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Sissejuhatus  

 
Kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse § 6 lg 1 kohaselt on omavalitsusüksuse 
ülesandeks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, 
noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, 
jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja 
linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. 
 
Ülenurme valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava on dokument, mis kirjeldab 
valdkonna arengut järgneva 13. aasta jooksul. 
Käesolev arendamise kava on Ülenurme Vallavolikogu 27. juuni 2006 otsusega nr 14 
kinnitatud Ülenurme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVK) aastaks 
2006- 2015 korrigeerimine. 
Korrigeerimine on tingitud vahepealse aja jooksul toimunud seadusandluse muudatustest. 
Muutunud on nõuded ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale. Ellu on viidud 
Emajõe ja Võhandu valgala veemajandusprojekt, mille raames rekonstrueeriti ja laiendati 
ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatisi Ülenurme vallas. 
Arendamise kava muudatus käsitleb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusega arendamise 
kavale kehtestatud alljärgnevaid nõudeid: 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostatakse vähemalt 12 aastaks. Kava 
vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral korrigeeritakse. Seejuures 
tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat ning 
ülevaadatud kava uuesti kinnitada.  
Käesoleva arengukava koostamisel on lähtutud Vabariigi valitsuse sellekohastest määrustest 
ning standarditest ning EL direktiividest. 

Käesolev arengukava on edasiste täpsemate investeerimiskavade ja ettevõtete arengukavade 

väljatöötamise aluseks. Arengukava on oluline ka valla elanikkonna teadvustamisel 

vastavatest probleemidest ning vallaametnikele ja ettevõtete esindajatele ülevaate andmiseks 

väljakujunenud olukorrast.  

Perspektiivsete väikeelamupiirkondade puhul on lähtutud kinnistute arvu ja teede mahtude 

(torustike pikkuste) määramisel: 

 1ha maa kohta 4 kinnistut (a’ 2500 m
2
 koos teedega) ja 100 m teid  

Veevarustuse skeemi koostamisel on peamisteks valikukriteeriumideks veekvaliteet tarbija 
juures, mis peab vastama nõuetele ning tuletõrjeveevarustuse küsimus, mis määravad suures 
osas võimaliku veevarustussüsteemi konfiguratsiooni. 

 

Ülenurme vald kuulub Peipsi alamvesikonda, vastavalt Vabariigi Valitsuse 13. septembri 

2010 määrusele nr. 132 ”Vesikondade ja alamvesikondade määramine“.  
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1. Ülenurme valla üldine iseloomustus  

1.1 Asukoht ja elanikkond 

 
Ülenurme vald asub Tartu maakonnas, piirneb vahetult Tartu linnaga ning asub sellest edelas. 
Lisaks Tartu linnale piirneb Ülenurme vald  Tähtvere vallaga loodes, Nõo vallaga edelas, 
Kambja vallaga lõunas, Haaslava vallaga idas ning Luunja vallaga kirdes. Piirid 
naabervaldadega on paljuski määratud looduslike tingimustega. Piir Nõo vallaga kulgeb 
mööda Ilmatsalu jõge, umbes ühe kilomeetri ulatuses mööda Tartu-Valga raudteed ning 
suhteliselt hõredasti asustatud põllumajanduspiirkonnas. Ülenurme ja Kambja valdade 
vaheline piir kulgeb valdavalt mööda Tatra jõe orgu ning peamiseks ühendusteeks Kambjaga 
on Tartu-Võru maantee. Põhiline osa piirist Haaslava vallaga kulgeb mööda Aardla poldrit, 
jagades selle kaheks. Piir Luunja vallaga läheb mööda Emajõge, kuid on vaevalt üks 
kilomeeter pikk. Ülenurme valla pindala on 86,349 km

2
.  

 
Tabel 1 Elanike arv külade ja alevike lõikes 

 

Küla /alevik 01.01.2012 

    

Külitse 602 

Laane 108 

Lemmatsi 175 

Lepiku 118 

Läti 21 

Reola 174 

Räni 483 

Soinaste 592 

Soosilla 47 

Täsvere 22 

Uhti 292 

Õssu 164 

Tõrvandi 1636 

Ülenurme 

KOV täpsusega 

1609 

49 

KOKKU: 6092 

Allikas: Rahvastikuregister 
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1.2 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ala seosed Peipsi alamvesikonna 

veemajanduskava põhiseisukohtadega ja keskkonnakasutust reguleerivate 

dokumentidega 
 

Peipsi alamvesikonna veemajanduskava  

 

Veeseaduse kohaselt planeeritakse veekaitse ja kasutamise abinõud vesikonna või alamvesikonna 

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

arvestada kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas, üld- ja 

detailplaneeringute koostamisel või nende ülevaatamisel ja muutmisel. 

 

Peipsi alamvesikonna veemajanduskavas on välja töötatud meetmete kava, millest on lähtutud ka 

Ülenurme valla ÜVK arendamise kava koostamisel. Meetmekava koostamise eesmärgiks oli leida 

kõige kuluefektiivsemad lahendused veemajanduse kaitseks ning heaperemehelikuks 

kasutamiseks. Meetmekava koostamisel määratleti meetmete eelistuskriteeriumid:  

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

2. puhastav – vältimatu või juba tekitatud keskkonnasaaste vähendamine, puhastamine, mille 

tulemusel väheneb või leevendub reostamise/saastamise maht või mõju keskkonnale (nt. 

reoveepuhasti rajamine);  

3. taastav – minevikus tekitatud saaste või kahjustuste likvideerimine või selle keskkonnale 

põhjustatud mõju leevendamine (suletava prügila rekultiveerimine) 

4. seire – keskkonnaseisundi mõõtmise ja kaardistamisega seotud tegevused;  

5. regulatiivne – õigusakt või muul moel keskkonda korraldav tegevus.  

Peipsi alamvesikonna veemajanduskava näeb ette joogiveevarustuse eesmärkidena:  

1) Tagada kõigile tiheasustusalade elanikele võimalus ühisveevärgiga liitumiseks.  

2) Kaugemas perspektiivis (2013) peab ühisveevarustuse (mida kasutavad enam kui 50 inimest) 

vesi vastama kõigile kvaliteedinõuetele: olema nähtavalt puhas ja hea maitsega; vastama nõuetele 

indikaatornäitajate osas, olema tehnilistele normidele vastav.  

