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6. PK - puurkaevpumpla 

7. RP- reoveepumpla 

8. RVP – reoveepuhasti 
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14. Sh - sealhulgas 
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1  SISSEJUHATUS 
 

Käesolev Valgjärve valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi 

ÜVKA) on koostatud vastavalt Valgjärve Vallavalitsuse ja Hekes Eesti OÜ vahel sõlmitud 

Lepingule. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist reguleerib ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni seadus. Seaduses on sätestatud, et ÜVKA peab sisaldama vähemalt:  

 ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte; 

 dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas 

reoveekogumisalade, sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee 

äravoolurajatiste põhiskeemi; 

 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist 

maksumust. 

Seadus sätestab, et: 

 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava peab olema kooskõlas vesikonna 

ja alamvesikonna veemajanduskavaga; 

 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava tuleb enne kinnitamist 

kooskõlastada regiooni keskkonnaameti ja terviseametiga; 

 mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumi hõlmava ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooni kasutamise tingimused määratakse omavalitsuste halduslepinguga. 

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava peab lisaks vastavusele ühisveevärgi 

ja -kanalisatsiooni seaduses sätestatud nõuetele kajastama järgmist:  

 

 Keskkonna- ja sotsiaal-majanduslike näitajate nagu pinnakate, põhjavee, põhja-

veevarude, pinnavee, reostusallikate, maakonna ühe leibkonnaliikme aasta kesk-

mise netosissetuleku, elanikkonna maksevõime, vee-ettevõtja kliendigruppide, 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni, vee-ettevõtja andmete, tarbitud ja tarbitava vee 

koguste, torustikuleketest tingitud veekadude, hinnangulise infiltratsiooni suuruse 

ja piirkonna muude kava seisukohalt oluliste iseärasuste kirjeldus;  

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide asukoha ning nende süsteemide 

(puurkaevpumplate, veetöötlusjaamade, survetõstepumplate, veetorustike, tuletõr-

jehüdrantide, ühisvoolu- ja lahkvoolukanalisatsiooni, lokaalsete puhastusseadme-

te, reoveepumplate, purgimissõlmede, reoveepuhastite ja sademeveekanalisatsioo-

ni, tulekustutusvee saamise lahenduse) tehniline kirjeldus ning seisukorra ja sobi-

vuse hinnang; 

 Vee-ettevõtja finants-majanduslike näitajate lühi- ja pikaajaliste investeerimis-

programmide kirjeldus ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (sh sademeveekana-

lisatsiooni) teenusehindade prognoos 12 aastaks aastate kaupa, investeeringute al-

likad ning veeteenuse pakkumiseks vajaliku põhivara kirjeldus ja seisundi hin-

nang;  

 Lähtudes eelnevatest punktidest kohaliku omavalitsuse üksusele sobivate planeeri-

tavate tehniliste lahenduste iseloomust;  

 Kohaliku omavalitsuse määratud perspektiivsete ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniga kaetavate alade kaardid.  
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ÜVKA koostamise eesmärgiks on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) 

arengu kiirendamine organisatsioonilis-majanduslike meetodite sihipärasema suunamise 

kaudu. 

ÜVKA on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ning 

omavalitsuse veemajandusalase investeeringuplaani koostamisel, samuti 

põhjendusmaterjaliks laenude või riigi abi taotlemisel kui (võimalusel) ka EL-i 

tugifondidest vahendite taotlemisel. 

Kava olemasolu hõlbustab omavalitsuse ja vee-ettevõtte vaheliste suhete ning 

vastastikuste kohustuste määratlemist, olles ka vajalikuks aluseks teenuste 

hinnakujundusele. 

ÜVKA tuleb koostada kooskõlas: 

 piirkonda hõlmavate veemajanduskavadega; 

 omavalitsuse arengukavaga; 

 maakonnaplaneeringuga, omavalitsuse halduspiirkonna või selle osa 

üldplaneeringutega. 

Detailplaneeringute algatamisel peab arvestama lisaks üldplaneeringule käesoleva ÜVKA 

tingimuste ja nõuetega. 

  

Erinevalt planeeringutest, mis määratlevad rajatiste paigutuse ja annavad üldise aluse 

võimsusnäitajate ning teenuste mahu leidmiseks, annab ÜVKA valdkonna olukorra 

analüüsi ja määratleb arengu prioriteedid ning nende realiseerimise võimalused ja teed. 

 

 ÜVKA perspektiivskeem kajastab kaht ajalist perioodi: 

 Lühiajaline programm: 2014-2019, mis peab kajastama töömahte lühiajalises 

programmis. Antud perioodi osas ja sees on kohustuslik välja tuua investeeringud, 

mis on vastavalt õigusaktide täitmise kohustusele prioriteetseimad, tuginedes 

samuti tänastele kõige olulisematele probleemidele: joogiveekvaliteedi nõuetele 

vastavuse tagamine; suublasse juhitava heitvee nõuetele vastavuse tagamine; 

tähtsamate peatorustike ja –kollektorite rekonstrueerimine. 

 Pikaajaline programm: 2020-2026, mis peab kajastama kaugemas perspektiivis 

teostatavaid ning otseselt õigusaktide nõuete täitmisega mitte seotud 

investeeringuid, sealhulgas ühisvee- ja –kanalisatsioonivõrkude laiendamine ja 

täiendavatele liitujatele ÜVK teenusega liitumisvõimaluse loomine. Siia kuuluvad 

veevarustuse peatorustike ja kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimine 

põhiliselt tänas(t)e ja perspektiivsete reovee kogumisala(de) piires, sealhulgas 

mahus, mis tänase seisuga ei ole (veel) vee-ettevõtjale ja/või KOV-le 

majanduslikult otstarbekas ja/või muul viisil põhjendatud. 

  

Konsultant tänab kõiki, kes aitasid kaasa andmete kogumisele, viisid läbi visiite 

objektidele ja lisaks varustasid konsultanti väärtusliku informatsiooniga. 

  

ÜVKA koostamisel osalesid:  

 Sven Otsmaa – projektijuht, olemasoleva olukorra kirjeldus, 

investeeringuprojektid; 

 Jekaterina Tšitšikalova – aluskaardid ja kaardimaterjali ettevalmistamine; 

 Ene Laur – üld- ja sotsiaalmajanduslik analüüs, finantsanalüüs; 

keda nimetatakse ÜVKA käigus „Konsultantideks“. 
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2 VALGJÄRVE VALLA ÜLDINE ÜLEVAADE, ASUKOHT 

JA GEOGRAAFILINE ASEND 

Valgjärve vald paikneb Põlva maakonna loodeosas. Piirnevateks haldusüksusteks on 

Põlva maakonna Kõlleste ja Kanepi vallad, Valga maakonna Otepää ja Palupera vallad 

ning Tartu maakonna Kambja vald. Valgjärve valla territooriumi suurus on 143,15 km2. 

Vallas on 16 küla, suurimad neist on Saverna, Valgjärve ja Maaritsa. Valla halduskeskus 

asub Savernas, mida läbib Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee. Väga heas korras oleva 

maantee tõttu muutub pidevalt nii Saverna küla kui Valgjärve vald tervikuna tunduvalt 

atraktiivsemaks ning seda eelkõige elu- ja suvituskohana. Lõuna-Eesti suurim 

tõmbekeskus Tartu asub vaid 38 km ehk ca 30 minutilise autosõidu kaugusel 

Savernast. Võru linnaga on ühendus samuti hea, Savernast asub Võru 31 km kaugusel. 

Maakonnakeskus Põlva, millega ühendus on kehvem, asub 20 km kaugusel ning Valga 

maakonnas asuv Otepää 17 km kaugusel Savernast.  

 

Valgjärve valla geograafiline asend Kagu-Eestis on soodne. Valda katab tihe teedevõrk, 

millest olulisem on valda pikuti läbiv heas korras Tallinn - Luhamaa maantee. Valla terri-

tooriumist mõjuv osa jääb Lõuna-Eesti keskuse Tartu linna mõjutsooni. Ei tohi unustada 

ka võimalusi, mis tulenevad transiitterritooriumist ja mille konkreetsed rakendused võik-

sid leida väljenduse uute töökohtadena eelkõige kaubanduses ja teeninduses.  

Valla maastik on vaheldusrikas ja seega on olemas puhkemajandusliku väärtusega piir-

konnad. Loodusressurssidest on arvestatavad kruusa-liiva ja põhjaveevarud. 

 

Rahvastiku vanusestruktuur on soodne, vaatamata negatiivsele loomulikule iibele. Seoses 

Tartu linna lähedusega on elanike hulgas märkimisväärne arv haritud inimesi. Kahjuks 

aga pole vallas oluliselt suurenenud töökohtade arv ega investeeringud. Haritud inimesed 

on püüdnud tööd leida linnades. Valla majandusstruktuur on küllalt mitmekesine ja põhi-

neb hajutatud väikeettevõtlusel. 

 

Tehniline infrastruktuur vajab rekonstrueerimist ja korrastamist. Puhastusseadmete, pum-

bamajade ja kanalisatsioonide korrashoidmine ning puurkaevude ja joogiveetrasside kor-

rastamine nõuab ulatuslikke investeeringuid. Lähiaastatel tuleb ehitada uusi alajaamu ja 

elektriliine. Telekommunikatsioonide välja ehitamiseks teeb investeeringuid Elion ning 

eeldatavasti rahuldatakse lähiaastatel kõigi telefoni soovijate vajadused. Põlvamaa oma-

valitsusliidu ja SA Põlvamaa Arenduskeskuse algatusel on Elion asunud pakkuma interne-

titeenust.  

 

Valgjärve valla keskuseks on kujunenud Saverna küla kui elanike arvult suurim ja 

asukohalt soodsaim. 

 

Küla äärealadele on kerkinud viimaste aastakümnete jooksul hulgaliselt eramuid.  

Saverna küla ümbritsevad Abisaare, Sirvaste, Tiido, Aiaste küla. 

 

Saverna küla on valla suurim küla. Siin asub vallakeskus ning valla allasutustest asuvad 

siin Saverna Põhikool, hooldekodu, lasteaed ja rahvaraamatukogu koos avaliku 

internetipunktiga.  

