ning vajavad rekonstrueerimist.  
Võhma linn on hüdrantide võrguga kaetud hästi kuid hüdrandid puuduvad Kalevi ja Õuna 
tänavatel, täiendavad hüdrandid tuleks panna ka Koidu 23 ja Pärna 7 majade juurde. 
Uute trasside rajamisel raudteest ida poole tuleb ka sinna rajada nõuetele vastav hüdrantide võrk. 
Lisaks hüdrantidele asub linnas katlamaja 250 m3 tuletõrjeveemahuti. Mahutit ei ole viimastel 
aastatel kasutatud ning selle kasutuselevõtuks tuleks rajada sinna nõuetele vastav veevõtukaev. 
Tuletõrje veevarustuse nõuded on määratud standardiga EVS 812-6: 2012. 
 
Tabel 15. Võhma hüdrantide nimekiri ja asukohad 
 

Jrk 
nr. Asukoht 

MP-
maapealne, 
MA-maa-

alune 

Koorninaadid 

X Y 

1 Pargi-Väike tn ristmikul MP 6500410,09 590051,1 

2 Pargi-Veski tn ristmikul MP 6500224 589965 

3 Pargi-Aasa tn ristmikul MA 6499996 589852 

4 Aia-Lille tn ristmikul MA 6499840 589973 
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5 Lille-Kalevi tn ristmikul MP 6499768,45 590126,92 

6 Silla- Aia tn ristmikul MA 6499993 590054 

7 Veski 12 ees MA 6500197 590045 

8 Aia tn reoveepumpla juures MA 6500097 590097 

9 Koidu 3 ees MA 6500208 590148 

10 Väike-Koidu tn ristmikul MA 6500325 590215 

11 Loigu 2, Väike 14a vahel MA 6500375 590310 

12 Väike 12a juures MP 6500272 590336 

13 Lai 12 ees MP 6500569,43 590169,39 

14 Heina- Kastani tn ristmikul MP 6500595,51 590357,31 

15 Pärna-Kase tn ristmikul MP 6500760,75 590432,17 

16 Pärna-Lai tn ristmikul MP 6500441,13 590436,11 

17 Loigu-Tallinna tn ristmikul MP 6500275,39 590540,74 

18 Tallinna 45 juures MP 6500428,83 590623 

19 Tallinna -Väike tn ristmikul MP 6500170,01 590508,48 

20 Bussijaama juures MP 6500054,62 590474,16 

21 Tallinna 13/15 MP 6499888,24 590419,22 

22 Silla - Õuna tn ristmikul MA 6499870 590338 

23 Kauba -Kauba põik tn ristmikul  MP 6499786 590498 

24 Katlamaja juures Tartu 1b MP 6499564,32 590460,69 

25 Metsa-Tooma tn ristmikul MP 6499633,02 500044,91 

26 Metsa-Niidu tn ristmikul MP 6499536,71 589977,17 

27 Niidu 9 juures MP 6499443,32 590137,23 

28 Viljandi tn 3 juures MP 6499397,78 590251,64 

29 Ploomi tn lõpus MP 6499380,47 590404,52 

30 Kirsi tn lõpus MP 6499384,4 590505,68 

31 Niidu-Tooma ristmik MP 6499530,32 590195,01 

32 Kreegi-Tartu tn ristmik MP 6499506,75 590337,76 

33 Tartu 1c juures MP 6499597,21 590576,01 

34 Tartu-Spordi tn ristmikul MP 6499651,69 590728,19 

35 Kauba tn 2 juures MP 6499788,52 590667,78 

36 Jaama 3 juures MP 6499942,52 590548,44 

37 Tallinna 3 juures MP 6499609,85 590318,99 

38 Tallinna 11 juures MP 6499738,14 590384,58 

Märkus: Punase värviga on tähistatud rekonstrueerimist vajavad hüdrandid 
 
Ettepanekud renoveerimise osas 
Probleemiks on vanad maa-alused hüdrandid, mis on amortiseerunud. Veevarustuse 
rekonstrueerimise ja laiendamise korral paigaldada kaasaegsed maapealsed hüdrandid vastavalt 
päästeameti nõuetele. Lähtuvalt tuletõrje normidest on Võhmas tulekustutusevee vajadus 
tulekahju korral 15 l/s 3 tunni jooksul e 162 m3, mis suudetakse katta olemasolevatest 
puurkaevudest ja puurkaev-pumpla juurde rajatud veemahutist. Täiendavalt tuleb paigaldada 
hüdrandid Koidu 23 ja Pärna 7 elamute juurde ning trasside rekonstrueerimisel (laiendamisel) ka 
Kalevi ja Õuna ning raudteest ida poole jäävatele trassidele. 
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Foto 4. Rekonstrueeritud hüdrant Kauba tänaval 
 

3.1.5 Veepuhastus- ja veetöötlemisjaamad 

Et linna veevõrku suunatav vesi vastaks kehtestatud nõuetele paigaldati 2003. aastal Pargi tn 
puurkaevule rauaärastusseadmed, mis koosnevad kahest paralleelsest survefiltrist XMG36S 
tootlikkusega 20 m3/h, lühiajaliselt võimaldas seade toota veevõrku kuni 30 m3/h. Pumpla jõudlust 
reguleeriti sagedusmuunduriga. Põhjavees oleva raua hapendamiseks kasutati 
naatriumhüpokloriiti, mida doseeriti reaktsioonikambrisse enne survefiltreid. Süsteemi kuulus ka 
300 l hüdrofoor. Süsteem töötas automaatselt ning igapäevast hooldust ei vajanud. 
Vastavalt Tervisekaitse Ameti Tartu Tervisekaitsetalituse 15.03.2005 inspekteerimisaktile nr 162 
vastas joogiveekvaliteet veevõrgus nõuetele ning täiendavat töötlemist ei vajanud. Vastavalt aga 
sama asutuse 20.03.2006 võetud veeanalüüsile saadi analüüsi tulemusel fluoriidide sisalduseks 
1,7 mg/l, mis ületas kehtestud nõudeid. Muudes osades kõrvalekaldeid ei esinenud. Periooditi oli 
puurkaevu vees lubatust kõrgem floori ja rauasisaldus. Kuna Tartu tänava puurkaev ei vastanud 
nõuetele, siis rajati 2008. aastal Pargi tänavale uus kõrgemast veehorisondist vett võttev 
puurkaev. Kahe puurkaevu vett segades saab sügavama kaevu vee floori- ja rauasisaldust 
vähendada ning sellega tagada joogivee vastavuse nõuetele ja seetõttu ei ole tänasel päeval 
rauaärastusseade veepuhastussüsteemi lülitatud. Tänasel päeval Pargi tänava pumplas asuvas 
veetöötlusjaamas on kasutusel häiresüsteem, mis normaalrežiimist kõrvalekaldumise korral 
edastab automaatselt häire operaatori mobiiltelefonile. 
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Foto 5. Pargi tänava puurkaevu veetöötlus 
 