3) Väiksemate külade ja hajaasustuse osas tuleb aastaks (2014) korrastada veevarustus vähemalt 

rahuldavale tasemele: tagatud peab olema joogiveevarustus tervisele ohutu joogiveega, seda ka 

ohtlike ainetega reostunud aladel ja piirkondades ja perioodiliselt kuivavate kaevudega 

majapidamistes.  Reovee nõuetekohasel koguminsel ja puhastamisel nähakse ette aastaks 2014 

tagada:  

 

kõigile tiheasustusalade (reoveekogumisalade) elanikele võimalus liituda ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniga;  

 

kõige halvemas seisus olevate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide (torustikud, pumbajaamad, 

puhastid) nõuetele vastavusse viimine;  

 

veekogudesse või pinnasesse juhitava heitvee nõuetekohane puhastamine.  

 

Piirkondades, kus vee hea seisundi saavutamiseks ei piisa eeltoodud eesmärkide täitmisest tuleb 

tagada:  

 

hajaasustuse kanalisatsioonilahenduste veekogude keskkonnaseisundist lähtuv puhastusefekt;  

 

minimaalsete keskkonnanõuetega võrreldes täiendav fosforiärastus heitveest;  

 

vanade biotiikide ja heitveest pärineva fosforirikka mudaga reostunud alade puhastamine.  
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Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi sisaldada 
haigustekitajaid ega ülenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab vastama sotsiaalministri 
31.juuli 2001 määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“ 
esitatud nõuetele.  
 

Neid eesmärke on peetud silmas ka Ülenurme valla ÜVK arendamise kava koostamisel. 

 

1.3 Ülenurme valla üldplaneering ja arengukava  

 
Vee-ettevõtja ülesanne on pakkuda elanikkonnale kvaliteetset vee-ja kanalisatsiooniteenust, 
mis vastab EU direktiividele ja mille eesmärgiks on keskkonna ja põhjavee saastuse 
vähendamine. Üldplaneeringuga on Ülenurme vallas määratud järgmised vee- ja 
kanalisatsiooniettevõtja piirkonnad: Lõuna-Tartu piirkond, mis hõlmab Tartu linna lähiala - 
Porijõe, Tõrvandi-Roiu- Uniküla maantee, Tõrvandi-Lemmatsi maantee, Lemmatsi-Leilovi 
maantee, T92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme põhimaantee, Tähtvere valla ja Tartu linna 
vaheline maa-ala. Külitse piirkond, mis hõlmab Külitse küla ja ulatub osaliselt Lemmatsi ja 
Räni küladesse. Reola-Uhti piirkond, kuhu on haaratud Reola ja Uhti külade tiheasustusalad, 
Lennuvälja lähiümbrus, Ülenurme aleviku lõunaosa ja Aardla poldril asuvad Konsu kinnistu 
ning Jõe tänava piirkond. Üldplaneeringuga on kavandatud peamised veetorustike asukohad, 
Ülenurme valla veetorustikud tuleb siduda Tartu linna veetorustikega. AS Tartu Veevärk on 
võimeline tagama Tartu linna veevõrgu süsteemist Õssu, Ülenurme, Tõrvandi, Reola ja nende 
asunduste (kaasa arvatud Tartu lähiümbrus) ümbritsevate alade joogiveevarustuse.  
Vee-ettevõtja teenindusalade määramine on tingitud maapinna kõrgustest ja Tartu Veevärgi 
veetorustiku ja puhasti võimsusest. Veetorustike ühendamine naaberomavalitsus(t)e 
torustikega parandab vee kvaliteeti, vähendab ehitusmaksumust ning avariiohtu. Valla 

lõunaosas Laane ja Läti küla piiril on kavandatud perspektiivne  veehaarde maa – kui tulevikus on 

tarvis laiendada veetootmist, kas valla või Tartu linna  jaoks, siis on võimalik seda maad kasutada. 

Vee-ettevõtja teenindusalade määramine on tingitud maapinna kõrgustest ja Tartu Veevärgi 

veetorustiku ja puhasti võimsusest. Veetorustike ühendamine naaberomavalitsus(t)e torustikega 

parandab vee kvaliteeti, vähendab ehitusmaksumust ning avariiohtu. Kriitiline on olukord Külitse 

küla piirkonnas, kus puudub täielikult ühisveevärk ja kanalisatsioon. 
(Lisa 1 Ülenurme valla üldplaneeringu tehnovõrkude kaart) . 
 
Tabel 1 Vee-ettevõtted ja tegevusala piirkonnad  
 

Jrk 
number  

Vee-ettevõtja Tegevusala piirkond  

1 AS Tartu 
Veevärk  

Ülenurme alevik, Tõrvandi alevik, osaliselt Õssu küla 
(Lepiku tee, Eerika tee), Räni küla, Soinaste küla  

2 AS Emajõe 
Veevärk  

Õssu küla ( Piibelehe elamurajoon) 

3  OÜ Olme  Reola ja Uhti külad; Ülenurme alevik (Männi 
elamurajoon), Räni küla (Heina ja Ristikheina tänavad) 

4 MTÜ Urva 
vesi 

Lemmatsi küla Ute ja Urva tänavate piirkond 

5 OÜ 
Karukoobas 

Külitse küla Mutiku ja Haaviku tänavate piirkond 
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6  MTÜ Külitse 
Vesi 

Külitse küla Nurmenuku, Sinilille, Kõivusalu ja Terra 
tänavate piirkonna 

   

 
 
Ülenurme valla arengukava seab eesmärgi perspektiivis ühendada Tartu linna vee- ja 

kanalisatsioonivõrguga Õssu, Ülenurme, Tõrvandi, Reola ja nende asunduste (kaasa arvatud Tartu 

lähiümbrus) ümbritsevate alade joogiveevarustuse.  

 

 