Maakonnakeskus Põlva asub 20 kilomeetri kaugusel, kus asub ka lähim raudteejaam.  

http://www.polvamaa.ee/
http://www.kolleste.ee/
http://www.kanepi.ee/
http://www.otepaa.ee/
http://www.palupera.ee/
http://www.mnt.ee/atp/
http://www.vorulinn.ee/
http://www.polva.ee/
http://www.hot.ee/savernapk/


Valgjärve valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2026 

12 

Hekes Eesti OÜ 2014 

Saverna küla nö tuiksooneks on küla läbiv üleriigilise tähtsusega Tallinn-Tartu-Võru- 

Luhamaa maantee ca 7 km pikkuse lõiguna. Sellelt maanteelt suubuvalt jäävad küla 

piiresse veel mitu olulist riigiteed suunaga Otepääle (17 km) ja Põlvasse (20 km). 

 

Tihedast teedevõrgust tulenevalt on Saverna küla asend teiste küladega võrreldes väga 

soodne ja seda nii küla elanikele kui ka ettevõtjatele ettevõtluse arendamiseks. 
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3  ÜLEVAADE ÜHISVEEVARUSTUST JA – 

KANALISATSIOONI KÄSITLEVATEST 

ALUSDOKUMENTIDEST  

3.1 ÜLDIST 

Käesolev peatükk annab ülevaate ÜVKA koostamise aluseks olevatest õigusaktidest ja 

planeerimisdokumentidest. Olulisemad arendamise kava puudutavad valdkondlikud 

alusdokumendid on: 

 Seadused; 

 Määrused; 

 valdkondlikud EL direktiivid; 

 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava; 

 Põlva maakonnaplaneering  

 Valgjärve valla üldplaneering; 

 Valgjärve valla arengukava; 

 Standardid; 

 Valla õigusaktid; 

 Muud uuringud, arengukavad ja (detail)planeeringud. 

 

Vee-ettevõtte tegevuse oluliseks alusdokumendiks on vee erikasutusluba (-load). 

3.2 ÜLEVAADE ÜVK-d PUUDUTAVATEST 

ÕIGUSAKTIDEST JA DIREKTIIVIDEST 

 

ÜVKA koostamine on seotud ja tugineb järgmistele põhiliste õigusaktidele*: 

1. Veeseadus; 

2. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus; 

3. Planeerimisseadus; 

4. Ehitusseadus; 

5. Kohaliku Omavalituse korralduse seadus; 

6. Asjaõigusseadus ja Asjaõigusseaduse rakendamise seadus; 

7. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus; 

8. Keskkonnatasude seadus. 

9. EV Valitsuse (VV) 29.11.2012 määrus nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reos-

tusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” (edas-

pidi määrus nr 99); 

10. Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009. a määrusega nr 57 kehtestatud “Reovee ko-

gumisalade määramise kriteeriumid”. 

11. Keskkonnaministri 16.12.1996 määrus nr 61, uuendatud redaktsioon kehtiv alates 

15.04.2011 „Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord 

ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks“; 

12. Keskkonnaministri 29.07.2010 määrus nr 37 „Nõuded puurkaevu ja puuraugu pro-

jekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, 

puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideeri-
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mise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlasta-

mise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja 

puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja 

puuraugu likvideerimise akti vormid“; 

13. Vabariigi Valitsuse (VVM)  määruse 16.05.2001. a. nr. 171 “Kanalisatsiooniehitis-

te veekaitsenõuded”, 

14. Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded 

ning analüüsimeetodid (edaspidi määrus nr 82) ning selle aluseks olev EL joogi-

veedirektiiv 98/83 EC. 

15. Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrus nr 1 Joogivee tootmiseks kasutatava 

või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded (edas-

pidi määrus nr 1). 
*Eelnev loetelu ei pea olema lõplik ja annab edasi ainult kõige põhilisema osas ÜVK arendamist 

puudutavatest õigusaktidest/regulatsioonidest. 

Veeseadus on kogu veealase tegevuse ja sellega seonduva regulatsiooni, ühtlasi kõigi 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni  valdkondadega seonduvate tegevuste alusdokument. 

ÜVK ehitiste, rajatiste ja kõigi süsteemide rajamisel ja rekonstrueerimisel, sealhulgas  

tööde läbiviimisel, kontrolli ja järelevalve teostamisel, ehitiste ja rajatiste asukoha 

valimisel tuleb otseselt jälgida Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadust, 

Planeerimisseadust ja Ehitusseadust. 

 

Maa- ja omandisuhetest ja/või servituutide seadmise vajadusest  lähtuvalt peab ÜVK 

objektide käitlemisel arvestama Asjaõigusseadust ning Kohaliku omavalitsuse korralduse 

seadust. 

 

Ehitiste, rajatiste ja kommunikatsioonide asukohavalikul tuleb tihti arvestada nende 

võimalikku mõju keskkonnale, sealhulgas kaaluda keskkonnamõju hindamise läbiviimise 

vajalikkust, mida hinnatakse tulenevalt Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest (edaspidi: KMH seadus) ja Vabariigi Valitsuse 29. 

augusti 2005. a. määrusest nr 224 Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda kesk-

konnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu. KMH seadus on 

harmoniseeritud EÜ Nõukogu direktiiviga 85/337 EMÜ (muudetud EÜ Nõukogu 

direktiiviga 97/11 ning avalikustamise osa täiendatud EÜ Nõukogu direktiiviga 2003/35). 

 

Ühisveevärgi- ja –kanalisatsioonisüsteemide üks põhiprobleeme on tarbijatele edastatava 

vee kvaliteet  –  seda reguleeritakse sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 Joogivee 

kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (edaspidi määrus nr 82) ning selle 

aluseks olevale EL joogiveedirektiivile 98/83 EC. 

 

Keskkonnahoiu ja –kaitse seisukohalt samaväärselt oluline on nõuetekohaselt kogutud ja 

puhastatud reovesi ning selle kindlustamine reoveekogumisalalt. Reoveekogumisala vee-

ettevõtja peab tagama puhastatud heitvee kvaliteedi vastavuse EV Valitsuse (VV) 

29.11.2012 määrusele nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juh-

timise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende 

nõuete täitmise kontrollimise meetmed”, mis on vastavuses EL asulareoveedirektiiviga nr 

91/271.  

 

Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009. a määrusega nr 57 kehtestatud “Reovee kogumisala-

de määramise kriteeriumid” kehtestatakse optimaalsed tingimused ja kriteeriumid reo-

veekogumisalade määramiseks arvestades põhjavee kaitstust heitveega reostumise eest ja 
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sotsiaalmajanduslikke tingimusi. Määrus kehtestab reoveekogumisala määramise kritee-

riumid asulatele elanike arvuga rohkem kui 50, kusjuures määratava reoveekogumisala 

minimaalne suurus on 5 ha. Määruse teises paragrahvis on toodud kriteeriumid reoveeko-

gumisala määramiseks põhjavee kaitstuse järgi, mille kohaselt reoveekogumisala tuleb 

moodustada, kui kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega piirkondades tekib 1 hektari 

kohta orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 inimekvivalenti (ie). Keskmiselt kaits-

tud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta 

tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie. Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhja-

veega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaa-

nilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. Lisaks tuleb reoveekogumisalade määramisel 

arvestada sotsiaalmajandusliku kriteeriumina leibkonna võimalusi ühisveevärgi- ja kana-

lisatsiooni teenuse eest tasumiseks, mille kohaselt ühe leibkonnaliikme kulutused teenuse-

le ei tohi olla suuremad kui 4% ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekut 

tema elukohajärgses maakonnas. 

Kõik Valgjärve valla ÜVK-ga varustatud asumid: Saverna, Valgjärve ja Maaritsa asuvad 

kaitstud põhjaveega alal, seega kehtib reoveekogumisala moodustamiseks 20 ie nõue 1 

ha kohta. 

 

Kui Veeseaduse (edaspidi VS) varasemate redaktsioonide järgi oli kohustus, et kohalik 

omavalitsus peab põhjavee kaitseks tagama reovee kogumisalal kanalisatsiooni olemasolu 

reovee suunamiseks reoveepuhastisse ja heitvee juhtimiseks suublasse – mis sisuliselt tä-

hendas ühiskanalisatsioonivõrgu väljaehitamise kohustust, siis alates 2010. a muudatusest 

VS § 241 lg (6): Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie ei ole ühiskanalisat-

siooni väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu 

korral tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine. 

Valgjärve vallas on kõik reoveekogumisalad orgaanilise reostuskoormusega alla 2000 ie.  

 

Tulenevalt Eesti ühinemisest Euroopa Liidu Veepoliitika Raamdirektiiviga (2000/60/EC) 

juba aastast 2001. a, on Eesti kohustatud arendama ühisveevarustus- ja kanalisatsiooni-

süsteeme, tagamaks tarbijatele kvaliteetne ja tervisele ohutu joogivesi, kvaliteetne ühis-

kanalisatsiooniteenus ning reoveepuhastis nõuetekohaselt puhastatud heitvesi enne juhti-

mist looduslikesse või tehislikesse veekogudesse. 

 

Kohaliku omavalitsuse kohustus koostada ja täiendada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

arendamise kava, tuleneb Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadusest ja aitab kokkuvõttes 

täita ka Veepoliitika Raamdirektiiviga seatud eesmärke ÜVK-vallas. 
 

3.3 STANDARDID 

Standardid kujutavad endast soovitusliku iseloomuga planeerimis-, projekteerimis- ja ehi-

tusnõudeid sätestavaid, reguleerivaid ja täpsustavaid dokumente, mis muutuvad projek-

teerijale ja ehitajale kohustuslikuks hankedokumentidesse sisestamise käigus, ehituspak-

kumustes ja hiljem lepingutes määratletutena. Standardid kui soovituslikud ja õigusakti-

dest alamad dokumendid peavad järgima kõiki õigusakte ja olema nendega kooskõlas. 