Ettepanekud renoveerimise osas 
Pargi tänava puurkaev-pumpla territoorium on vaja piirata piirdeaiaga. Rekonstrueerimist vajavad 
puurkaev-pumpla veepuhastussüsteem, pumbad, automaatika ja häireedastussüsteem 
 

3.2  Ühiskanalisatsiooni objektid 

Sisuliselt kattub olemasolev ühiskanalisatsiooniga kaetud ala veevõrgu alaga, vaid mõningates 
kohtades puudub ühiskanalisatsioon. Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike arv on ca 1300, mis 
on ca 95% linna elanikest. 
Reoveepuhasti lubatud vooluhulk vee-erikasutusloa järgi on 122500m3/a. 
2014. aastal juhiti linna reoveepuhastisse 41206 m3 reovett, mis jääb alla tarbitud vee kogusele, 
sest osa reoveest eksfiltreerub läbi amortiseerunud torustike pinnasesse. Eelnevale viitavad linna 
reoveepuhastil oleva reoveekoguste mõõturi andmed, mille kohaselt vaid saju- ja 
lumesulamispäevadel ületab puhastisse jõudev reoveekogus linna keskmist veetarvet. Osaliselt 
on veekoguste erinevus tingitud ka AS Largo tegevusest, kes tootmises kasutab küll vett (ca 
150m3 kuus)  kuid kanalisatsiooni seda ei juhi. 
Vastavalt Viljandi maakonna põhjaveekaitstuse kaardile paikneb Võhma osaliselt nõrgalt kaitstud 
e kõrge reostusohtlikkusega alal ning osaliselt keskmiselt kaitstud alal. Nõrgalt kaitstud piirkond 
jääb linna põhjapoolsesse osasse, kus kanalisatsioon puudub ning kus on esinenud probleeme 
individuaalkaevude veekvaliteediga. Põhjavee reostusele viitavaid veekvaliteediprobleeme on 
esinenud ka Tartu tn puurkaevu (tänaseks ei kasutata, vajab tamponeerimist) vees. 
Põhjaveekaitstus suureneb lõuna suunas ning reoveepuhasti paikneb juba keskmiselt kaitstud 
alal. Eelnevast tulenevalt on äärmiselt oluline linna olemasoleva reoveekanalisatsiooni 
rekonstrueerimine ja laiendamine, vähendamaks põhjavee reostumise ohtu. 
Linna reovee reostuskoormus põhineb peamiselt vaid elanikel, sest täiendavat reostuskoormust 
tekitav tööstus linnas praktiliselt puudub. Seega on puhasti reostuskoormus võrdne linna 
kanalisatsiooniga liitunud elanike arvuga. Vastavad uuringud aga puuduvad, sest analüüse 
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teostatakse vaid puhastist väljuvale heitveele ning ühekordsetest reovee analüüsidest ei saa 
midagi järeldada. 
 

3.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Võhma kanalisatsioonisüsteem on rajatud samaaegselt veetorustike ning seega suures osas 60% 
vanem kui 30 aastat. Vanemad torustikud on rajatud malmtorudest. Linna kanalisatsiooni 
kogupikkuseks on 12,1 km. 
 
Tabel 16. Võhma linna isevoolsed kanalisatsioonitorustikud vanuse, materjali ja läbimõõdu järgi 
 

0…5 6…10 11…15 16…20 21…25 26…30 üle 30

150 1,32 1,32

200 0,59 0,59

110 0,01 0,31 0,32

160 2,09 4,46 6,55

200 1,09 0,89 1,08 3,06

250 0,02 0,21 0,23

3,21 5,35 1,60 1,91 12,07

26,6 44,3 13,3 15,8

Pikkus vanuse järgi

Osakaal vanuse 

järgi%

Osakaal 

materjali järgi %

15,8

84,2

Materjal
Läbimõõt 

mm

Vanus aastates Kokku 

km

Malm

Plast

 
 
Tabel 17. Võhma linna rekonstrueerimist mittevajavad isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 
valmimise aasta, asukoha ja läbimõõdu järgi. Trassi pikkused meetrites. 
 