2. Veevarustus   

2.1 Veeallikad  

2.1.1 Ülenurme valla territooriumi põhjavesi ja selle kvaliteet  

Ülenurme valla asulates valitsevad geoloogilised ja hüdrogeoloogilised tingimused on 
kirjeldatud puurkaevude passides ja REI töös nr 534 “Ehitusgeoloogiline aruanne Tartu 
rajooni Ülenurme aleviku, Reola ja Aardla küla planeerimine. Tallinn, 1982“. Geoloogilises 
läbilõikes on mullakihi paksuseks 10-50 cm, millele järgneb saviliiv veeristega 3- 25 m 
sügavuseni, liivakivi ja savikas aleuroliit savi (kihi paksus kohati kuni 10 m) dolomiidi 
vahekihtidega kuni 90 m sügavuseni, liivakivi dolomiidi vahekihtidega kuni 130 m 
sügavuseni, tsementeerunud liivakivi savi vahekihtidega kuni 150 m sügavuseni, lubjakivi ja 
mergel lubjakivi vahekihtidega kuni 215 m sügavuseni. Olme- ja tööstuse vajadusteks 
kasutatakse puurkaevudest võetavat põhjavett. Veeallikana on kasutusel kvaternaari (Q) ja 
kesk-alamdevoni-siluri (D2-1 – S) veekihid. Põhjavett kasutatakse nii majandus- kui 
joogiveena.  
Kvaternaari veekiht on esindatud peamiselt pinnaseveena, mis on maapinnast esimese alalise 
veekihi surveta põhjavesi. Toitub sademetest. Laialdaselt on kasutusel salvkaevude ja 
üksikute madalate puurkaevude kaudu. Probleemiks on veekihi kõrge nitraatioonide sisaldus 
ja suur mikrobioloogiline reostus. 
Kesk-alamdevoni-siluri veekiht on ülalt teiseks põhjaveekihiks. Vett võetakse Tartu ja Pärnu-
Siluri veekompleksist. Tartu veekompleksi veel on looduslikult kõrge rauaühendite sisaldus. 
Vesi on mõõdukalt kare või kare. Mõnede puurkaevude vees ületab piirnormi – 1,5 mg/l 
fluoriidisisaldus.  
Ülenurme valla territooriumil on 92  puurkaevu. Rajatud on valdavalt 160-170 m sügavusi 
puurkaeve. 
Vallas ei ole täpset ülevaadet puurkaevudest võetavate veekoguste kohta ega kaevude 
reostustasemest. Olemas on andmed vaid vee-ettevõtete hallatavate puurkaevude kohta.  
Ülenurme alevikus on pinnasevee tase 1,5-3,7 m sügavusel maapinnast ja põhjavee staatiline 
tase 20,0-26,6 m maapinnast, Reola külas on pinnasevee tase 0,9-4,6 m ja põhjavee staatiline 
tase 3,9-18,5 m. Tõrvandi alevikus on põhjavee staatilised tasemed on piires 28-42 m. 
Vaadeldaval alal on põhjavesi reostuse eest kaitstud ja selle kvaliteet vastab kehtivatele 
nõuetele.  
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2.1.2 Pinnaveekogud ja nende kvaliteet 

 
Ülenurme vald asub kahe jõe valgalal.Valla läänepoolsest osast suubuvad kraavid Ilmatsalu 
jõkke ning idapoolses osas Porijõkke. Valla territooriumil asuvad Aardla järv, Ropka paisjärv, 
Reola reoveepuhasti heitvee suublaks olev Porijõgi pole reostustundlik, kuna pole kantud 
reostustundlike suublate nimekirja. Porijõe pikkus on 38 km, valgala 298 km

2
. Jõgi algab 

Otepää kõrgustiku idaosast ja suubub Emajõkke 32 km kaugusel suudmest. Jõe langus on ~84 
m ja keskmine lang 2,21 m/km. Keskmine vooluhulk Reola lävendis (12,6 km kaugusel 
suudmest) 1,65 m

3
/s. Voolukiirus on väga muutlik olles piires <0,05-0,6 m/s. Jõevett 

iseloomustab kõrge lahustunud hapniku sisaldus (9,4-12,4 mg/l), pH on piires 7,7-7,8. BHT5 
väärtused on kõrgenenud: Uhti piirkonnas 4,6-5,3 mgO2/ l . Biogeenide – üldlämmastik ja 
üldfosfor – sisaldus iseloomustab alamjooksul hüpertroofsel või mesotroofsel tasemel (Nüld 
1,52-2,43 mg/l ja Püld 0,023-0,058 mg/ l). Alamjooksul võib jõge lugeda mesotroofseks 
veekoguks α- ja β-mesosaproobsuse ilmingutega. Primaarproduktsiooni limiteerivaks 
elemendiks on fosfor. 

Aardla järv  
Aardla järv asub Reola –Aardla ürgoru põhjas. Oma nime on saanud Aardla järv Aardla küla 
järgi. Järve pindala on 16,3 ha. Järve suurus on muutunud poldri rajamisega 1976 aastast. 

Ropka paisjärv on kaevatud 1970 aastal ja paisutatud üles Ilmatsalu jõest kalakasvatuse, 
vihmutuse ja puhkemajanduse eesmärgil. Järve paisutskõrgus on 3,5 meetrit ja pindala 9,7 ha. 
Järv on rekonstrueeritud 2011. aastal. 

Soosilla paisjärv  

1980. aastal projekteeriti väetiseturba tootmiseks 3 ha ala. Karjäär korrastati paisjärveks 
1992.  aastal. Järve läbib Kikkaoja. Järve paisutuskõrgus on 3 meetrit, pindala 3,4 ha. 
Taimkattega on  kaetud järve pinnast 10 % 

Konsu järv on rajatud Aardla poldri kuivendamise käigus 1970- ndatel aastatel. 
Paisutuskõrgus on 2 meetrit , pindala 3 ha . Järv vajab rekonstrueerimist. Järv on taimestikuga 
kaetud 30 %. 
 

3. Ülenurme valla ühisveevärk ja -kanalisatsioon 
 

3.1 Reola küla ühisveevärk ja -kanalisatsioon  

Veemajandust korraldab OÜ Olme. Reola külas on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
ühendatud 60% elanikke. Reola külas asuvad puurkaevud: Kooli puurkaev-pumbamaja 
kinnistu, katastritunnus 94901:009:0142, pindala 5696 m², asuv puurkaev-pumpla, 
(ehitusregistri kood 120589497); PK 4 Roosi tn 13 kinnistu, katastritunnus 94901:009:0143, 
pindala 3588 m², asuv puurkaepumpla, pass nr 4924 kat nr 7013, (ehitusregistri kood 
120589494).  Vee tarbimine - 73 m

3
/d.  Reola külas on üks kahel puurkaevul põhinev 

veevarustussüsteem, mis varustab nii elamuid kui tootmiskompleksi. PK4 (elamute) 
veetöötlemiseks on paigaldatud raua eraldussüsteem EURA IRA 65 Duplex, fluoriidide 
eraldamiseks on paigaldatud pöördosmoosisüsteem Herco UO 1200 ND. 
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Tabel 2 Reola küla puurkaevud  
 

 
Reola küla veetorustike kogupikkus on 3010 m, mille materjalina on kasutatud malmist 
muhvtorusid järgnevas ulatuses: Ø 200 – 120 m, Ø 150 – 1920 m, Ø 100 – 230 m, Ø 50 – 230 
m. Reola külas reovee vooluhulka ei mõõdeta. Keskmine arvestuslik vooluhulk on 84 m

3
/d ja 

keskmine arvutuslik reostuskoormusega R = 75 kg BHT7/d. 
Sademete ja lumesulamise ajal võib reovee vooluhulk tõusta kuni 50 % ja siis Q = 126 m

3
/d. 