 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja –rajatiste projekteerimisel ning ehitamisel peab üld-

juhul arvestama järgmisi standardeid (loetelu ei ole ammendav ega lõplik): 

 EVS 847-1:2003 Ühisveevärk. Osa 1: Veehaarded (hetkel ümbertegemisel, valmib 

septembris 2014) 
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 EVS 847-2:2003 Ühisveevärk. Osa 2: Veepuhastus 

 EVS 921:2014  - Veevarustuse välisvõrk 

 EVS 848:2003 Ühiskanalisatsioon 

 EVS 835:2014  - Hoone veevärk  

 EVS 846:2003 Kinnistu kanalisatsioon  

 EVS 812-6:2005 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus.  

 EVS 843:2003 Linnatänavad (ptk 11: Tehnovõrgud).  

 EVS – ISO 13822:2011 Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused. Olema-

solevate konstruktsioonide seisukorra hindamine (olemasolevate reoveepuhasti 

mahutite hindamisel) 

 EVS – EN 14188 – 3 : 2006 Vuugitihendid ja –täited. Osa 3: Kasutusvalmidus, 

vuugitäidete spetsifikatsioonid. (olemasolevate reoveepuhasti mahutite hindami-

sel) 

 RIL77-1990 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend;  

 Tööinspektsiooni juhend, Kaeva ohutult 2002;  

 MaaRYL 2000. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid. 

3.4 VALGJÄRVE VALLA ÕIGUSAKTID 

Valgjärve valla kohalikud ÜVKA-ga seotud õigusaktid on: 

 

 Valgjärve valla ühisveevärgi kasutamise eeskiri: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/939787  

 Valgjärve valla ehitusmäärus: 

http://www.valgjarve.ee/files/documents/Majandus/ehitusmaarus.pdf  

 

Valgjärve valla ühisveevärgi kasutamise eeskiri käsitleb ja sätestab ka ÜVK-ga liitumist. 

 

Valgjärve valla ehitusmäärusega määratakse planeerimise ja ehitamise üldised põhimõtted 

ja reeglid, kohaliku omavalitsuse siseste ülesannete jaotus ning tähtajad Valgjärve vallas 

planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel. 

 

3.5 EUROOPA LIIDU TOETUSED 2014-2020 

Eesti osa järgmise seitsme aasta eelarves on 5,89 miljardit eurot toetusi. 

2014. aastal algab ühtekuuluvuspoliitika ja ühtse põllumajanduspoliitika uus rahastamis-

periood, mille raames on Eestil võimalus kasutada rahalist toetust 5 fondist. Oodata on, et 

Eesti saab Euroopa Liidu (EL) struktuurivahendeid uuel eelarveperioodil ligikaudu sama-

palju kui senisel ehk 2013. aastani kestval perioodil – prognoositav suurusjärk on 3,35 

miljardit eurot. 

Kõigi nende vahendite kasutamiseks on Eestil vaja olla valmis 2015. aasta alguseks – sel-

leks ajaks peavad olema selged EL vahendite kasutamise eesmärgid ja kavandatud meet-

med, valmistatud ette vastavad strateegilised dokumendid ja rakendussüsteemid. 

Valitsuskabineti istungil arutlusel olnud ettepanekute järgi tuleb perioodi 2014-2020 euro-

toetused suunata hariduse, majanduse, keskkonna, energeetika, transpordi ja infotehno-

https://www.riigiteataja.ee/akt/939787
http://www.valgjarve.ee/files/documents/Majandus/ehitusmaarus.pdf
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loogia arendamiseks. Sel viisil on kõige enam võimalik tõsta Eesti konkurentsivõimet 

ning mõjutada püsivalt ja positiivselt ka teiste elualade arengut. 

Uue perioodi eurotoetuste jagamisel tuleb keskenduda konkreetsematele valdkondadele ja 

teha pigem vähem, aga olulisi asju. EL vahendid on ühekordne võimendus Eestis oluliste 

muutuste saavutamiseks. Nende kasutamine peab kaasa tooma arenguhüppe, suurendades 

mõnes valdkonnas, sektoris või majandusharus eesmärkide elluviimise tõhusust, mõjusust 

või kvaliteeti ja tuues kaasa positiivse järelmõju (nt struktuursete reformide ja võtmealga-

tuste/projektide käimalükkamine ning elluviimine). 

  

3.6  ÜLEVAADE VALGJÄRVE VALLA ARENGUT 

PUUDUTAVATEST ALUSDOKUMENTIDEST 
 

Valgjärve valla arengut reguleerivad ja iseloomustavad: Ida-Eesti vesikonna veemajan-

duskava, Põlva maakonnaplaneering, Valgjärve valla üldplaneering, Valgjärve valla aren-

gukava jt. 

 

Valgjärve vald paikneb Ida-Eesti vesikonnas. 

 

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 01.04.2010 

korraldusega nr 118 „Veemajanduskavade kinnitamine“. 

 

3.6.1 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 
 
http://www.iise.ee/index.php?veemajanduskavad  

Ida-Eesti vesikond on piiriülene vesikond, mis moodustub Peipsi järve ja Narva jõe val-

galast, mis osaliselt paikneb Vene Föderatsiooni territooriumil. Eesti-Vene piiriüleste 

veemajandusküsimustega tegeleb Eesti-Vene piiriveekogude ühiskomisjon. 

http://www.envir.ee/et/piiriveekogude-kaitse-ja-saastliku-kasutamise-eesti-vene-

uhiskomisjon  

 

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava on koostatud vee kaitse ja kasutamise abinõude 

planeerimiseks Ida-Eesti vesikonnas. Vesikonna veemajanduskava koostamisel lähtutakse 

nii eelpoolkirjeldatud veeseadusest kui ka EL-i veepoliitika raamdirektiivist 

(2000/60/EÜ).  

  

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava on üldine alusdokument, mis on kokku pandud 

Viru, Peipsi, Võrtsjärve ja Pandivere põhjavee alamvesikondade veemajanduskavade 

põhjal – seega seondub Valgjärve valla perspektiivne areng detailsemalt Peipsi 

alamvesikonna veemajanduskava ja selle eesmärkidega. 

 

Vastavalt Ida-Eesti veemajanduskavas väljatoodud kriteeriumidele punktreostusallikate 

osas, loetakse olulisteks punktreostusallikateks praktiliselt kõiki reoveepuhasteid, 

sealhulgas kuuluvad antud kategooriasse Saverna, Valgjärve ja Maaritsa reoveepuhastid 

(Valgjärve valla reoveepuhastid on kõik reostuskoormusega alla 2000 ie); üle 2000 ie-ga 

reoveepuhasteid loetakse väga olulisteks punktreostusallikateks.  

http://www.iise.ee/index.php?veemajanduskavad
http://www.envir.ee/piiriveekogude-kaitse-ja-saastliku-kasutamise-eesti-vene-uhiskomisjon
http://www.envir.ee/et/piiriveekogude-kaitse-ja-saastliku-kasutamise-eesti-vene-uhiskomisjon
http://www.envir.ee/et/piiriveekogude-kaitse-ja-saastliku-kasutamise-eesti-vene-uhiskomisjon
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Eelneva tõttu tuleb käesolevas ÜVKA-s tähelepanu pöörata olemasolevate 

reoveepuhastite korrastamisele ja väljundnäitajate tagamisele, mis vastavad määrusele nr 

99.   

 

Ida-Eesti veemajanduskava sätestab lisaks järgnevaid alltoodud põhimõtteid. 

 
Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi sisaldada haiguste-

kitajaid ega ülenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab vastama Sotsiaalministri 

31.07.2001 määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeeto-

did“ toodud nõuetele. 

Ühisveevärgi (üle 50 tarbijaga või üle 10 m3/d toodanguga ning avalikkusele suunatud 

alla 50 tarbijaga või alla 10 m3/d veevärkide (lasteasutused, puhkekeskused vms)) joogi-

vee kvaliteeti ja seiret reguleerib EL-tasandil joogivee direktiiv 98/83/EÜ, mille raken-

damise pikendusaeg Eestile on tänaseks lõppenud (viimane tärmin oli 31.12.2013).  

 

Joogivee direktiiv annab võimaluse taotleda erandit näitaja osas, mille puhul ei saavutata 

vastavust piirväärtusele. Sellist erandit võib taotleda kolm korda, erandist tuleb kahel 

esimesel korral teavitada Euroopa Komisjoni, kolmandal korral on vajalik ka Euroopa 

Komisjoni kooskõlastus. Euroopa Komisjonile tuleb saata põhjendus ja tegevuskava. 

Erand ei tohi olla pikem kui 3 aastat. Eesti on  varasematel aastatel taotlenud Euroopa 

Komisjonilt erandit kahel korral fluoriidide sisalduse osas ja ühel korral boori ning triha-

lometaanide summa osas. 

Üleminekuperioodi jooksul toimus eespool nimetatud kvaliteedinõuetele mittevastava 

joogivee müümine kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümi-

seks antud loa alusel. Loa andis asukohajärgse Terviseameti talitus kolmeks aastaks taot-

lusmaterjalide alusel. 2014. aastast ei ole taolise loa andmine vastavalt määrusele nr 82 

enam ametlikult võimalik. 
 

Valgjärve valla ühisveevärgisüsteemides, põhiliselt kolmes külas: Savernas, Valgjärvel ja 

Maaritsas on tarbijatele üldjuhul (väheste eranditega Maaritsas) tagatud määruse nr 82 

näitajatele vastav joogivesi. 

 

3.6.2 Põlvamaa maakonnaplaneering 
 

http://polva.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering  

 

Praegu kehtiv Põlva maakonna planeering on kehtestatud 28.06.2002 maavanema korral-

dusega nr 1.1-1/99 ja seda on täpsustatud ning täiendatud teemaplaneeringutega „Asustust 

ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" ning „Põlva maakonna sotsiaalne infrast-

ruktuur". 

 

Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 algatati uued maakonnaplaneeringud 

kõigis maakondades. 

 

Põlva maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja ja planeeringu keskkonnamõju stra-

teegilise hindamise algataja ning koostamise korraldaja on Põlva maava-

nem. Keskkonnamõju strateegilist hindamist viib läbi Ramboll Eesti AS. Maavanem läh-

tub planeeringu koostamisel maakonnaplaneeringute koostamise 

lähteseisukohtadest https://www.siseministeerium.ee/uute-maakonnaplaneeringute-

http://polva.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering
https://www.siseministeerium.ee/uute-maakonnaplaneeringute-koostamine/
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koostamine/. Maakonnaplaneering peab valmima 2015. a lõpuks ja selle kehtestab Põlva 

maavanem. 