110 160 200 250

Pargi tn piirkond (Pargi, Aia, Aasa, 

Lille tn) 2001 310 896 206 1412

Tallinna tn (Jaama ja Väike tn vaheline 

lõik) 2004 184 184

Tallinna tn (Tartu ja Kauba tn vaheline 

lõik) 2008 420,2 420,2

Põhja piirkonna trassid (Kastani, 

Heina, Pärna, Lai, Pargi, Tallinna tn) 2010 3931 3931

Võhma I etapp (Kalevi, Niidu, Metsa, 

Reoveepuhasti) 2011 104,39 886,44 990,83

Võhma II etapp (Tooma, Tartu, Kirsi, 

Kreegi, Ploomi, Viljandi tn) 2012 811,86 412,18 1224,04

Väike tn 2013 236,51 236,51

Kauba tn piirkond 2015 6,86 1042,93 675,38 22,02 1747,19

316,86 6546,89 3054 228,02 10145,77

Projekti piirkond

Valmimise 

aasta

Trassi läbimõõt
Kokku

Kokku  
 
 
 
 
Tabel 18. Võhma linna surve kanalisatsioonitorustikud vanuse, materjali ja läbimõõdu järgi 
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0…5 6…10 11…15 16…20 21…25 26…30 üle 30

Malm 110 0,28 0,28 34,1

63 0,09 0,09

110 0,10 0,18 0,17 0,45

0,10 0,27 0,17 0,28 0,82

12,2 32,9 20,7 34,1

Pikkus vanuse järgi

Osakaal vanuse 

Plast
65,9

Kokku 

km

Osakaal 

materjali 
Materjal

Läbimõõt 

mm

Vanus aastates

 
 
Tabel 19. Võhma linna rekonstrueerimist mittevajavad surve kanalisatsioonitorustikud valmimise 
aasta, asukoha ja läbimõõdu järgi. Trassi pikkused meetrites. 
 

Projekti piirkond Valmimise 
aasta 

Trassi läbimõõt 
Kokku 

63 110 

Pargi tn piirkond (Pargi, Aia, Aasa, Lille tn) 2001   172 172 

Põhja piirkonna trassid (Kastani, Heina, Pärna, 
Lai, Pargi, Tallinna tn) 2010 90 180 270 

Võhma II etapp (Tooma, Tartu, Kirsi, Kreegi, 
Ploomi, Viljandi tn) 2012   103,15 103,15 

Kokku 90 455,15 545,15 

 
Konsultandi hinnangu kohaselt on vanem torustik tugevalt amortiseerunud ning tuleb suures osas 
välja vahetada. Lähtuvalt reoveepuhasti reoveekoguste mõõtmistele toimub torustikus nii 
infiltratsioon kui ka eksfiltratsioon. Lähtudes AS Võhma ELKO teostatud vaatlustest ja 
mõõtmistest jääb kuivadel perioodidel reoveekogus tunduvalt alla joogivee kogusele, 
sademeteperioodil ületab seda aga tunduvalt. 
 
Ettepanekud renoveerimise osas 
Isevoolutorustikud on ette nähtud ehitada PP või PVC torudest tugevusklassiga vähemalt SN8, 
survetorustikeks on PE torud tugevusklassiga PN10. Vaatluskaevud on plastkaevud läbimõõduga 
vähemalt 400 mm. Liitumispunkti on ette nähtud kontrolltoru tõusutoru läbimõõduga De 200 mm. 
Tänavakollektorist kuni liitumispunktini paigaldatav torustik on üldjuhul PP või PVC De 160 mm. 
Vanad amortiseerunud torustikud jäetakse maha, kaevud täidetakse pinnasega. Torustike ehitus- 
ja renoveerimismahtu kuulub ka uute liitumispunktide rajamine. 
Ühiskanalisatsiooni parendamiseks on vajalik teostada järgmised investeeringuprojektid: 
 

 Olemasoleva kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (vajalik põhjavee saastamisriski 
vähendamiseks) – vajalik on rekonstrueerida 1703m isevoolset ja 283m surve 
kanalisatsioonitorustikku. Rekonstrueerimine on kavandatud Koidu, Väike, Aia, Veski, 
Silla, Kalevi ja Õuna tänavatel 

 

 Kanalisatsioonivõrgu laiendus (vajalik elanike elukvaliteedi parandamiseks ja põhjavee 
saastamisriski vähendamiseks) – vajalik on rajada 937 m uut isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku. 

 

3.2.2 Kanalisatsioonikaevud 

Rekonstrueeritud on kanalisatsioonisüsteem, kus on kasutatud kaasaegseid teleskoop 
plastkaevusid. Vanemates torustiku osades on kanalisatsioonikaevud üldjuhul välja ehitatud koos 
kanalisatsioonitorustikega ning on reeglina üle 30 aasta vanad. Vanemad kanalisatsioonikaevud 
on ehitatud betoonraketest, kaevud ei ole veetihedad, probleeme on olnud kaevukaante 
sisselangemisega ja sadevete pääsuga kanalisatsioonisüsteemi kaevude kaudu. Uute kaevude 
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rajamisel kasutatakse teleskoop plastkaevusid. Vanade kanalisatsioonikaevude ja -torustike 
ümberehitamine vähendab infiltratsiooni torustikesse. 
 

3.2.3 Reoveepumplad 

Kuna Võhma paikneb suhteliselt tasasel reljeefil, siis on linnas kuus reoveepumplat – Lai-Kastani 
(RVP-1), Väike-Pargi (RVP-2), Aia-Veski (RVP-3) ja Aasa-Aia (RVP-4) ristmike lähedal, Viljandi 
tänava lõpus (RVP-5) ning reoveepuhastis (RVP-6). Pumplad ehitati koos trasside ehitamisega 
ning on üldiselt rahuldavas korras.  
 
Ettepanekud renoveerimise osas 
Rekonstrueerimist vajavad reoveepumplad RVP-3 ja RVP-6. Olemasolevad reoveepumplad RVP-
1, RVP-2, RVP-4 ning RVP-5 on heas tehnilises seisukorras ning rekonstrueerimist ei vaja. 
Kanalisatsioonitorustiku laiendamise korral tuleb rajada üks uut reoveepumpla Tartu tänava üle 
raudtee jääva piirkonna reovee ülepumpamiseks. 
Kõik pumplad on ette nähtud varustada kahe sukelpumbaga, kusjuures eelpool esitatud 
jõudlusega peavad olema võimelised töötama mõlemad pumbad eraldi. 
Kõik reoveepumplad on vaja varustada häireedastussüsteemiga ning vajadusel kaasajastada 
automaatikat. 