Analüüside andmetel on Reola biotiikidesse siseneva reovee parameetrid järgmised: pH=7,3; 
HA=570 mg/l; BHT7=430 mg/l; KHT=1000 mg/l; Nüld=67 mg/l; Püld=13mg/l. Veeloaga on 
kehtestatud nõuded puhastatud heitvee keskkonda juhtimiseks: BHT7 – 25 mg/l, KHT – 125 
mg/g, HA - 35 mg/l, N – 25 mg/l, P –  pole limiteeritud, naftasaadused 1,0 mg/l. 
 
Reola küla heitveed lähevad Reola küla territooriumil asuvasse biopuhastisse. Sademevee 
kanalisatsioon puudub. Purgimiseks kasutatakse reoveepuhasti basseini.  Reola ja Uhti külade 
kanalisatsioonitorustike kogupikkus 3 953 m.   
Reola reoveepuhastile, mis asub Biotiigi kinnistul katastritunnus 94901:009:0490, pindala 
6,11 ha, asuv jäätmehoidla maa, (ehitusregistri kood 220603382) suunatakse lisaks Reola 
külale ka Uhti küla reoveed.  
Reola reoveepuhasti moodustab kompleks, mille osad on kunagine EPA katseseade-bassein 
mõõtmetega 6x30 m, sügavus 2-3 m, mis käesoleval ajal toimib setitina ja 4 biotiiki  
üldpinnaga 12 800 m

2
 ja sügavusega kuni 1 m. Seega on biotiikide maht 12 800 m

3
. Puhasti 

jõudluseks võib hinnata 500-600 m
3
/d ja 64 kg BHT7/d.  

Reola biotiikidest väljuva reovee parameetrid järgmised: pH=6-9 ; HA=24 mg/l; BHT7=48 
mg/l; Nüld= limiteerimata ; Püld= limiteerimata . Reola reoveepuhasti heitvee suublaks on 
Porijõgi, mis pole reostustundlik, kuna pole kantud reostustundlike suublate nimekirja. 

 
Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt  Emajõe alamprojekti raames 2006-2010 
teostatud rekonstureerimistööde raames teostatud tööd on kajastatud 
täitedokumentatsioonides (asuvad Ülenurme vallavalitsuse arhiivis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Veehaarde nimetus Aadress * Puurkaevu katastri number 

AS Tartu Lennujaam PK Tatu Lennujaam Lennu 44 Reola küla 7187 

Reola küla PK3 (kooli) + 
PK4(elamute)  

Reola küla  6889, 7013  

http://klis2.envir.ee/?page=klis_pub_view_dynobj&rel_sort_opt=999&pid=80480&tid=1031&curr_owner_only=0&u=20120816101403&tid=2177#rel_exp_2177_
http://klis2.envir.ee/?page=klis_pub_view_dynobj&pid=285523&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Dklis_pub_view_dynobj%26pid%3D285494%26tid%3D1665%26u%3D20120816101147
http://klis2.envir.ee/?page=klis_pub_view_dynobj&pid=285523&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Dklis_pub_view_dynobj%26pid%3D285494%26tid%3D1665%26u%3D20120816101147
http://klis2.envir.ee/?page=klis_pub_view_dynobj&pid=4324421&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Dklis_pub_view_dynobj%26pid%3D4324411%26tid%3D1665%26u%3D20120816100440
http://klis2.envir.ee/?page=klis_pub_view_dynobj&pid=4324421&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Dklis_pub_view_dynobj%26pid%3D4324411%26tid%3D1665%26u%3D20120816100440
http://klis2.envir.ee/?page=klis_pub_view_dynobj&pid=4324421&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Dklis_pub_view_dynobj%26pid%3D4324411%26tid%3D1665%26u%3D20120816100440
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3.2 Tõrvandi aleviku ühisveevärk ja -kanalisatsioon 

 
Veemajandust korraldab AS Tartu Veevärk. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega on 
ühendatud  kasutab 98,1% elanikkonnast . Vee tarbimine 192 m

3
/d. Tõrvandi alevikku 

teenindavad puurkaevud: Puurkaev-pumbamaja nr 2 kinnistu, katastritunnus 94901:007:1157, 
pindalaga 9181 m

2
, asuv puurkaev-pumpla; Papli nt 1 kinnistu, katastritunnus 

94901:007:1156; pindalaga 4226 m
2
. Tõrvandi aleviku veetöötlemiseks on Metsaääre 

puurkaevule paigaldatud raua eraldussüsteem EURA IRA 110 Duplex.  
 
Tabel 3 Tõrvandi alevik puurkaevud  

 
Tõrvandi alevikus on kolmel puurkaevul põhinev ühtne veevarustussüsteem, mis varustab nii 
elamuid kui ettevõtteid. Tõrvandi  alevikus puudub reoveepuhasti. Aia tn 20 kinnistul 
katastritunnus 94901:007:1311, pindala 7691 m², asub kanalisatsiooni pumpla (ehitusregistri 
kood 220573502). Aleviku reovesi kanaliseeritakse isevoolselt alevikus asuvasse 
reoveepumplasse, kust see juhitakse Tartusse  Tartu linna suubub kollektor Tähe tänava lõpus 
 
Tõrvandi alevikus asuvad ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustikud (ehitusregistri kood 
220573502), pikkusega kokku 4837,5 m kanal ja 5735,4 m vesi, hüdrandid 12 tk, 
reoveepumplad 2 tk. 
 
Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt Emajõe alamprojekti raames 2006-2010 
teostatud rekonstureerimistööd on kajastatud täitedokumentatsioonides (asuvad Ülenurme 
vallavalitsuse arhiivis). 

 

3.3 Ülenurme aleviku ühisveevärk ja -kanalisatsioon 

 
Ülenurme aleviku vee –ja kanalisatsiooniteenuse ulatus, veetarbimine.  
Veemajandust korraldab AS Tartu Veevärk. Ühisveevärgiga ühendatud on elanikke 90%. Vee 
tarbimine 210 m

3
/d.  

Ülenurme alevikku teenindavad puurkaevud : Silmapiiri puurkaevu kinnistu, katastritunnus 
94901:007:1569, pindala 10000 m², asuv puurkaev-pumpla, pass nr 7008, kat nr 25412, 

Veehaarde 

nimetus Puurkaevu nimetus 

Puurkaevu katastri 

number  

Kesk-Alam-

Devoni - Siluri 

veekiht 

Tõrvandi alevik     

1. EPT Tartu Rajoonikoondis 6911 

  Puurkaev pumbamaja nr 2   

 
94901:007:1157   

2. Puurkaev pumbamaja nr 2 22037 

  Puurkaev pumbamaja nr 2   

  94901:007:1157   

3. Tehnopark 21522 

  Tehnopargi tee 3   

  94901:007:1125   
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(ehitusregistri kood 120589495). Võru mnt 1 kinnistu katastritunnus 94901:007:1081, pindala 
3435 m², asuv puurkaev-pumpla. 
Ülenurme aleviku veetöötlemiseks on Silmapiiri puurkaevule paigaldatud raua 
eraldussüsteem EURA IRA 90 Duplex.  
 