  

Maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju hindamise käigu ja dokumentidega saab 

tutvuda Põlva Maavalitsuse  veebilehel 

http://polva.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering.  

 

Kehtiva Põlva maakonnaplaneeringu üks eesmärke seonduvalt ÜVKA-ga on sõnastatud 

järgmiselt: 

 

Vee kaitse ja kasutamise abinõud planeeritakse valgala veemajanduskavas, mida tuleb 

omakorda arvestada kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 

kavas ning üld- ja detailplaneerinute koostamisel. Kohalikel omavalitsustel tuleb välja 

töötada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavad edaspidiste tegevusplaanide 

elluviimiseks. Vee erikasutajad peavad tagama veemajanduskavade ning ühisveevärgi ja 

–kanalisatsiooni arendamise kavade täitmise. 

 

Käesolev ÜVKA täidab üht maakonnaplaneeringu eesmärki ja ülesannet. 

3.6.3 Valgjärve valla üldplaneering  

http://www.valgjarve.ee/index.php?id=31  
 

Üldplaneeringu (edaspidi ÜP) eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja –

tingimuste määramine. 

 

Valgjärve valla ÜP eesmärgid on planeerimisseaduse § 8 lg (3) tulenevalt ja haakuvalt 

ÜVK-ga põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine. Üldplanee-

ringu seoseid ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemidega ning ÜVK võimalikku kesk-

konnamõju on hinnatud üldplaneeringu keskkonnamõju  strateegilise hindamise käigus. 

 

Valgjärve kehtiv ÜP on kehtestatud Valgjärve Vallavolikogu 26.08.2008 määrusega nr 1-

1.1-22. 

 

Vastavalt kehtivale ÜP-le on ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemid välja ehitatud Saverna, 

Maaritsa, Valgjärve, Pikajärve ja Aiaste küla keskustes. Kuna nimetatutest: Pikajärve ja 

Aiaste külade VK-süsteemide teenuste tarbijate arv on alla 50, siis neid tegelikkuses 

ÜVK hulka ei arvata. Valgjärve vallas on kolm ÜVK-ga kaetud asumit, kus paiknevad ka 

reoveepuhastid: Saverna, Valgjärve, Maaritsa. Kuna täna ja edaspidi ei ole olemasolevate 

ÜVK-süsteemide suuremahuline laiendamine tehniliselt ja majanduslikult otstarbekas, 

siis tuleb lähtuda olemasolevate süsteemide korrashoiust ja vajalikul määral rekonstruee-

rimisest. 

Käesoleva ÜVKA koostamise käigus lisame juurde, et erinevalt 2008. a ÜP-s kirjeldatust 

on Valgjärve vallas täna üks reoveekogumisala (RVK), Saverna küla RVK (mitte viis, na-

gu kirjeldab ÜP) ning teistesse küladesse ei ole RVK moodustamine ka võimalik, kuna 

puuduvad tingimused vastavalt Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009. a määrusega nr 57 

kehtestatud “Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid”. Valgjärve ja Maaritsa 

külade ühiskanalisatsioon, sealhulgas reoveepuhastid, tuleb korras hoida ja rekonstrueeri-

da olemasolevate süsteemide ja seadmete osas. 

 

https://www.siseministeerium.ee/uute-maakonnaplaneeringute-koostamine/
http://polva.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering
http://www.valgjarve.ee/index.php?id=31
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Ülejäänud valla külades baseerub veevarustus salv- ja puurkaevudel ning heitvesi juhitak-

se kogumiskaevudesse (või immutatakse). Nendes külades ei ole ühiskanalisatsiooni väl-

jaehitamine suurte kulude tõttu majanduslikult põhjendatud ja vajalik. Suurema reostus-

koormusega ettevõtete puhul on vajalik väikepuhastite rajamine.  

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni väljaarendamine toimub vastavalt ÜVKA-le, selles esi-

tatuga arvestatakse detailplaneeringute koostamisel ja projekteerimistingimuste väljasta-

misel. 

 

Vastavalt keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandele (edaspidi KSH, Alkranel OÜ, 

2007) on olemasolev ühisveevärk ja kanalisatsioon Valgjärve valla territooriumil välja 

ehitatud peamiselt aastatel 1960-1990. 

 

Erinevalt nimetatud KSH-s toodust, on tänaseks, aastaks 2014, renoveeritud oluline osa 

Saverna ja Valgjärve vee- ja kanalisatsioonivõrkudest ning kõigile kolmele ÜVK-ga va-

rustatud asula tarbijatele: Saverna, Valgjärve, Maaritsa – on kindlustatud veetöötlussead-

mete paigaldamisega üldjuhul (väheste eranditega) nõutav joogiveekvaliteet (lähemalt 

vastavates alapeatükkides 6.2.5, 6.3.6 ja 6.4.6). Maaritsa olemasolevad veetöötlussead-

med ei vasta tegelikkuses kaasaja nõuetele ja on juba tänaseks tugevalt amortiseerunud. 

 

Vaatamata juba teostatud rekonstrueerimistöödele, on senini suur osa ka vee- ja kanalisat-

sioonivõrkudest amortiseerunud, samuti vajavad rekonstrueerimist nii Saverna, Valgjärve 

kui Maaritsa reoveepuhastid. 

 

Tingimused ja nõuded ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamiseks Valgjärve vallas 

annab edaspidi käesolev ÜVKA 2014-2026. 

 

Vastavalt Valgjärve Vallavolikogu poolt teostatud ÜP ülevaatamisele ja 15.04.2014 otsu-

sele 1-1.2-14, jäetakse kehtima Valgjärve Vallavolikogu 26.08.2008 määrusega nr 1-1.1-

22 vastuvõetud ÜP, koos ÜP ülevaatamise tulemustega: otsustega lisa 1 ja lisa 2.  

Vastavalt Vallavolikogu 15.04.2014 otsusele 1-1.2-14 on Valgjärve valla ÜP piisavalt 

ajakohane ning toetab igati valla ruumilist arengut.  

Omalt poolt soovitame eemaldada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud asumite ni-

mekirjast Pikajärve ja Aiaste külad ning RVK nimistutest Maaritsa, Valgjärve, Pikajärve 

ja Aiaste. 

 

 

3.6.4 Valgjärve valla arengukava 
 

http://www.valgjarve.ee/files/documents/arengukava/kehtivkava2012.pdf  

 

Valgjärve valla arengukava aastateks 2008-2017 (edaspidi Arengukava) on täiendatud ja  

kinnitatud Valgjärve Vallavolikogu 16.10.2012. a määrusega nr. 1-1.1-9.  

 

Uue arengukava redaktsiooni koostamine on algatatud nädalal 22, 2014 ning uus kava on 

plaanis kinnitada septembris 2014. 

 

Arengukavas on välja toodud järgmised momendid ÜVK osas. 

 

Arengueeldused: 

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni struktuuri olemasolu 

http://www.valgjarve.ee/files/documents/arengukava/kehtivkava2012.pdf
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 Kehtiv ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2010-2022 (periood muu-

detakse käesoleva ÜVKA ja aastal 2014 muudetava arengukava käigus) 

 Valgjärve ja Maaritsa külade veevärk on osaliselt rekonstrueeritud. 

 

Probleemid: 

 Reoveepuhastid on amortiseerunud 

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide amortiseerumine 

 

EESMÄRK: Valgjärve valla ühisveevärk ja –kanalisatsioon on kaasajastatud. 

 

Kõik toodud eeldused, probleemid ja eesmärgid on täna kehtivad (v.a ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooni arendamise kava periood). 

 

3.7 ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI TEENUSE 

OSUTAMIST REGULEERIVAD DOKUMENDID 

 

3.7.1 Vee erikasutusluba 

  
Valgjärve vallas osutab ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni teenust Saverna Teenus OÜ. 

Käesolev vee-erikasutusluba nr L.VV/318164 (edaspidi Veeluba) kehtivusaeg on 

08.12.2009 - 08.12.2014.  

Lähiajal alustab vee-ettevõte uue veeloa taotluse ettevalmistamisega. 

 

Veeloale vastav lubatud veevõtt puurkaevudest ja reoveepuhasti näitajad on esitatud järg-

nevates osades. 

  

 Saverna küla 

 

Veevõtt 

 

Vastavalt veeloale on lubatud veevõtt Saverna puurkaevust: katastri numbriga 11213: ko-

guses 28 636 m3/aastas (78,45 m3/d). 

 

Reoveekogus ja kvaliteet 

 

Saverna küla reoveepuhasti suublaks on ametlikult Leevi jõgi, suubla kood: 104790. 

 

Vastavalt veeloale on Saverna reoveepuhastit läbiv lubatud vooluhulk 13 176 m3/a (3294 

m3/kvartalis). 

 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  

BHT7 : 25 mg/l, 

Heljum : 35 mg/l, 

KHT: 125 mg/l. 

 

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse, on: 

Üldfosfor, üldlämmastik. 
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 Valgjärve küla 

 

Veevõtt 

 

Vastavalt veeloale on lubatud veevõtt Valgjärve uuest puurkaevust – katastri numbriga 

15545: koguses 25 036 m3/aastas (68,6 m3/d).  

 

Reoveekogus ja kvaliteet 

 

Valgjärve küla reoveepuhasti suublaks on Leevi jõgi. Suubla kood: 104790. 

 

Vastavalt veeloale on Valgjärve reoveepuhastit läbiv lubatud vooluhulk 19 928 m3/a 

(4928 m3/kvartalis). 

 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  

BHT7 : 25 mg/l, 

Heljum : 35 mg/l, 

KHT: 125 mg/l. 

 

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse, on: 

üldfosfor; üldlämmastik. 

 

Maaritsa küla 

 

Veevõtt 

 

Vastavalt veeloale on lubatud veevõtt Maaritsa puurkaevust, katastri numbriga 11144: ko-

guses 6204 m3/aastas (17 m3/d).  