 
 

 
Foto 6. 2010. aastal rajatud reoveepumpla Kastani-Laia tänava ristmikul 
 

3.2.4 Reoveepuhastusseadmed 

Linna reoveepuhasti asub linna lõunaosas Kirsi tänaval. 
Linna uus reoveepuhasti rajati 2003. aastal AS Valmap Grupp poolt ning võeti ekspluatatsiooni 
2004. aasta alguses. Puhasti projekteeris Biotek Projek OÜ. 
Puhasti on projekteeritud reostuskoormusele 1999 ie ja hüdraulilisele koormusele 345 m3/d ning 
maksimaalselt kuni 450 m3/d. Kuna linnas praktiliselt puudub suuremat reostust tekitav tööstus 
ning ka liitunute arv on ca 1300 elanikku ja on vähenenud ka reoveekogused, töötab puhasti 
alakoormusega. 
Puhasti projekti kohased arvestuslikud reostuskoormused on järgnevad: 
BHT7  120 kg/d, 
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Heljum  120 kg/d, 
PÜLD  5,4 kg/d, 
NÜLD  24 kg/d. 
Puhasti tüüp on BIOT 2000/2, mis on kestvusõhustusega reovee mehhaanilis-bioloogiline-
keemiline puhastamine. Puhasti koosneb: peapumplast koos purglaga, vastuvõtukambrist, võrest, 
liivapüüdurist, õhustusmahutist, järelselitist, sette tahenduse seadmetest ja kompostimise 
väljakust. 
Puhasti tehniline seisund on hea ning hoolduspersonali ütluste kohaselt probleeme ei esine. 
Lähtuvalt 2009. aasta veekasutuse aruandest on puhastustõhusus: 
BHT7  96%; 
Heljum  93%; 
PÜLD  87%; 
NÜLD  46%. 
Lähtuvalt veekasutuse aruandest suunati puhastist keskkonda 2009. aastal: 
BHT7  360 kg; 
Heljum  640 kg; 
P  30 kg; 
N  1600 kg. 
Puhastist väljuva heitvee näitajad vastavad kehtestatud nõuetele. Puhasti eelvooluks on Märdi 
kraav, mis suubub ca 5 km pärast Navesti jõkke. 
Reoveepuhastis on võimalik vastu võtta ka fekaalitsisternidega toodud reovett. 
Reoveepuhastis tekkiva muda komposteerimiseks on puhasti juurde rajatud 
komposteerimisväljak, mis mahutab kahe aasta jooksul tekkiva muda. Kompostmulda on võimalik 
kasutada linna haljastuses ning tulevikus tuleks kaaluda lisaks mudale kasutada väljakut ka teiste 
linna haljastusjäätmete komposteerimiseks. 
Reoveepuhastis on kasutusel häiresüsteem, mis normaalrežiimist kõrvalekaldumise korral 
edastab automaatselt häire operaatori mobiiltelefonile. 
 
Ettepanekud renoveerimise osas 
Reoveepuhastis vajab rekonstrueerimist reovee vastuvõtumahuti ja pumpla, puhasti tehnilised 
seadmed, häireedastussüsteem, automaatika, avariiülevool ja võreseade. Muda paremaks 
käitlemiseks oleks vaja rekonstrueerida mudakäitlussüsteem.  
 

.  
Foto 7. Linna reoveepuhasti Kirsi tänaval 
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3.2.5 Sadeveesüsteem 

2015  aastal valminud Kauba tn piirkonna sadeveetrassid lahendasid Tallinna, Jaama ja Kauba 
tänavatel olnud sademevee probleemi. Rajatud sadeveetrass toimib isevoolsena ning on juhitud 
raudtee alt läbi Raudtee tänava ääres asuvasse kraavi. Lisaks sellele piirkonnale on 
sadeveetrass rajatud endise spordihoone juurest kuni Tartu tänavani. Selle trassi kaudu toimub 
sadevee ärajuhtimine Sepa tänavalt ja vesi juhitakse Tartu tänava alt läbi tänava ääres asuvasse 
kraavi ning sealt edasi mööda lahtisi kraave reoveepuhastini ning sealt Naela ojja. 
Võhma linna teistes piirkondades sadevee ärajuhtimist ei toimu ja sadevesi immutatakse 
haljasaladel pinnasesse. Kuna asustus ei ole väga tihe, siis selline lahendus on piisav ning eraldi 
sadevee trasside rajamine linna äärealadele ei ole mõttekas. 
 
Tabel 20. Võhma linna isevoolse sadevee kanalisatsioonitorustikud valmimise aasta, asukoha ja 
läbimõõdu järgi. Trassi pikkused meetrites. 
 

200 250 315 400 500 Kokku

Sepa 3 hoonest kuni Tartu-Kirsi tn ristmikuni 2001 105 105

Kauba tn piirkond 2015 345,15 151,33 118,19 198,56 78,91 892,14

345,15 256,33 118,19 198,56 78,91 997,14

Projekti piirkond

Valmimise 

aasta

Trassi läbimõõt

Kokku  
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3.3  Kokkuvõte ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniobjektide kohta 

Esmajärjekorras renoveeritavad objektid on: 
1. Tartu tn puurkaevu tamponeerimine – vajalik põhjavee kaitstuse tagamiseks. 
2. Väike, Õuna, Silla tänavate ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamine – veevarustuse 

töökindluse tagamiseks, piirkond on nõrgalt kaitstud põhjaveega ala. 
3. Pargi tn puurkaev-pumpla, Veski, Aia, Silla ja Kalevi tänavate trassid kuni Kalevi-Lille tn 

ristmikuni. 
4. Koidu ja Väikese (Väike 12a majast kuni Koidu tänavani kulgev lõik) tänava trassid. 
5. Üle raudtee jäävale alale vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine. 
6. Reoveepuhasti vastuvõtumahuti ja pumpla, häireedastussüsteemi, automaatika, 

avariiülevoolu ja võreseadme rekonstrueerimine. Muda paremaks käitlemiseks oleks vaja 
paigaldada mudatihendi.  