Tabel 4 Ülenurme aleviku puurkaevud  
 

Veehaarde nimetus Puurkaevu nimetus Aadress 

Puurkaevu 

katastri 

number 

Kesk-Devoni veekiht Ülenurme alevik 

 1. Silmapiiri Ülenurme alevik 25412 

 
Silmapiiri kü Ülenurme vald 

 

 
94901:007:1569 

  2. Võru mnt 1 Ülenurme alevik 21223 

 
Võru mnt 1 kü Ülenurme vald 

 

 
94901:007:1081 

  
    3. Silmapiiri Ülenurme alevik 19024 

 
Silmapiiri kü Ülenurme vald 

 

 
94901:007:1569 

  4. Võru mnt 1 Ülenurme alevik 6912 

 
Võru mnt 1 kü Ülenurme vald 

 

 
94901:007:1081 

   
Ülenurme alevikus on kahel puurkaevul põhinev ühtne veevarustussüsteem, mis varustab nii 
elamuid kui ettevõtteid. 2005 aastal puuriti keskuse puurkaevu juurde lisaks uus puurkaevu 
pass nr 1500. Puurkaevudele rajati veetöötlusjaam, mille rajamisel lähtuti asjaolust , et 
olemasolevast puurkaevust tarbesse võetav vesi ei vastanud joogiveele esitatavatele nõuetele 
kõrge F sisalduse tõttu. Seetõttu rajati täiendav puurkaev madala F sisaldusega devoni 
veekompleksi eesmärgiga erinevate vete segamiseks. Ülenurme alevikus puudub 
reoveepuhasti. Mõisniku 2 kinnistul katastritunnus 94901:007:1639, pindala 5843 m², asub 
kanalisatsiooni pumpla (ehitusregistri kood 220573499). Aleviku reovesi kanaliseeritakse 
isevoolselt alevikus asuvasse reoveepumplasse, kust see juhitakse Tartusse läbi umbes 1700 
m pikkuse  survetoru. Tartu linna suubub kollektor Tähe tänava lõpus. Ülenurme alevikus 
asuvad ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustikud(ehitusregistri kood 220573499), pikkusega 
kokku 4256,9 m kanal ja 4280,7 m vesi, hüdrandid 10 tk, reoveepumplad 2 tk. 
 
Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojkt Emajõe alamprojekti raames 2006-2010 
teostatud rekonstureerimistööde raames teostatud tööd on kajastatud 
täitedokumentatsioonides (asuvad Ülenurme vallavalitsuse arhiivis). 

 
Tõrvandi aleviku ja Ülenurme aleviku reoveekogust on mõõdetud alates 2011 aastast märts-
september 2011 suunati Tartu linna reoveepuhastisse reovett 88 265 m

3 
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3.4 Räni, Soinaste ja Õssu külade ühisveevärk ja -kanalisatsioon 

 

Räni külas on vee ja kanalisatsiooniga ühendatud 50%, Soinaste külas on vee- ja 
kanalisatsiooniga ühendatud 85 %, Õssu külas on vee- ja kanalisatsiooniga ühendatud 
ligikaudu 80 % majapidamisi. Õssu (osaliselt), Soinaste ja Räni külad tarbivad Taartu linna 
vett ning on ühendatud Tartu linna veevõrku. Külade reovesi suunatakse Tartu linna 
reoveepuhastisse, valla territooriumil nendes piirkondades biopuhastid puuduvad. Soinaste 
külas asuvad puurkaevud kinnistu, katastritunnus 94901:007:0856, pindala 2630 m², asuv 
puurkaev-pumpla, pass nr 4924, kat nr 7013, (ehitusregistri kood 120589494). Parkmetsa 
kinnistu, katastritunnus 94901:007:1681, pindala 9.72 ha, asuv puurkaev-pumpla, pass nr 
7021, kat nr 26104, (ehitusregistri kood 220592218). 
Õssu küla veetöötlemiseks on Õssu küla puurkaevule paigaldatud raua eraldussüsteem EURA 
IRA 90 Duplex.  
 
Tabel 5 Soinaste ja Õssu külade puurkaevud  
 

    Veehaarde 

nimetus  Puurkaevu nimetus Aadress 

Puurkaevu katastri 

number 

1. Parkmetsa Soinaste küla 26104 

   Parkmetsa kü Ülenurme vald 
 D2-1 -- Kesk-

Alam-Devoni 
põhjaveekogum  Saare elamurajoon  Räni küla  21798  

D2-1 -- Kesk-
Alam-Devoni 
põhjaveekogum 
 Õssu puurkaev  Õssu küla  21046 

 
 
 
Räni ja Õssu külad tarbivad vett Tartu linnas asuvatest puurkaevudest.Tartu linnas 
kasutatakse nelja põhjaveekogumit (Kvaternaari Meltsiveski, Kesk-Devoni, Kesk-Alam-
Devoni - Siluri ja Ordoviitsiumi-Kambriumi). Ülenurme valla territooriumile saadakse vett 
Ropka veehaardest. Ropka veehaare koosneb kümnest puurkaevust, mis kõik pumpavad 
Kesk-Alam-Devoni - Siluri veekihi põhjavett, millele lisanduvad kaks puurkaevu Ropka II 
astme pumbajaama (ühtlasi ka joogiveepuhasti) territooriumil. Veehaarde projekteeritud 
nimi-tootmisvõimsus on 186 m3 tunnis (4464 m3/d). Antud hetkel on kasutusel kaksteist 
puurkaevu projekteeritud nimitoodanguga 162 m3 tunnis (3880 m3/d). Tarbimisvõimsus 
pumpade toodangute järgi on 138,6 m3 tunnis (3326,4 m3/d). Kogu väljapumbatav vesi läbib 
Sepa joogiveepuhastisse. Veehaarde tööd juhib kohalik automaatika ja jälgimiseks on 
visualiseerimissüsteem, mis võimaldab kogu veehaarde tööd juhtida ja kontrollida. Lähiajal 
on kavas ühendada Sirbi tänava kolm kaevu joogiveepuhastiga, suurendada joogiveepuhasti 
tootlust ja reservmahutite mahtu. 
(Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2025). 
 