 

Täna kehtivas veeloas ei ole määratletud puurkaevu 11214 veevõttu, sest see anti Saverna 

Teenus OÜ-le üle peale viimase veeloa väljastamist. 

  

Reoveekogus ja kvaliteet 

 

Maaritsa küla reoveepuhasti suublaks on Maaritsa oja suublakoodiga: 104530. 

 

Vastavalt veeloale on Maaritsa  reoveepuhastit läbiv lubatud vooluhulk 6024 m3/a (1506 

m3/kvartalis). 

 

Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  

BHT7 : 25 mg/l, 

Heljum : 35 mg/l, 

KHT: 125 mg/l. 

 

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse, on: 

üldfosfor; üldlämmastik. 
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3.7.2 Joogivee kontrolli kava 

OÜ-le Saverna Teenus on väljastatud joogivee kontrolli kava aastateks 2012-2016, 

täiendustega 2015-2017.  

Vastavalt kavale tuleb teostada analüüse nii joogivee tava- kui süvakontrolliks 

puurkaevudest ja veevõrgu proovivõtmiskohtadest. 

 

Joogivee kontrolli proovivõtukohad on Savernas Saverna lasteaed, Valgjärvel ATS-i Veod 

söökla ning Maaritsas Peetri talutehnika. 

Puurkaevudest tuleb veeproove võtta vastavalt Savernas puurkaevust nr 11213, Valgjärvel 

puurkaevust nr 15545 ning Maaritsas puurkaevust 11144. 

 

Tavakontrolli sagedus on 1 kord aastas, süvakontrolli puhul 1 kord 10 aasta jooksul.  

 

Tavakontrolli tuleb teostada üks kord aastas kõigis nimetatud külades.  
  

3.7.3 Valgjärve valla varasemad veemajandusprojektid 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammi veemajanduse alamp-

rogrammi projektid 

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) põhirahastamisel on Valgjärve val-

la ÜVK-des läbi viidud järgmised projektid: 

 

1. Saverna küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise I etapp, rahastamis-

taotlus kiideti KIK-i poolt heaks 28.06.2011, läbiviimise aeg 2012-2013, taotluse kogu-

summa: 565 329,88 EUR-i. Tööde käigus rekonstrueeriti Saverna küla keskuse vee- ja 

kanalisatsioonivõrgud. 

 

Kokku rajati ja rekonstrueeriti: 

 Puurkaevpumpla nr 11213 hoone ja varustati see veetöötlusseadmetega; 

 ligikaudu 3410 m ühisveevärgitorustikke; 

 1580 m ühiskanalisatsioonivõrke, viimastest 40 m moodustas survekanalisatsioon 

ja eraldi 140 m kanalisatsioonitorustiku lõik Saverna puurkaevpumpla veetöötlus-

jaamast lähtuva uhtevee kanalisatsiooni jaoks. 

 Tamponeeriti vana puurkaev, aadressil Kooli 6; 

 Lammutati veetorn; 

 Rekonstrueeriti kaks reoveepumplat. 

 

2. Valgjärve küla joogiveepumpla rekonstrueerimine. KIK Keskkonnaprojekt nr 1725, 

rahastamistaotluse heakskiit KIK-i poolt 13.12.2011, läbiviimise aeg 2012, KIK-i poolt 

rahastatav summa: 9510.00 EUR-i, tegelik Lepingu maksumus 11 500 Eur-i. Tööde käi-

gus rekonstrueeriti Valgjärve küla keskasula puurkaevpumpla ja paigaldati sinna uued 

(täiendavad) veetöötlusseadmed. 

Maaritsa küla vee- ja kanalisatsiooniprojekt 

Tööprojekt koostati peatöövõtja Keskkond & Partnerid OÜ poolt aastal 2013. Töö nr 

017/2013. 
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Tööprojekt koosneb järgmistest osadest: 

 Maaritsa küla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 

 Maaritsa küla keskasula puurkaevpumpla rekonstrueerimine 

 Maaritsa kultuurimaja puurkaevpumpla rekonstrueerimine 

 Maaritsa küla reoveepuhasti rekonstrueerimine. 

 

Tööprojekt on aluseks käesoleva ÜVKA investeeringute programmi koostamiseks Maa-

ritsa küla osas.  

 

 

3.7.4    Ülevaade kinnitatud reoveekogumisaladest 
Valgjärve vallas on keskkonnaministri 2.07.2009 käskkirjaga nr 1080 kehtestatud 

reoveekogumisala (edaspidi RVK) reostuskoormusega alla 2000 inimekvivalendi 

(edaspidi ie) ainult Saverna külale: 353 ie-d. Saverna küla RVK pindala on 18 ha, mis 

moodustab 20 ie-d/ha. 

 

Kõik valla ÜVK-ga varustatud asumid: Saverna, Valgjärve ja Maarista asuavd kaitstud 

põhjaveega alal. 

 

Reoveekogumisalade piirid ja andmed on toodud järgnevatel joonistel. 

 

 
 

Joonis 3-1 Saverna reoveekogumisala



Valgjärve valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2026 

25 

Hekes Eesti OÜ 2014 

 
 

Joonis 3-2 Saverna küla reoveekogumisala aluskaart ja torustike kontrollmõõdistus (Geoweb OÜ, 2011)
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3.7.5    Kokkuvõte olemasolevatest lähteandmetest 
 

Valgjärve valla ÜVKA koostamiseks aastateks 2014-2026 kasutatavad lähteandmed saab 

laiemalt jaotada viide valdkonda:  

1.      Õigusaktid:

 kohalikud, riiklikud õigusaktid ja EL direktiivid; 

2.      regulatsioon ja aruandlus, mis tuleneb õigusaktidest; 

 vee erikasutusload, joogiveekvaliteedi kontrollikavad, keskkonnadeklaratsioonid 

(vee erikasutusõiguse tasu deklaratsioon, saastetasu deklaratsioon jt); 

 puurkaevude ja joogiveekvaliteedi analüüsitulemused; 

3.      riiklikud ja kohalikud valla arengut reguleerivad dokumendid 

 Ida-Eesti veemajanduskava; 

 Põlva maakonnaplaneering; 

 Valgjärve valla üldplaneering ja üldplaneeringu KSH; 

 Valgjärve valla arengukava; 

 Valgjärve valla ühisveevärgi kasutamise eeskiri; 

 Valgjärve valla ehitusmäärus. 

 

4.      Valla ÜVK osas teostatud varasemad projektid (eel-; põhi- ja tööprojektid). 

5.      Otsekontaktides Tellijaga saadud info, andmestik ja suusõnalised kommentaarid 

(objektide külastused, visiidid, koosolekud, nõupidamised). 

 

Konsultant kasutas ÜVKA koostamisel kõigi eelnimetatud valdkondade informatsiooni. 

Kokkuvõttes saab informatsiooni hulga ja kvaliteediga rahule jääda, töö käigus kujunes 

välja täpsem info ja võimalused lühi- ja pikaajaliste programmide väljatöötamiseks. 
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4 VALGJÄRVE VALLA SOTSIAALMAJANDUSLIK 

ÜLEVAADE 

4.1 ÜLDINE ÜLEVAADE 

Valgjärve vald asub Põlva maakonna loodeosas. Piirnevateks haldusüksusteks on Põlva 

maakonna Kõlleste ja Kanepi vallad, Valga maakonna Otepää ja Palupera vallad ning Tar-

tu maakonna Kambja vald. Valgjärve valla territooriumi suurus on 143,15 km2. Vallas on 

16 küla, suurimad neist on Saverna, Valgjärve ja Maaritsa. Valla halduskeskus asub 

Savernas, mida läbib Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee. Veel läbib valda ristipidi 

mõni aasta tagasi uue katte saanud Saverna-Pilkuse riigitee. Tänu suurtele riigiteede heale 

seisukorrale on nii Saverna, Maaritsa küla kui Valgjärve vald tervikuna väga atraktiivne 

paik ning seda eelkõige elu-, puhke- ja suvituskohana. 

Soodne on ka ettevõtlust luua, sest logistiliselt on valla asukoht väga hea. Lõuna-Eesti 

suurim tõmbekeskus Tartu asub vaid 38 km ehk ca 30 minutilise autosõidu kaugusel 

Savernast. Võru linnaga on ühendus samuti hea, Savernast asub ta 31 km kaugusel. Maa-

konnakeskus Põlva, millega ühendus on kehvem, asub 20 km kaugusel ning Valga maa-

konnas asuv Otepää 17 km kaugusel Savernast. 

 

 

Joonis 4-1 Valgjärve valla asukohaskeem 

 

Vallas tegutseb Saverna Põhikool ja Saverna lasteaed Sipsik. 

Kultuurimaastikul tegutseb Saverna Külakeskus, Maaritsa Kultuurimaja, Noortekeskus, 

Saverna, Maaritsa ja Valgjärve raamatukogud. 

Sotsiaaltöö ja tervishoiuvaldkonnas tegutsevad Saverna Hooldekodu, perearst ja apteek. 
 

http://www.mnt.ee/atp/
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 Joonis 4-2 Valgjärve valla külade kaart 

 

4.2 ELANIKKOND 

4.2.1 Elanikkonna arv ja struktuur 

 

01. jaanuaril 2014 aastal elas Valgjärve vallas 1370 inimest. Valgjärve valla elanike arv 

moodustab umbes 7% Põlvamaa elanikkonnast. Rahvaarv on viimase viie aastaga vähe-

nenud 103 inimese võrra, keskmiselt 20 inimese võrra aastas.  

 

Tabel 4-1 Elanike arvu muutus Valgjärve vallas 

Näitaja 2009 2010 2011 2014 

Elanike arv 1467 1477 1473 1370 

Muutus eelmise 

perioodiga 

(inimest) 

0 -10 -3 -97 
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Joonis 4-3 Rahvastikupüramiid võrdleb Valgjärve valla meeste ja naiste arvu ning 

vanust Eesti keskmiste näitajatega. Selgub, et Valgjärve vallas on Eesti keskmiste 

näitajatega võrreldes rohkem 70-85 aasta vanuseid naisi ja 50-80 aasta vanuseid 

mehi. 