 
Tabel 21. Eelhinnang investeeringute kohta 
 

Jrk 
nr 

Projekti nimetus Projekti 
maksumus 
kokku 

INVESTEERINGUD (milj eurot) 

  Milj eurot Vajadus 

   2016-
2017 

2018 2019 2020-
2022 

1 Vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 
rekonstrueerimine Koidu, 
Väike, Aia, Veski, Silla, 
Kalevi ja Õuna tänavatel  

0,846 0,846    

2 Reoveepuhasti, 
vastuvõtumahuti, 
mudakäitlus, automaatika 

0,225  0,225   

3 Tartu tn puurkaevu 
tamponeerimine, Pargi tn 
puurkaev-pumpla 
seadmed, automaatika, 
piirdeaed 

0,125   0,125  

4 Vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 
rajamine Tartu ja Raudtee 
tänavale 

0,315    0,315 

 KOKKU 1,511 0,846 0,225 0,125 0,315 
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4.  Ühisveevärki ja kanalisatsiooni teenindav ettevõte 

4.1  AS Võhma ELKO põhinäitajad  

Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenust Võhmas pakub linnale kuuluv äriühing AS Võhma ELKO. 
Lisaks vee- ja kanalisatsiooniteenusele korraldab AS Võhma ELKO linnas ka linna 
soojamajandust, tänavate ja haljasalade hooldamist ning haldab kortereid. 
AS Võhma ELKO on kokku 16 töötajat, kellest vee- ja reoveeteenustega tegelevad neli 
täiskohaga töötajat (sh 1 juhtivtöötaja). 
Võhma linn on valdavalt vee- ja kanalisatsioonirajatised üle andnud AS-le Võhma ELKO. 
 

4.2  AS Võhma ELKO finants-majanduslikud näitajad 

Tabel 22. AS Võhma ELKO bilanss  2014 aasta 
 

Varad 2678905,85 

Käibevara  269209,77 

       Raha ja pangakontod 162198,89 

       Muud nõuded ja ettemaksed 74960,41 

       Varud 32050,47 

Põhivara 2409696,08 

       Materiaalne põhivara 2409696,08 

Kohustused ja netovara 2678905,85 

I Lühiajalised kohustused 139822,77 

Võlad tarnijatele 10447,90 

Võlad töötajatele 12569,07 

Muud kohustused ja saadud ettemaksed 8201,46 

Eraldised 51291,82 

Laenukohustused 57312,52 

II Pikaajalised kohustused 94731,50 

Laenukohustused 94731,50 

Netovara 2444351,58 

Aruandja omanikele kuuluv netovara 2444351,58 

Reservid 3414,29 

Aktsia- või osakapital ja ülekurss 27782,39 

Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) 2390394,43 

Aruandeperioodi tulem 22760,47 

 
Tabel 23. AS Võhma ELKO kasumiaruanne 2014 
 

Müügitulu 448348 

Müüdud toodete (kaupade, teenuste) kulu -449273 

Brutokasum (-kahjum) -925 

Üldhalduskulud -58375 

Muud äritulud 88089 

Ärikasum (-kahjum) 28789 

Muud finantstulud ja -kulud -6029 

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 22760 

Aruandeaasta kasum (kahjum) 22760 
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4.3  Ettevõtte tehnilised näitajad 2014 (teenindatava piirkonna kohta) 

 
1. Vee võtmine looduses (pumpamine veeallikast) 44842 m3/aastas 
2. Vee pumpamine veevõrku    44842m3/aastas 
3. Veetarbimine kokku    41295 m3/aastas 
sh mõõdetud      41295 m3/aastas 
elanikkond      30792 m3/aastas 
ettevõtted      10498 m3/aastas 
arvestamata vesi (veekadu, omatarve)  9,2% 
4. Puurkaevude arv     3 tk 
 sh töötavate puurkaevude arv  2 tk 
5. Heitvee ärajuhtimine (kokku)   41206 m3/aastas 
6. Elektrienergia kulu (kokku)    84000 kwh/aastas 
 sh veevarustusele    35000 kwh/aastas 
 kanalisatsioonile    49000 kwh/aastas 
7. Puhastatud heitvee kogus    41206 m3/aastas 
8. Ettevõtte el. energia keskmine kWh maksumus 0,095 eurot/kWh 

 

4.4  Toodangu kvaliteedi näitajad 

 
Põhjavee seireks võetakse puurkaevudest proove üks kord kolme aasta jooksul. 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 proove üks kord kvartalis, seiratavad näitajad on 
BHT7, Heljum, KHT, pH, üldfosfor ja üldlämmastik. 
Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamiseks võetakse proove puhasti sissevoolul ja 
väljavoolul üks kord aastas (III kv). Seiratavad näitajad on BHT7, Heljum, KHT, pH, üldfosfor ja 
üldlämmastik. 
 
Tabel 24. Võhma reoveepuhasti heitvee analüüside keskmised väärtused 2015. aastal 
 

 
Jrk 
nr 

Näitaja Ühik Sisenev 
vesi 
mg/l 

Väljuv 
vesi 
mg/l 

Puhastus-
efekt 
% 

Vee 
erikasutusloaga 
kehtestatud 
normatiivne 
väärtus mg/l 

1. BHT7 mg/l; t/a 370 4,0 99 25,0 

2. Hõljuvained mg/l; t/a 436 11 97 35,0 

3. PÜld mgP/l; t/a 16 0,45 93 - 

4. NÜld mgN/l; t/a 130 58 55 60 

 
 

4.5  Ekspluatatsioon 2015 

 
1. Veevarustuse ja kanalisatsiooniga tegeleva personali 

(koos juhtivtöötajaga) arv      4 
2. Veeavariide (lekete) arv       5 
3. Kanalisatsiooniummistuste arv      26 
4. Pumbavahetuste arv puurkaevudes     1 
5. Kauba tn piirkonna vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine 
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 Veetrass       1587 m 
 Kanalisatsioonitrass      1747 m 
 Sadeveekanalisatsioonitrass     892 m 
 Maapealsed hüdrandid     4 tk 
 