 
 
 
 

http://klis2.envir.ee/?page=klis_pub_view_dynobj&pid=4324481&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Dklis_pub_view_dynobj%26pid%3D4324411%26tid%3D1665%26u%3D20120816100440
http://klis2.envir.ee/?page=klis_pub_view_dynobj&pid=4324481&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Dklis_pub_view_dynobj%26pid%3D4324411%26tid%3D1665%26u%3D20120816100440
http://klis2.envir.ee/?page=klis_pub_view_dynobj&pid=4324481&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Dklis_pub_view_dynobj%26pid%3D4324411%26tid%3D1665%26u%3D20120816100440
http://klis2.envir.ee/?page=klis_pub_view_dynobj&pid=4324481&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Dklis_pub_view_dynobj%26pid%3D4324411%26tid%3D1665%26u%3D20120816100440
http://klis2.envir.ee/?page=klis_pub_view_dynobj&pid=4324481&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Dklis_pub_view_dynobj%26pid%3D4324411%26tid%3D1665%26u%3D20120816100440
http://klis2.envir.ee/?page=klis_pub_view_dynobj&pid=4324481&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Dklis_pub_view_dynobj%26pid%3D4324411%26tid%3D1665%26u%3D20120816100440
http://klis2.envir.ee/?page=klis_pub_view_dynobj&pid=4324481&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Dklis_pub_view_dynobj%26pid%3D4324411%26tid%3D1665%26u%3D20120816100440
http://klis2.envir.ee/?page=klis_pub_view_dynobj&pid=4324481&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Dklis_pub_view_dynobj%26pid%3D4324411%26tid%3D1665%26u%3D20120816100440
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Tabel 6 Emajõe vee kvaliteet all- ja ülalpool Tartu linna heitvee väljalaskusid  
 
 

Tabel 6. Emajõe vee kvaliteet all- ja ülalpool Tartu linna heitvee väljalaskusid  

Näitaja  Kontsentratsioonid, mg/l  

Ülalpool väljalasku  Heitvees  Mõõdetud all-pool 
väljalasku  

BHT7  3,6  7,9  3,4  

Üldfosfor  0,037  0,67  0,041  

Üldlämmastik  1,95  11,7  2,00  

Hõljum  13,0  7,9  12,5  

KHT  49,2  35,2  48,7  

Kuna Ülenurme valla reovesi suunatakse Tartu linna reoveepuhastisse kasutatakse Tartu linna 
arengukavas olevaid andmeid.  
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4.Ühisveevärk ja -kanalisatsioon teistes külades  
 
Ülejäänud valla külades tiheasustusaladel Soinaste (Linnavere), Räni on osaliselt välja 
ehitatud ühisvee-  ja kanalisatsioonivõrk. Külitse küla tiheasustusega alal puudub ühisvee- ja 
kanalisatsioonivõrk. Hajaasustusaladel Lepiku, Laane, Läti, Täsvere, Soosilla ja Lemmatsi, 
kus elab ligikaudu 50% valla elanikest on hulganisti salv- ja puurkaeve ning reovee 
kogumiskaeve. Külades kus majad asuvad kompaktselt on rajatud ühiselt 
ühisveevõtukohtadeks puurkaeve, kuid ühine kanalisatsioon puudub. Kanalisatsiooni ja 
reovee puhastusseadmete puudumine on suureks probleemiks.  
 
Veeallikana kasutatavad veekompleksid on Kvaternaar ja Silur. Kvaternaari veekompleks on 
maapinnast lähtudes kõige ülemine. Kompleksi veeand on väike ning ta on enamasti 
pinnasereostuse eest nõrgalt kaitstud. Siluri veehorisont paikneb u 2-12 m sügavusel, vesi on 
surveta. 
Reovesi kogutakse kogumismahutitesse või immutatakse. Kuna valla territooriumil on 
põhjavesi pinnasereostuse eest nõrgalt kaitstud või täiesti kaitsmata, võib asustuse tihenedes 
reovee kogumine halvas seisukorras mahutitesse või immutamine pinnasesse hakata 
mõjutama joogivee kvaliteeti. Praegusel juhul on Külitse, Lepiku , Laane, Soosilla ning 
Lemmatsi külades tekkinud vajadus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni väljaehitamiseks. 
 
Külades elamuehituse intensiivistumisel ning uute elamumaade planeerimisel tuleb luua 
võimalus olemasolevatele majapidamistele liituda vee- ja kanalisatsioonirajatistega.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ülenurme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012- 2025 
15 

5. Tuletõrjeveevarustus  

Tuletõrjevee saamiseks hüdrantidest tuleb tagada elamualadel vooluhulk 10 l/s kolme tunni 
jooksul, mis eeldab vastava veereservi olemasolu ning nimetatud vooluhulga järgi 
dimensioneeritud jaotustorustikku (üldjuhul DN 100 mm). Tuletõrjevee saamise eelduseks on 
veevõrgu olemasoleva üheastmelise veevarustussüsteemi muutmine kaheastmeliseks.  

Tuletõrje veevõtukohad vajavad korrastamist ja tähistamist, mis nõuavad suuri 
investeeringuid, mida proovitakse elluviia rahastajate ja valla omafinantseerimise toel.  

Tabel 7 Tuletõrje veevõtukohad 2008 aasta seisuga. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Asustusüksus Aadress Aadressi täpsustus Nimetus Tüüp 
Maht 
m3 

Soinaste küla Tartu mnt 56 

Kõrvalmaantee 22130 TARTU - 

ÜLENURME 0,650km siis 

paremale 100m Tiik kinnine 150 

Räni küla Pärna 2 

Põhimaantee 3 JÕHVI - TARTU 

- VALGA 139,056 km siis 

paremale 225m Tiik la-lo 500 

Soinaste küla Metsaoja 

Mööda Näki tee 600m Tõrvandist  

Aini mööbel Veehoidla TE-KI 110 

Tõrvandi 

alevik Papli tn 1 

Tõrvandi PK kõrval pumbajaama 

kõrval Tiik TE-KI 50 

Tõrvandi 

alevik Tiigi-1 Papli tn 14 vastas Tiik TE-KI   

Tõrvandi 

alevik Papli 16   Tiik TE-KI   

Ülenurme 

alevik Tartu mnt 2   Veehoidla la-lo   

Ülenurme 

alevik Mõisapargi Muuseumi ja mõisahoone vahel Tiik la-lo   

Ülenurme 

alevik Konsu sild 

Kõrvalmaantee 22140 

TÕRVANDI - ROIU - 

UNIKÜLA 900m  Tiik la-lo   

Ülenurme 

alevik Mõisniku tn 93 Mõisniku tee,viimase maja taga Jõgi     

Soinaste küla Aardlapalu luht 

Kõrvalmaantee 22140 

TÕRVANDI - ROIU - 

UNIKÜLA 2,310km  Tiik     

Reola küla Rait Saeveski 

Kõrvalmaantee 22133 REOLA - 

UNIPIHA 0,580km Veehoidla   100 

Külitse küla Raja tn 111 

Kõrvalmaantee 22194 KÜLITSE 

JÄRVE TEE 0,465km Jarv     

Külitse küla 

Nõmme / 

Järvekalda 

Kõrvalmaantee 22195 KÜLITSE 

- HAAGE 2,320km siis vasakule 

168m Jarv     
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Tabel 8 Tuletõrje hüdrantide asukohad 