 

Valgjärve valla rahvastiku arv järgib Eesti maavaldade üldist vähenemistrendi, mis on 

tingitud negatiivsest loomulikust iibest ja maapiirkondadest linnadesse rändamisest. 

 

Tabel 4-2 Loomulik iive Valgjärve vallas 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Elussünnid 22 10 10 12 16 

Surmad 12 19 17 14 26 

Iive 10 -9 -7 -2 -10 

 

Tabel 4-3 Rändesaldo Valgjärve vallas 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Sisseränne 36 38 41 23 29 

Väljaränne 34 39 56 43 21 

Rände saldo 2 -1 -15 -20 8 
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4.3 TÖÖHÕIVE JA MAJANDUS 

Oluliselt mõjutavad valla rahvaarvu logistiline asukoht ja ühenduse kvaliteet töökohtade 

suhtes, samuti ka töökohad vallas, et tööikka jõudvad noored ei lahkuks elama linnadesse 

ja teistesse valdadesse. Eluliselt vajalik on luua vallas võimalikult atraktiivne elu- ja ette-

võtluskeskkond, sest selle mõjul ei jää paljud linnadesse õppima ja tööle läinud noored 

sinna elama. Nimetatud tingimuste olemasolu korral suureneb ka üldine sisseränne Valg-

järve valda. Suureks eeliseks on siinkohal juba mainitud Tartu linna ja Otepää lähedus 

ning väga hea transpordiühendus valla keskusest ja Maaritsa piirkonnast nii Tartusse kui 

Võrru.  

Tabel 4-4 Töötajate arvu ja  keskmise brutotasu võrdlus nelja aasta lõikes Põlva 

maakonnas, Põlva linnas ja Valgjärve vallas 

 

  

Palgatöötaja kuukeskmine bru-

totulu, eurot 
Brutotulu saajad 

  

Mehed ja 

naised Mehed Naised 

Mehed ja 

naised Mehed Naised 

2009 Põlva maakond 666 741 596 10161 4903 5258 

  ..Põlva linn 719 812 649 2429 1046 1383 

  ..Valgjärve vald 649 722 581 459 222 237 

2010 Põlva maakond 660 735 589 9700 4697 5003 

  ..Põlva linn 696 796 621 2339 1001 1338 

  ..Valgjärve vald 653 713 594 452 225 227 

2011 Põlva maakond 690 778 604 9977 4915 5062 

  ..Põlva linn 719 823 642 2356 1008 1347 

  ..Valgjärve vald 680 758 593 488 257 230 

2012 Põlva maakond 731 830 632 10056 5012 5044 

  ..Põlva linn 754 865 668 2313 1010 1304 

  ..Valgjärve vald 717 795 625 486 261 225 

 

Ajavahemikus 2009 – 2012 on keskmine brutotasu tõusnud 649 eurolt 717 euroni.  Mees-

te brutotasu on 40-50 eurot suurem naiste brutotasust, sest Valgjärve vallas leidub töökoh-

ti rohkem meestele. Raskem on töökohta leida keskealistel ja vanematel isikutel,  kellel 

on kesk- või põhiharidus. Üldiselt on vallas praegu töökohti piisavalt, pigem on problee-

miks tööjõupuudus. Paljud varasematel aastatel tööta jäänud noored ja energilisemad ini-

mesed on leidnud stabiilsed töökohad linnades ja ei ole huvitatud tagasi vallas asuvatele 

töökohtadele tulema, sest töötasud on linnas kõrgemad. Töökoha kaotanu, kes ei suuda 

või ei taha kiiresti uut töökohta leida, jääbki tihtilugu rakenduseta ja hakkab sõltuma sot-

siaaltoetustest. Põhiliselt on töötud madala haridustaseme ja kvalifikatsioonita inimesed. 

Veelgi süvendab probleeme alkoholism.  

Statistikaameti andmetel on registreeritud töötute arv Valgjärve vallas ja Põlvamaal tervi-

kuna aastatel 2010 – 2014 kahanemas. 
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Tabel 4-5 Registreeritud töötuid aastate ja piirkondade viisi. 

  

Jaan Veebr Märts Apr Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets 

2010 Põlva maakond 1882 1932 1982 1884 1797 1714 1648 1568 1507 1491 1525 1528 

  ..Valgjärve vald 95 102 109 107 99 98 97 88 79 75 77 75 

2011 Põlva maakond 1549 1510 1470 1341 1224 1135 1062 1039 1052 1048 1103 1104 

  ..Valgjärve vald 74 71 68 69 60 57 53 51 54 56 54 61 

2012 Põlva maakond 1183 1186 1167 1081 989 945 897 928 898 954 991 1015 

  ..Valgjärve vald 61 55 53 54 55 48 44 50 50 51 52 52 

2013 Põlva maakond 1076 1118 1087 1015 906 847 851 849 842 840 896 933 

  ..Valgjärve vald 57 60 59 60 54 49 47 50 52 48 51 49 

2014 Põlva maakond 973 986 952 856 

          ..Valgjärve vald 49 52 46 46 

         

4.3.1 Ettevõtlus 

 

Vallas on registreeritud 84 füüsilisest isikust ettevõtjat, 64 osaühingut, 17 mittetulun-

dusühingut (neist 7 korteriühistut). Valla territooriumil asub Valgjärve telemast. 

Valgjärve valla ettevõtted tegelevad peamiselt põllumajanduse, teenuste osutamise, pidu-

töötlemise ja kaubandusega. Tegevuspiirkonniti on kõige rohkem ettevõtjaid Saverna 

piirkonnas. Samuti on rohkesti ettevõtteid Valgjärve ja Maaritsa külade piirkondades. Te-

gevusalade osas on kõige arvukamalt esindatud põllumajanduse ning teenindusega tege-

levad ettevõtjad. Suure osa moodustavad ka puidu töötlemise ja kaubandusega tegelevad 

ettevõtjad. 

 

- Saverna küla ettevõtlus baseerub väikeettevõtlusel ja füüsilisest isikutest ettevõt-

jatest.  

Külas tegutsevad väga mitmesuguste elualadega tegelevad ettevõtted. Suurima töökohta-

de arvuga ettevõte on põllumajandusühistu. Põllumajandussektoris on Saverna külas ole-

nemata hooajast kokku 35-40 töökohta. Teenindussfääris on 20-25 töökohta. Puidu tööt-

lemise ja metsa ülestöötlemisega on hõivatud 20 töötajat. Ehituses on ca 15 töökohta. 

Külas on veel 3 meditsiinilist teenust pakkuvat ettevõtet (sh apteek), 6 töökohaga, 1 maju-

tusteenust pakkuv ettevõte . Saverna küla on Valgjärve valla keskus ja siin on enamik 

ülevallalisi asutusi, kus on töökohti alljärgnevalt (1.jaan 2008): 

 Hooldekodu 9,7 töökohta 

 Lasteaed 9 töökohta 

 Vallavalitsus 10,5 töökohta 

 Saverna Põhikool 19,5 töökohta 

 Raamatukogu 1 töökoht 

Lisaks tegutsevad Saverna külas: 

 Saverna Konsum 

 Saverna Postkontor 

 Saverna apteek 
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- Maaritsa piirkonnas tegutsevad järgmised suuremad ettevõtted: 

 OÜ EKSO AGRO – Põllumajandus 

 OÜ Martin Auto – Autoremont- ja hooldus 

 Maskin Grupp OÜ (Peetri Talutehnika) – Põllumajandustehnika 

 FIE Jaanus Kivimets - Söödi pood 

 OÜ Krüüdneri Kõrts - toitlustamine 

 Karjäärid – põhimaavara liiv, aktiivne varu 880 000 m³, pindala ca 14 ha. 

 Vissi kompleks-saekaater 

 

- Valgjärve külas tegutsevad 

 Kohvik "Atsi juures" Valgjärve küla keskuses 

 Kauplus ,,Meie toidukaubad'' Valgjärve külas 

 Valgjärve teenuskeskus (kohvik-kaupluse hoone), milles tegutseb juuksur, mani-

küür-pediküür ja massöör-füsioterapeut 

 

4.4 VALLA JUHTIMINE JA EELARVE 

 

Valgjärve valla kui terviku juhtimine toimub kahel tasandil – vallavolikogu ja vallavalit-

sus. Vallavalitsus on 5-liikmeline. 

Vallavolikogu on 9-liikmeline ja moodustatud on 4 komisjoni:  

- Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon 

- Kultuuri- ja spordikomisjon 

- Hariduskomisjon 

- Revisjonikomisjon. 

 

2014. a planeeritav tulu eelarvemaht on 1 228 070€, sellest 647 000€ maksude laekumi-

sena, 203 500€ kaupade ja teenuste müük,  toetused 369 020€  ja muud tegevustulud 

8 550€. 

 

Planeeritav kulu eelarvemaht  1 235 463€  jaguneb sisu järgi antavateks toetusteks 

114 515€  ja muudeks tegevuskuludeks 1 120 948€ 
 

4.5 VEE-ETTEVÕTTE ISELOOMUSTUS 

 

Valgjärve vallas haldab ühisveevärki ja –kanalisatsiooni OÜ Saverna Teenus (äriregistri 

kood 10084788). OÜ Saverna Teenus osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust Valgjärve, 

Saverna ja Maaritsa külades.  

Nimetatud külade ÜVK varad kuuluvad Valgjärve vallale. OÜ Saverna Teenus on asuta-

tud 1996. aastal. Lisaks ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniteenuse osutamisele, tegeleb et-

tevõte ka soojamajandusega. OÜ Saverna Teenusel on kolmeliikmeline juhatus, veevarus-

tuse ja kanalisatsiooniga tegeleva personali arv ettevõttes on 2. 