4.6  Personal 

 
1. Põhikohaga töötajaid       16 
2. Töötajate arv vanuse järgi (põhikohaga töötajad)    16 
 sh kuni 20-aastased       0 
 21–30-aastased       0 
 31–40-aastased       1 
 41–50-aastased       1 
 51–60-aastased       10 
 üle 60. eluaasta       4 
3.Töötajate (põhikohaga) struktuur 
3.1 mehed         10 
3.2 naised         6 
4. Halduspersonal        4 
 
Tabel 25. Ülevaade töötajatest tegevusalade ja hariduse järgi 
 

Tegevusalade jaotus Töötajate arv Töötajate haridus 
(kõrgem – 5, kesk-eri – 4, kesk – 3, alg – 2) 

1.Tippjuhid 
2. Spetsialistid 
3. Töölised  

1 
3 
12 
 

5 
5, 4x2 
8 x 4; 1 x 3; 3 x 2 
 

KOKKU 16 59 

KESKMINE  3,9 
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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 linna 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 taastamine vähendab infiltratsiooni torustikesse. 
 
Esimeses etapis tehti korda linna puurkaevud (ülenormatiivne fluor), et elanikud saaksid tarbida 
nõuetele vastavat joogivett ja alustati uute trasside rajamisega (et varustada võimalikult suur osa 
elanikest ühisveevärgiga). 
Teises etapis tuleb korda teha olemasolevad veevarustussüsteemid ja ehitada ühisveevärk, et 
oleks kaitstud inimeste tervis ning tagatud kõikide reoveekogumisalas elavate inimeste varustatus 
ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. 
 

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 110 eurot. 
Plastmasstorudest survekanalisatsioonitorustiku rajamise ühe meetri maksumus on ca 110 eurot. 
Plastmasstorudest isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamise ühe meetri maksumus on ca 150 
eurot. Tööde maksumus sisaldab kaevetööde tegemist, torustiku maksumust ja kaevetööde maa-
ala taastamist. Tegemist on 2015. aasta hinnaga, mis on saadud ehitusettevõtjate 
hinnapakkumiste alusel. 
 
 

5.2  ÜVK arendamine  

Peamised probleemid: 

 Tarbijate madal maksevõime ja linna 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  
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 Paigaldada klientidele uue põlvkonna kaugloetavad veemõõtjad. 

 Linnavalitsuse 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 linnaelanike tervise kaitseks ja rekonstrueerida 
ühisveevärk. 
Arengukava on ette nähtud aastateks 2016–2030. 
 

6.1  Ühisveevärk 

Projekt B1: Ühisveevärgi rekonstrueerimine 
Kogu seni rekonstrueerimata malm- ja terastorudest ühisveevärk (2070 m) rekonstrueeritakse, 
milleks esmalt tuleb selgitada olemasolevate torude seisukord. Võimaluse korral on otstarbekas 
kasutada torude sujutamist. Kus see on võimatu, kasutatakse lahtise kaeviku meetodit. 
Veetorustiku rajamiseks on otstarbekas kasutada PE PN10 torusid läbimõõdus 32–110 mm. 
Tuletõrje vajadusteks paigaldatakse torustikule Tallinna tüüpi soojustatud maapealse osaga 
hüdrandid. 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 
renoveerida ka kõik majaühendustorustikud. Enne torustike rekonstrueerimis- ja laiendamistööde 
algust on otstarbekas luua veevõrgu mudel. 
Olemasolevad amortiseerinud maa-alused hüdrandid asendatakse Tallinna tüüpi soojustatud 
maapealse osaga hüdrantidega. 

Koidu, Väike, Aia, Veski, Silla, Kalevi tänavad 

 
Projekti tulemused: 

 Võhma elanikud ja ettevõtted varustatakse puhta joogiveega; 

 väheneb elanike terviserisk; 

 veekaod ja ühisveevärgi ekspluatatsioonikulud vähenevad; 

 täidetud on tuletõrje veevarustuse nõuded. 
 
Projekt B2: Ühisveevärgi laiendamine 
Uue veetorustiku (1880 m) rajamiseks on otstarbekas kasutada sarnaselt olemasoleva torustiku 
rekonstrueerimisega PE PN10 torusid läbimõõdus 32–110 mm. Torustikule paigaldatakse 
hüdrandid ja majaühendused. 

Õuna, Silla tn 

Tartu tn üle raudtee jääv piirkond 

 
Projekti tulemused: 

 kõik linnaelanikud varustatakse puhta joogiveega; 

 väheneb elanike terviserisk; 

 täidetud on tuletõrje veevarustuse nõuded. 
 

6.2  Ühiskanalisatsioon 

Projekt C1. Kanalisatsiooni rekonstrueerimine 
Olemasolevad amortiseerunud kanalisatsioonitorustik ja betoonist kanalisatsioonikaevud 
likvideeritakse. Uus torustik (1703 m) on otstarbekas ehitada plastiktorudest PVC 160–200 mm ja 
plastikkaevudest 400/315 mm teleskooppäiste ja malmluukidega.  
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Koidu, Väike, Aia, Veski, Silla, Kalevi tänavad 

 
Projekti tulemused: 

 reovesi juhitakse kadudeta reoveepuhastile ja väheneb põhjavee reostusoht; 

 vähendatakse sademevee infiltratsiooni kanalisatsiooni; 

 väheneb elanike terviserisk. 
 
Projekt C2. Reoveepumplate rekonstrueerimine ja rajamine 
Kokku on vajalik rekonstrueerida 1 (Aia tänaval) ja rajada 1 reoveepumpla (Tartu tänaval 
raudteeülesõidu juures).  
Pumplad ehitatakse kompaktsete klaasplastist korpustega ja varustatakse kahe sukelpumbaga, 
kusjuures mõlemad pumbad peavad olema võimelised töötama eraldi. 
Pumbajaamade sanitaarkaitsetsooni laius on 10 m. 
 