 

Jrk.nr Asukoht Märk 

X-asukoha 

koordinaat 

Y- asukoha 

koordinaat 

1 Tombi-Tõrvandi tee 11a Tõrvandi alevik kupul 657925,1739 6468069,339 

2 Puu tee-Tõrvandi tee Tõrvandi alevik kupul 657835,9031 6468334,053 

3 Tõrvandi tee-Ringtee 35 Tõrvandi alevik kupul 658035,5449 6467717,196 

4 Ringtee 17 juures Tõrvandi alevik kupul 658194,0203 6467995,987 

5 Ringtee 48 Tõrvandi alevik kupul 658230,8777 6467556,027 

6 Papli-Tamme 3 Tõrvandi alevik kupul 658739,4517 6467884,826 

7 Aia 6a Tõrvandi alevik kupul 658711,6561 6467717,609 

8 Papli 14 Tõrvandi alevik kupul 658461,6631 6468065,516 

9 Papli 8a juures Tõrvandi alevik kupul 658545,2621 6467860,147 

10 Aia 17 juures Tõrvandi alevik kupul 658508,0733 6467613,713 

11 Ringtee 1 juures Tõrvandi alevik kupul 658479,5641 6467726,522 

12 Paruni-Poldri Ülenurme alevik kupul 659739,4953 6466723,961 

13 Mõisniku 2 Poldri tn.-l Ülenurme alevik kupul 659779,2535 6467203,78 

14 Sorgsepa Ulitsa kü Kaasiku tn.-l Ülenurme alevik kupul 659800,7159 6467485,718 

15 Kasteheina 2 Ülenurme alevik kupul 659800,8169 6467695,362 

16 Võru mnt 12 Ülenurme alevik kupul 659484,5119 6466820,224 

17 Võru mnt 2 Ülenurme alevik kupul 659448,6247 6467044,318 

18 Tartu mnt. 2 Ülenurme alevik kupul 659409,1815 6467304,198 

19 Tartu mnt 16a Ülenurme alevik kupul 659413,8055 6467546,534 

20 Tartu mnt 34 Ülenurme alevik kupul 659416,1935 6467842,877 

21 Heki 18 Ülenurme alevik kupul 659579,8235 6466495,858 

22 Ringtee 3 Tõrvandi alevik kupul 658405,9499 6467872,211 

23 Koovitaja 19 Kaasiku Ülenurme alevik kupp 659799,4601 6467884,52 

24 Loopealse 15; 24 vahel Kaasiku Ülenurme alevik kupp 659750,9701 6468221,24 

25 Tartu mnt 5 Ülenurme alevik pinnasel 659567,7701 6467803,12 

26 Kodumaja park Ülenurme alevik post/toru 659687,2401 6467812,62 

27 Koovitaja 6  Kaasiku Ülenurme alevik kupp 659666,296 6468023,303 
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6. Sademevesi ja drenaaž 

Sademevee kanalisatsioonid on rajatud valla territooriumile asulatesse mitmekorruselise 
hoonestusega aladele. Samuti on sademeveekanalisatsioon rajatud tööstusmaaaladele. 
Sademevee süsteemid on välja ehitatud piirkonniti. Sademevee kanaisatsioonisüsteemid on 
vajalik välja ehitada valla territooriumi tiheasustusega piirkondades. Tiheasustustega valla 
piirkondades tuleb sademevesi juhtida läbi sademeveekanalisatsiooni lahtistesse 
veekogudesse. Sademevett ei tohi juhtida reoveekanalisatsiooni. Parklatest tulenev 
sademevesi tuleb puhastada õlipüüduritega.  
Hajaasustusega piirkonnas imbub sademevesi maapinda ning moodustab vettandvaid 
põhjaveekihte. Arvestades  hoonestuse hajusust, kõvakattega tänavate suhtelist vähesust ja 
suurt haljastupindade osatähtsust, ei ole põhjendatud sademeveekanalisatsioonide rajamine. 
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7. Kavandatavad tegevused  
 
Arvestades põhjavee varude olemasoluga Tartu linnas on otstarbekas Ülenurme valla 
territoorium i veevarustust laiendada Tartu linna  põhjavee baasil või vastupidi. Kvaternaari, 
Kesk-Alam-Devoni - Siluri ja Ordoviitsiumi-Kambriumi veekihtide põhjavee tarbevaru on 
kinnitatud 2018. aastani ja Kesk-Devoni veekihi tarbevaru 2025. aastani. 2018. aastaks on 
vajalik Kvaternaari, Kesk-Alam-Devoni - Siluri ja Ordoviitsiumi-Kambriumi veekihtide 
põhjavee tarbevarude ümberhindamine. Samas peab valmis olema stsenaariumiks, et mingil 
põhjusel osa või kogu põhjavee tarbevaru reostatakse.  
 
Joogiveevarustuse ringsüsteemi loomiseks ühendada Tartu linn ja Ülenurme alevik; Tartu 
linn ja Tõrvandi alevik. Välja on vajalik ehitada vee- ja kanalisatsioonitorustikud kõikjal 
Soinaste ja Räni külas. Perspektiivis ühendatakse Reola küla reoveekanalisatsioonitorustikud  
 Tartu linna reoveepuhastisse.  
 

Alevike torustike rekonstrueerimiseks, mida ei rekonstrueeritud Emajõe ja Võhandu jõe 
valgala veemajandusprojkt Emajõe alamprojektis, tuleb selgitada olemasolevate torude 
seisukord. Võimaluse korral kasutada torude sujutamist. Kus see on võimatu, tuleb kasutada 
lahtise kaeviku meetodit. Veetorustiku rajamiseks on otstarbekas kasutada sobivas mõõdus 
PVC torusid koos tuletõrje hüdrantidega (Tallinna tüüpi soojustatud maapealse osaga). 
Veetorudega paralleelselt ühte kaevikusse paigutatakse isevoolse kanalisatsiooni torustik. 
Kanalisatsioon on otstarbekas ehitada plastiktorudest PVC ja plastikkaevudest 400/315 mm 
teleskooppäiste ja malmluukidega. Kanalisatsioonitorustik paigaldatakse pikiprofiilil ja 
plaanil esitatud tehniliste nõuete kohaselt, veetorustik seejuures omab stabiilse sügavuse 1,80 
m. Kõigi elamute kohal on torustikul majaühendused nii veetorustikult kui ka 
kanalisatsioonilt. Veetorustiku majaühendustele paigaldatakse majakraanid koos pikendatud 
spindli ja malmkapega, kanalisatsioonil kontrolltoru siirdmikalusega 110 – 160 mm 
malmkaanega. Magistraaltoru ehitamisega rajatakse korraga ka kõik majaühendustorustikud 
ja nende päisrajatised, edasi hooneni ehitab vajaliku torustiku elamu valdaja omal kulul. 
 