 

Viimaseks suuremaks investeeringuks oli Valgjärve joogiveepumpla rekonstrueerimine 

2012. a summas 13 800€ (koos käibemaksuga), millest KIKi  toetus oli summas 8 080€. 
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Saverna ühisveevärgi Projekti, mis viidi läbi 2012-2013, Tellijaks oli Valgjärve vald. 
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5 VALGJÄRVE VALLA KESKKONNASEISUND 

5.1  ASUKOHT JA LÜHIKIRJELDUS. PINNAVORMID, 

GEOLOOGIA, PINNAVESI, PÕHJAVESI 
 

Valgjärve vald asub Põlva maakonna loodeosas. Piirnevateks haldusüksusteks on Põlva 

maakonna Kõlleste ja Kanepi vallad, Valga maakonna Otepää ja Palupera vallad ning 

Tartu maakonna Kambja vald. Valgjärve valla territooriumi suurus on 143,15 km2. 

 

Vallakeskuse Saverna kaugus Tallinnast on 224 km, Tartust 38 km, Võrust 31 km ja 

maakonnakeskusest Põlvast 20 km. 

   

5.1.1 Maastik, pinnavormid, geomorfoloogia 
 

Valgjärve vallas on kaunis loodus. Vald jääb Otepää kõrgustiku idaossa. Valgjärve vallas 

on maakondliku ja kohaliku tähtsusega väärtuslikud maastikud.  

Maakondliku tähtsusega maastikuks on Valgjärve maastik (kogupindalaga 92 km2), koha-

liku tähtsusega maastikuks on Krüüdneri. 

Vallas on palju väärtuslikke ja kaitsealuseid parke, väärtuslikke teelõike ja vaatekohti. 

 

Asendi tõttu Otepää kõrgustiku idaosas on Valgjärve valla lääneserv lumerikas. Lumepe-

riood võib kesta novembrist-aprillini. Reljeef on vahelduv, koosnedes mitmesuguse suu-

ruse ja kujuga kuplitest, kühmudest ja küngastest, mille vahel looklevad ebakorrapärase 

kujuga soostunud lohud ja orud. Kõrgeimaks punktiks on Hauka külas asuv Laanemägi 

(211 m üle merepinna). 

 

5.1.2  Pinnavesi 
 

Hüdrograafilise võrgu moodustavad rohked ojakesed, magistraalkraavid tehislike paisjär-

vekestega, jõed ja järved. Valgjärve valla piirides asuvad Krüüdneri Kogrejärv, Krüüdneri 

järv, Kangru järv, Ristijärv, Kuksina järv, Valgjärv, Pikajärv, Keebi järv ja Unsa järv. 

Nendest viimased kaks ei ole tunnistatud avalikult kasutatavateks veekogudeks. Pindalalt 

on suurimad Valgjärv (64,6 ha) ja Pikajärv (9,3 ha). 

Vooluveekogudest läbivad valda Leevi jõgi, Sulaoja jõgi, Võhandu jõgi, Elva jõgi, Pori-

jõgi, Idaoja, Kangrusoo oja, Pikareinu oja ning Piigaste oja. Kehvas olukorras on Krüüd-

neri järv, mida ähvardab täis kasvamine. Vee äravoolu asukohta järvest on muudetud kui 

ehitati vana truubi asemele uus truup, mille tulemusena on järve ääres olevad kinnistud 

suurvee ajal üleujutatud. 

 

5.1.3 Põhjavesi 

Kõik valla ÜVK-ga varustatud asumid: Saverna, Valgjärve ja Maarista asuavd kaitstud 

põhjaveega alal. 
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Valgjärve valla territooriumil kasutatakse olmevajadusteks puur- ja salvkaevudest 

võetavat põhjavett. Kasutust leiab peamiselt Kvaternaari ja Kesk-Devoni veekompleksi 

põhjavesi, sest ülejäänud põhjavee kompleksid lasuvad sügavamal ning vesi on kõrge 

mineraalainete sisaldusega. Kvaternaari vesi on peamiseks joogivee allikaks 

üksiktarbijatel salvkaevudest. Kesk-Devoni vett kasutatakse asulates ja külades 

puurkaevude abil, mille sügavused on 75-204 meetrit. Keskkonnaameti Põlva-Valga-

Võru regiooni andmetel on Valgjärve vallas ligikaudu 30 puurkaevu. Paraku ei ole täpset 

ülevaadet tegelikult töötavate kaevude ja neist võetava vee koguse kohta. Valla 

omanduses olevatesse puurkaevudesse on paigutatud veemõõturid. 

  

5.2   LOODUSKAITSE 
 

Oluliseks loodusalasid ühendavaks üksuseks on Valgjärve valla rohevõrgustikud. 

 

Roheline võrgustik 

Roheline võrgustik on ökoloogiline infrastruktuur, mis koosneb tugialadest ning neid 

ühendavatest koridoridest. Tugialadel asuvad olulised elupaigad ja kasvukohad ning kori-

dorid võimaldavad liikuda erinevatel liikidel ühelt tugialalt teisele. 

 

Roheline võrgustik vallas koosneb valdavalt järgmistest komponentidest: riigi- ja 

erametsad, ojade, jõgede ja järvede kaldad. 

 

Valgjärve valla territooriumil asuvad järgmised rohelise võrgustiku tugialad: 

 Krüüdneri-Maaritsa tugiala; 

 Veskimõisa-Maaritsa tugiala; 

 Sirvaste tugiala; 

 Piigandi-Ahijärve tugiala. 

 

Natura 2000 kaitsealad 

Valgjärve vallas paikneb kaks Natura 2000 kaitseala: 

 Hauka loodusala – on loodud loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi (liigirikkad ma-

dalsood) ja II lisa liigi elupaiga (harivesiliku elupaik) kaitseks. Harivesiliku pü-

sielupaiga kaitse toimub vastavalt kaitse-eeskirjale. 

 Valgjärve loodusala – on loodud loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi (looduslikult 

rohketoiteline Valgjärve järv koos pargiga) kaitseks.  

 

Valgjärve vallaga piirneb Otepää looduspark, mis kuulub Natura 2000 võrgustiku Otepää 

loodus- ja linnuala koosseisu. Loodusala on moodustatud loodusdirektiivi I lisa 

elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Linnuala on moodustatud 

linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. 

Otepää linnuala ühtib Otepää loodusalaga. Linnualal kaitstakse ka Valgjärve valla 

sümboli – väikse-konnakotka elupaika. 
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Väljaspool kaitsealasid asuvate Natura 2000 kaitsealadel toimub kaitsetegevuse 

korraldamine vastavalt keskkonnaministri määrusele ”Majandustegevuse ajutiste 

piirangute rakendamine väljaspool kaitsealasid asuvatel Natura 2000 võrgustiku aladel”. 

 

Kaitsealused pargid 

Pargi kaitse eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, 

kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu 

ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise 

kasutamise ja arendamise suunamisega. Kaitsealuste parkide kaitse toimub vastavalt 

kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjale. 

Valgjärve vallas on kaitsealused pargid: 

 Krüüdneri mõisa park – muinsuskaitse all; 

 Valgjärve mõisa metsapark ja Valgjärv – looduskaitse all; 

 Pikajärve mõisa park – muinsuskaitse all. 

 

5.3   MAAVARAD JA NENDE KAEVANDAMINE 
 

Olulisemateks maavaradeks Valgjärve vallas on liiv ja kruus ning ka põhjavesi. Valla 

territooriumil on seitse karjääri, neist kolm on pidevas kasutuses: 

 Kolleri-Saverna kruusamaardla (tähis kaardil TM1); 

 Krüüdneri liivamaardla (tähis kaardil TM2);  

 Abissaare liivamaardla (tähis kaardil TM3).  

Krüüdneri karjäärile nähakse üldplaneeringuga ette laiendus. Samuti on nähtud ette 

laiendus Abissaare karjäärile.  

Üldplaneeringuga nähakse ette Kangru (Pikareinu külas asuva Raud 7 maaüksus) aktiivse 

reservvaruga kruusamaardla (tähis kaardil TM4) avamine. Sellega seoses tehakse 

ettepanek arvata see ala välja maakonna teemaplaneeringuga määratletud rohekoridori 

koosseisust. Maavara kaevandamiseks peab taotlema maavara kaevandamise loa. 

Eelnevalt on vajalik teostada maavara geoloogiline uuring.  

 

Maa-aladele, kus soovitakse avada uusi maardlaid koostatakse maavara geoloogiline 

uuring vastavalt keskkonnaministri määrusega kehtestatud üldgeoloogilise uurimustöö ja 

maavara geoloogilise uuringu tegemise korrale ning vajadusel teostatakse maardla 

avamisega kaasnevate keskkonnamõjude hindamine. Üldplaneeringuga täpsustatud 

väärtuslikel maastikel ja rohevõrgustikku kuuluvatel aladel on uute maardlate avamine 

keelatud, olemasolevate laiendamine toimub seadusega ettenähtud korras. 

 

Maardlate sulgemise järgselt rajatakse neile aladele rohealad. Lähtuvalt 

maapõueseadusest on kaevandusloa omanik kohustatud maavaravaru kaevandamisega 

rikutud maa korrastama korrastusprojekti alusel. Korrastamisprojekti rakendamiseks 

annab nõusoleku maavaravaru kaevandamiskoha keskkonnateenistus, arvestades Eesti 

Maavarade Komisjoni arvamust. Maavara kaevandamisega rikutud maa korrastamise 

kord ja korrastamise projektile esitatavad nõuded on kehtestatud keskkonnaministri 

vastava määrusega. 
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5.4    JÄÄTMEKÄITLUS 
 

Jäätmehoolduse arengusuunad on riiklikul tasandil määratud Eesti keskkonnastrateegiaga, 

strateegial põhineva keskkonnategevuskavaga ning üleriigilise jäätmekavaga. 

 

Alates 01.01.2012 rakendus Valgjärve valla territooriumil uus korraldatud jäätmeveo 

periood ja jäätmete veo ainuõigus on Keskkonnateenused AS-l.  

  

Valgjärve Vallavolikogu 20.03.2012 otsusega 1-1.2-3 kinnitas Valgjärve Volikogu ühise 

jäätmekava 2012-2016 koos Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste 

valdadega.  

 

http://www.valgjarve.ee/files/documents/volikogu/2012/volikoguotsusnr3lisaga.pdf  
  

Ohtlikke jäätmeid võtab  Valgjärve Vallavalitsus elanikkonnalt organiseeritult vastu vas-

tavatel kogumisringidel. 