Projekti tulemused: 

 reovesi juhitakse kadudeta reoveepuhastile ja väheneb põhjavee reostusoht; 

 kanalisatsiooni ekspluatatsioonikulud vähenevad. 
 
Projekt C3. Kanalisatsiooni laiendamine 
Uus torustik (isevoolset trassi 937 m, survetorustikku 65 m) on otstarbekas ehitada plastiktorudest 
PVC 160–200 mm ja plastikkaevudest 400/315 mm teleskooppäiste ja malmluukidega. 
Eramajade piirkonnas likvideeritakse pärast kanalisatsioonisüsteemi valmimist olemasolevad 
kogumiskaevud. 

Silla, Õuna tn 

Tartu tn üle raudtee jääv piirkond 

 
Projekti tulemused: 

 reovesi juhitakse kadudeta reoveepuhastile ja väheneb põhjavee reostusoht; 

 väheneb elanike terviserisk. 
Projekt D. Reoveepuhasti rekonstrueerimine 
Vajalik on rekonstrueerida vastuvõtumahuti ja pumpla, häireedastussüsteem, automaatika, 
avariiülevool ja võreseade. Muda paremaks käitlemiseks oleks vaja paigaldada mudatihendi. 
 
Projekti tulemused: 

 paraneb reoveepuhasti töö ja väheneb reostusoht; 

 väheneb elanike terviserisk. 
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6.3  Arendustegevused ja projektide maksumused 
 
Tabel 26. Võhma linna ÜVK arendamiseks vajalikud tegevused ja investeeringud 
 

Projekti osa Komponendid Kokku (mln eurot) 

A. Puurkaev-pumplad 

A. Tartu tn 
puurkaevu 
tamponeerimine, 
Pargi puurkaev-
pumpla 
rekonstrueerimine 

Puurkaevu tamponeerimine, ehitustööd 0,1 

Uuringud, projekteerimine 10% 0,01 

Ettenägematud kulud 10% 0,01 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 0,005 

KOKKU A: 0,125 

B. Ühisveevärgi rekonstrueerimine ja laiendamine 

B1. Ühisveevärgi 
rekonstrueerimine 

Torustiku ehitus PE torudega, 2070 m, hüdrandid 
14tk 

0,242 

Uuringud, projekteerimine 10% 0,024 

Ettenägematud kulud 10% 0,024 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 0,012 

B1 KOKKU: 0,302  

B2. Ühisveevärgi 
laiendamine 

Torustiku ehitus PE torudega, 1883m, hüdrandid 
6tk 

0,213 

Uuringud, projekteerimine 10% 0,021 

Ettenägematud kulud 10% 0,021 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 0,011 

B2 KOKKU: 0,266 

KOKKU B: 0,568 

C. Kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine 

C1. Kanalisatsiooni 
rekonstrueerimine 

Torustiku ehitus PVC torudega, isevoolne 
1703m, survetrass 283m, kaevud 

0,287 

Uuringud, projekteerimine 10% 0,029 

Ettenägematud kulud 10% 0,029 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 0,014 

C1 KOKKU: 0,359 

C2. 
Reoveepumplate 
rekonstrueerimine 

Reoveepumpla paigaldamine, 2 tk 0,04 

Uuringud, projekteerimine 10% 0,004 

Ettenägematud kulud 10% 0,004 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 0,002 

C2 KOKKU: 0,05 

C3. Kanalisatsiooni 
laiendamine 

Torustiku ehitus PVC torudega, isevoolne 937 m, 
survetrass 65m, kaevud 

0,148 

Uuringud, projekteerimine 10% 0,015 

Ettenägematud kulud 10% 0,015 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 0,007 

C2 KOKKU: 0,185 

KOKKU C: 0,594 
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C. Reoveepuhasti rekonstrueerimine 

D. Reoveepuhasti 
rekonstrueerimine 

Puhasti ehitustööd 0,18 

Uuringud, projekteerimine 10% 0,018 

Ettenägematud kulud 10% 0,018 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 0,009 

KOKKU D: 0,225 

  

KÕIK KOKKU: 1,512 
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7.  Finantsanalüüs 

Finantsanalüüsi eesmärgiks on anda Võhma linna investeeringu projektis osaleva vee-ettevõtte 
finantsnäitajatest ülevaade, olukorra kirjeldus ning analüüsida, kas elluviidav projekt on tasuv ja 
anda hinnang Võhma linna 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 

 
AS Võhma ELKO vee- ja kanalisatsiooniga seotud käive 2014. aastal oli ligi 62000 eurot. Vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste osutamine on olnud 2013-2014 aastatel kahjumis. Seetõttu on 2015 
aastal kahel korral (01.01.2015 ja 01.10.2015) tõstetud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda. 
 
Tabel 27. Laekumine teenuste müügist 
 

Laekumine 2014 (eurodes) 

Vee müük 26429 

sh elanikele 19710 

sh asutustele (lasteaed, kool) 1158 

sh ettevõtetele 5561 

Kanalisatsiooniteenuse müük 35437 

sh elanikele 28712 

sh asutustele (lasteaed, kool) 1557 

sh ettevõtetele 5168 

Kokku 61866 

 

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. 
Et katta viimasetel aastatel tehtud suured investeeringud ning tagada ÜVK majandamise 
jätkusuutlikkus, on viimasel ajal teenuse hinda mitmel korral tõstetud. 

 Võhma Linnavalitsuse 10.11.2014 korraldusega nr 160 kooskõlastati alates 01. jaanuarist 
2015 teenuse hinnaks: tasu 1 m3 võetud vee eest 0,77 eurot ja tasu 1 m3 reovee 
ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,03 eurot. Hindadele lisandub käibemaks.  

 Võhma Linnavalitsuse 24.08.2015 korraldusega nr 144 kooskõlastati alates 1. oktoobrist 
2015 teenuse hinnaks tasu 1 m3 võetud vee eest 0,93 eurot ja tasu 1 m3 heitvee 
ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,25 eurot. Hindadele lisandub käibemaks. 

 
 
Tabel 28. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid Võhma linnas. 
 