Tõrvandi aleviku Aasa (Nisu tänav katastritunnus 94901:007:1239; Rukki tänav 
94901:007:1240; Kaera tänav 94901:007:1241; Aasa tänav  katastritunnus 94901:007:0597;    
Kurekella tänav katastritunnus 94901:007:0650, Karikakra tänav 94901:007:0650) 
elamurajooni reovesi pumbatakse Tartu rahvusvahelise Lennujaama 
kanalisatsioonitorustikku. Lennujaamal on peapumpla, mis pumpab reovee Tõrvandi alevikku 
Tamme tänavale. Vana survetorustik 2x 150., millest üks torustik on katki ja teisel torustikul 
on pidavad avariid. Lennujaamal on oma puurkaev, mille kaudu varustab veega ka Aasa 
elamurajooni. Tartu Lennujaama vesi ei vasta joogivee nõuetele.  Lennujaamale on vajalik 
tagada nõuetekohane joogivesi, selleks on otstarbekas ühendada torustikud Tõrvandi aleviku 
torustikega läbi Aasa elamurajooni.  Reovesi tuleb suunata läbi Tõrvandi aleviku Tartu linna 
reoveepuhastisse.  
 
Teise alternatiivse lahendusena võib kaaluda Lennujaama uue puurkaevu puurimist kesk-
alamdevoni veehorisonti. Pumplaks on otstarbekas ehitada eksperimentaalne treitud palkidest 
hoone, millesse saab paigaldada uue roostevabast terasest toruarmatuuri, II astme pumba ja 
veetöötlusseadmed. Joogiveetöötlusjaama ökonoomseks tööks ja ka tuletõrje vajadusteks on 
vajalik rekonstrueerida olemasolevad reservuaarid või paigaldada kaks uut plastikust 
reservuaari, kumbki mahuga 10 m3.  
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Külitse küla piirkonna ühisvee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamine, et varustada 
tiheasustuses olevad majapidamised nõuetekohase joogiveega. 
 
Lähitulevikus on vajalik projekteerida ning ehitada sadevee kanalisatsioonisüsteem 
tiheasustusega piirkondades.. 
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 Investeeringuprogramm aastateks 2012-2025 
 

 
Meed

e  

Tegevused  2012 2013  201

4 

2015 2016  2017 2018  2019  2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rahastamise 

allikad  

 Tuleb uuendada 

Ülenurme valla 

vee- ja 

kanalisatsiooni 

arengukava 

vastavalt seaduste 

muutumisele  

*    *    *    *  VE  

 Ülenurme valla 

ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni 

liitumise eeskirja 

uuendamine ning   

ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni 

kasutamise 

eeskirja 

uuendamine 

*    *    *      VE 

 Tuleb osaleda 

projektides, mis 

tagavad 

elanikkonnale 

puhtama joogivee, 

reovee 

nõuetekohase 

puhastuse ning 

keskkonda lastava 

heitvee puhtuse 

* * * * * * * * *    *  VE 

2.1.2  Pinnaveekogud                
2.1.2.1 Soosilla päisjärv- * * * *           VE,KIK, F, 
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eesmärgi 

püstitamine 

uuringud , projekt 

, tervendamine  

 

RV 

2.1.2.2 Konsu järve  

uuringud  

tervendamine.  

  4000

0 

40000           VE,KIK,F, 

2.1.2.3 Porijõe 

tervendamine 
  5000

0 

           VE, KIK, F 

2.5.3 Reola ja Uhti  küla 

ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooni 

rekonstrueerimine 

ja laiendamine  

20000 20000 2000

0 
           VE,KIK,F, 

RV 
 

2.8.3 Tõrvandi aleviku 

ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooni 

rekonstrueerimine 

ja laiendamine 

(Lennujaam) 

30000 300000 40 

000 
           VE,KIK,F, 

RV 
 

2.10.5 Ülenurme aleviku 

ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooni 

rekonstrueerimine 

ja laiendamine  

 

* 25000 5000 5000 5000 5000 * * * * * * * * VE,KIK,F, 
RV 

3 Ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooni 

projekteerimine 

ning 

väljaarendamine  

külades , kus 

elamud asuvad 

kompaktselt  

* * 800
00 

60000* * * * * *    *  Arendaja, 
VE,KIK,F, 
ettevõte, Tarbija 
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4 Külitse ja 

Lemmatsi küla 

reovepuhasti 

rajamine 

(uuringud, 

projekteerimine, 

rajamine ) 

20000 30000 1000

0 

50000 * * * * *    *  Tarbija, 
arendaja ,KIK, 
F, VE. 

5 Perspektiivsete 

uute ühisveevärgi 

ja kanalisatsiooni 

süsteemide 

väljaarendamine  

* * * * * * * * * * * *  
* 
 

* Tarbija,arendaja
, 
KIK, F,VE 
 

6 Tuletõrje 

veevarustus 

süsteemide 

rekonstrueerimine, 

uuendamine  ning 

märgistamine  

* * * * * * * * * * * * * * VE, F, 
RV,ettevõte 

 
 
 
 
 
VE-vallaeelarve, KIK- Sa Keskkonnainvesteeringute Keskus, RV- riiklikud vahendid, F- Euroopa Liidu struktuurfondid, JT- jäätmetekitaja, 
TLE- Tartu linna eelarve . 
 
Planeeritavad rahasummad on toodud eurodes. 
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Lisad  
 

Lisa 1 

 Ülenurme valla üldplaneeringu tehnovõrkude kaart 

Lisa 2 

Ülenurme vald Õssu küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkond 

Lisa 3 

Ülenurme vald Räni küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkond 

Lisa 4 

Ülenurme vald Soinaste küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkond 

Lisa 5 

Ülenurme vald Tõrvandi alevik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkond 

Lisa 6  

Ülenurme vald Tõrvandi alevik, Aasa ja Lennujaama ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
piirkond 

Lisa 7  

Ülenurme vald Tõrvandi ja Ülenurme aleviku kanalisatsioonitorustik 

Lisa 8 

Ülenurme vald Ülenurme alevik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkond 

Lisa 9  

Olemasolev reoveekogumisala 

Lisa 10  

Perspektiivne reoveekogumisala 
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