Vee tariif 2016. aastal Käibemakstuta Käibemaksuga 

Elanikud 0,93€ 1,12 eurot 

Asutused ja ettevõtted 0,93€ 1,12 eurot 

Kanalisatsiooni tariif 2016. aastal    
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Elanikud 1,25€ 1,50 eurot 

Asutused ja ettevõtted 1,25€ 1,50 eurot 

 
Kombineeritud tariif on 2016. aastal 2,62 eurot/m3, mis on mõnevõrra madalam võrreldes Eesti 
keskmise tariifiga. 
Arvete laekumisega on olnud probleeme ning mittemaksjatega tegeletakse pidevalt. Ettevõte on 
maksedistsipliini parandamiseks rakendanud isegi kohtumenetlust. Mittemaksjate puhul 
saadetakse esialgu hoiatused mittetasumise kohta. Maksedistsipliin on paranenud seoses 
sanktsioonide rakendamisega. 
 

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 Võhma linnas 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 65 l/p/in). Analüüsis on 
arvestatud, et elanike veetarbimine suureneb mõnevõrra kuni 80 liitrini ööpäevas aastaks 2023. 
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 29. Vee ja kanalisatsiooniteenuse osakaal keskmisest leibkonna sissetulekust 
 

  Ühik 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Veekasutuse maht m3/a 41428 42377 43326 44275 45224 46173 47122 

Prognoositav veetariif (km-ta) eur/m3 0,93 1,02 1,13 1,18 1,21 1,25 1,28 

Kanalisatsiooniteenuse maht m3/a 41428 42377 43326 44275 45224 46173 47122 

Prognoositav kanalisatsioonitariif 
(km-ta) 

eur/m3 1,25 1,38 1,51 1,59 1,63 1,68 1,72 

Prognoositav komplekstariif (km-ta) eur/m3 2,18 2,40 2,64 2,77 2,85 2,92 3,00 

Prognoositav komplekstariif (km-ga) eur/m3 2,62 2,88 3,17 3,32 3,42 3,51 3,60 

Leibkonnaliikme kulutus ÜVK 
teenusele 

eur/kuu 5,27 5,98 6,77 7,32 7,73 8,16 8,60 

Leibkonnaliikme netosissetulek  eur/kuu 475,00 500,65 530,89 562,21 596,82 632,85 670,85 

ÜVK teenuse kulu osakaal 
sissetulekust 

% 1,11 1,19 1,28 1,30 1,30 1,29 1,28 

 

  Ühik 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Veekasutuse maht m3/a 50589 50589 50589 50589 50589 50589 50589 50589 

Prognoositav veetariif (km-ta) eur/m3 1,41 1,55 1,59 1,63 1,68 1,72 1,77 1,82 

Kanalisatsiooniteenuse maht m3/a 50589 50589 50589 50589 50589 50589 50589 50589 

Prognoositav kanalisatsioonitariif 
(km-ta) 

eur/m3 1,89 2,08 2,14 2,20 2,26 2,32 2,38 2,44 

Prognoositav komplekstariif (km-ta) eur/m3 3,30 3,63 3,73 3,83 3,93 4,04 4,15 4,26 

Prognoositav komplekstariif (km-ga) eur/m3 3,96 4,36 4,48 4,60 4,72 4,85 4,98 5,11 

Leibkonnaliikme kulutus ÜVK 
teenusele 

eur/kuu 9,83 10,81 11,10 11,40 11,71 12,02 12,34 12,67 

Leibkonnaliikme netosissetulek  eur/kuu 710,81 752,64 796,36 841,93 889,30 938,43 989,28 1041,79 

ÜVK teenuse kulu osakaal 
sissetulekust 

% 1,38 1,44 1,39 1,35 1,32 1,28 1,25 1,22 
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7.4  Kulud 

Detailsed vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise kulud on toodud tabelis 25. 
 
Tabel 30. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise kulud 
 

Kulud eurodes 2014 

Palgakulu 12384 

Elektrikulu 9926 

Materjalid, varuosad 5317 

Ressursimaks, saastemaks 8135 

Remondikulud 3619 

Muud kulud 7247 

Amortisatsioon 36576 

Kokku 83204 

 

7.5  Vee ja kanalisatsiooniteenuse tulud ja kulud 

Vee ja kanalisatsiooniteenuste tulud ja kulud on toodud tabelis 30. 
 
Tabel 30. Vee ja kanalisatsiooniteenuste tulud ja kulud 
 

Tulud ja kulud eurodes 2014 

Vee müük 26429 

Kanalisatsiooniteenuse müük 35437 

Tulud kokku 61866 

Opereerimis- ja hoolduskulud 39381 

Muud kulud 7247 

Amortisatsioon 36576 

Kulud kokku 83204 

Kasum/kahjum -21338 

 
Vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine on olnud 2013-2014 aastatel kahjumis. Seetõttu on ka 
alates 01.01.2015 ja alates 01.10.2015 tõstetud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda. 
Varade planeeritav eluiga on arvestatud järgmiselt: 
Seadmed 15 aastat  
Ehitised/rajatised 50 aastat 
Torustikud 60 aastat 
 

7.6  Omavalitsuse finantssuutlikkuse hindamine ja projektide 
kaasfinantseerimine  

Võhma linn võib rahastada ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni projekti järgnevate vahendite 
arvelt: 

 linnale võetud laenud; 

 linna eelarve tulud; 

 vee-ettevõtte omavahendid; 

 tagastamata välisabi ja toetus (k.a Euroopa Ühenduse abifondidest); 

 ühtekuuluvusfond (alla 2000 ie reoveepiirkondadel taotlemine keeruline); 

 keskkonnaprogrammi vahendid; 

 erakapital. 
Seoses saneerimiskavaga ja riigipoolse abiga Võhma linn seadusega kehtestatud laenulimiite ei 
ületa. 2015. aasta seisuga on Võhma linnal vaba laenulimiiti ca 300000 eurot. 