  

Vastu võetakse vanad elektri- ja elektroonikaseadmed (televiisorid, raadiod, arvutid, 

külmkapid, pliidid), päevavalguslambid, akud, patareid, vanaõli ja õlifiltrid, vanad ravi-

mid, elavhõbedalambid, kraadiklaasid, olmekeemiajäätmed, taimemürgid, värvijäätmed, 

värvinõud. 
 

Teadaolevaid keskkonna- ja reostusohtlikke objekte ja reostusallikaid-koldeid Valgjärve 

vallas ei ole. 

http://www.valgjarve.ee/files/documents/volikogu/2012/volikoguotsusnr3lisaga.pdf
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6    VALGJÄRVE VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA –

KANALISATSIOONI HETKESEISUND 

6.1 ÜLDIST 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonigaga on Valgjärve vallas kaetud kolm asumit: Saverna, 

Valgjärve ja Maaritsa külad, tinglikult on ühisveevärk, mis baseerub ühel puurkaevul ja 

ühendustorustikel, olemas ka Pikajärve ja Aiaste külades, kuid lähtudes teenuse tarbijate 

arvust: vastavalt 46 ja 25 – neid ÜHISveevärgi alla käesolevas ÜVKA-s ei liigitata. 

 

6.2   SAVERNA ÜHISVEEVÄRK 

6.2.1  Ühisveevärgi veetarbijad 

Viimastel ametlikel andmetel (01.01.2014) oli Saverna küla elanike arv 339. 

Ühisveevärgiga on neist varustatud ligikaudu 320 inimest.  

 

Lisaks elanikele on suuremateks juriidilistest isikutest tarbijateks põhikool, külakeskus ja 

hooldekodu. Külakeskuse alla kuuluvad vallamaja, kooli söökla ja lasteaed. Veearvestid 

on paigaldatud:Saverna Põhikoolile, Hooldekodule ja Saverna Külakeskusele. 

 

Veekasutusbilansist annab ülevaate tabel 6.1 

 

Elamutest on veearvestid paigaldatud põhiliselt vaid kortermajadele ning eramajadel 

veemõõturid üldjuhul puuduvad. Sel juhul arvestatakse vett inimühiku kohta, mistõttu 

pole teada täpne veetarve. Antud vee tootmise ja müümise skeemi arvestades ei ole 

võimalik välja tuua otseselt müümata vee koguseid. Kuna osa veetorustikke on tänaseks 

veel renoveerimata ja lekivad, siis tõenäoliselt esineb veesüsteemis veekadusid. 

6.2.2 Põhjaveevarud ja veevõtt 

Valgjärve valla külade väiksuse ja vähese veevõtu tõttu ühelegi külale eraldi põhjavee 

tarbevaru kinnitatud ei ole. Seega on lubatud veevõtt reguleeritud vee erikasutusloaga 

ning kaevu passijärgsete parameetritega. Saverna puurkaevule on vee erikasutusloaga 

kehtestatud maksimaalne ööpäevane veevõtt: 78,45 m3/d ja kaevu enda tootlikkus on: 

20,5 m3/h. Mõlemast parameetrist jätkub Saverna tarbijatele veeteenuse tagamiseks suure 

varuga. 
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Tabel 6-1 Saverna veetarbimisbilanss 2013-2026 

 

Näitaja 2013* 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ühisveevärgiga liitunud elanike ligikaudne 

arv 

320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Väljapumpamine, m3/d 56,7 55,5 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

Tarbimine (müük), m3/d 53,2 52,7 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 

Elanike tarbimine m3/d 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

Juriidiliste isikute tarbimine, m3/d (ligikaud-

ne) 

24,4 23,9 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

*Märkus: Aasta 2013 on arvestatud terve aasta kvartaalsete näitajate järgi, 2014. a võetud I kvartali tegeliku tarbimise järgi 
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6.2.3 Saverna puurkaevu tehnilised andmed 

Saverna ühisveevärgisüsteemis kasutatakse tänasel päeval ühte puurkaevu, katastri nr 

11213. Puurkaevu tehnilistest andmetest annab ülevaate järgmine tabel. 

Tabel 6-2 Saverna ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed ja tänane veevõtt 

Puurkaev / 

katastri nr 

Rajamisaasta Veekiht / -

kompleks 

Sügavus, 

m 

Staatiline 

veetase, m 

maapinnast 

Dünaamiline 

veetase, m 

maapinnast 

Deebit, 

m3/h 
Tegelik 

keskm 

veevõtt 

2013, 

m3/d 

Saverna pk / 

11213 

1976 D2ar 140 12,5 18,5 20,5 56,7 

 

Kooli kinnistul, aadressil Kooli tee 6 asunud puurkaev tamponeeriti aastal 2012. 

6.2.4 Puurkaevpumpla- ja veetöötlusseadmed 

Saverna küla ühisveevärgi veeallikana kasutatakse ühte puurkaevu.   

 

Puurkaevpumpla on täielikult rekonstrueeritud aastal 2012 (üleantud 2013), puurkaevu 

päise ümber on ehitatud uus soojustatud puitkonstruktsiooni ja puitvoodriga kaetud hoone 

(vt joonis) (vt ka osa 3.7.3). 

 

Hoone katuslagi on ühepoolse kaldega, hoone ümber on valatud betoonist pandus ja toi-

mib vihmaveekogumis- ja ärajuhtimissüsteem. Vundamendiks on valatud plaatvun-

dament, mis on ühtlasi pumpla põrandaks. 

 

Töötavas puurkaevus on uus süvaveepump, mark: ZDS, mudel: QS4X.10-12. 

Parameetritega: 

Q = 6 m3/h 

H = 60 m 

P = 2,2 kW. 

 

Puurkaevpumpla on varustatud veetöötlusseadmetega, mille projektnäitajad on järgmised: 

 

 Keskmine ööpäevane tarbimine Qkesk d = 53,01 m3/d 

 Maksimaalne ööpäevane tarbimine Qmax d = 60,96 m3/d 

 Maksimaalne tunnine veetarbimine Qmax h = 14,27 m3/h 

 Vajalik vee väljundrõhk (tõstekõrgus) H = 38 mvs 

 

Veetöötlusjaam koosneb järgmistest sõlmedest (joonis 6-1): 

 

 Injektoriga aeratsioonisüsteem 

 Kloraator, pidevrežiimil vee täiendavaks oksüdeerimiseks naatriumhüpokloritiga. 

 Eelaeratsioonimahuti täiendava hapnikukoguse ja piisava aeratsiooniaja saavuta-

miseks. 

 survetõstepump, II aste 

 survefiltrid raua- ja mangaanieralduseks (2 tk) 

 Kogumismahuti  
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 Hüdrofoor 

 Rõhuandur. 

 

Kui algselt töötas veetöötlusjaam (VTJ) üksnes injektoriga õhustamisel, siis tegelikkuses 

ei olnud menetlus piisav mangaanieralduseks ja algselt puhatveereservuaarina projekteeri-

tud kogumismahutit kasutatakse eelaeratsioonimahutina. Lisaks oksüdeerib vett pidevre-

žiimil töötav kloori dosaator. Peale eelaeratsiooni pumbatakse õhustatud vesi II-astme 

pumpadega läbi kahe paralleelse kvartsliivfiltri tarbimisvõrku. 

Pumpla on kaheastmeline. 

 

Mahuti on PE-materjalist ja selle maht on 5000 l. 

 

II-astme pumpade mark on Nocchi ja mudel MCX. 

 

 

Joonis 6-1 Saverna veetöötluse tehnoloogiline põhimõtteskeem (kogumismahuti 

lugeda eelaeratsioonimahutiks) (Miridon OÜ, 2012) 

 

II astme pumpade parameetrid: 

Q = 4,8 m3/h (3 tk) 

H = 38 m 

P = 1,8 kW. 

 

Survefiltri materjalina kasutatakse kruusa, kvartsliiva ja katalüütilist materjali Aquaman-

dix. 
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Rõhu reguleerimiseks on pumplas lisaks kasutusel 300 l membraanhüdrofoor. 

 

Pumplasisene veetorustik on joogiveetorustiku sertifikaati omav PVC-U liimühendusega 

paigaldatav plasttorustik. 

 

VTJ on varustatud ka desinfitseerimisseadmega NaOCl baasil, mis paikneb peale esimest 

aeratsiooni injektoriga. Kui kloraator oli algselt projekteeritud peamiselt vee desinfitsee-

rimiseks, juhuks kui veekvaliteet ei vasta normidele mikrobioloogiliste näitajate osas, siis 

hetkel kasutatakse Saverna VTJ-s naatriumhüpokloriti doseerimist ka täiendava oksüdan-

dina. 

 

Filtermaterjali uhtumiseks kasutatakse filtreeritud vett ja II-astme pumpasid. Uhtumist 

teostatakse regulaarselt, etteantud intervalli järel kell 3.00 öösel, mil tarbimine on kõige 

väiksem. Uhtevesi juhitakse ühiskanalisatsiooni (vt lisa, ÜVK joonised). Uhtevee ärajuh-

timiseks ehitati spetsiaalselt 140 m torustikulõik. Survefitri läbinud vesi on piisavalt surve 

all, et liikuda eesvoolu ilma täiendava pumplata. 

 

 

 

 

Joonis 6-2 Saverna puurkaevpumpla välisilme. Näha on korralikult hooldatud ümbrus ja 

sanitaarkaitseala 

Pumplahoonesse on ette nähtud loomulik ventilatsioon, õhukuivatit ei ole. 

 

Hoone kütmine toimub kahe elektriradiaatori abil. Elektriradiaatorid on varustatud ter-

moanduriga. 

 

Pumpla on kahest küljest piiratud ca 30 m kauguselt piirdeaiaga. Puurkaevu sanitaarkait-

seala ulatus on registriandmetel 50 m. 
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Joonis 6-3 Saverna VTJ survefiltrid (näha on osa 300 l hüdrofoorist ja üks 

elektriradiaatoritest) 

6.2.5 Saverna ühisveevärgi veekvaliteet 

 

Saverna ühisveevärgis on kohustuslik võtta ja analüüsida veeproove keskasula 

puurkaevust, kat. nr 11213 ja Saverna lasteaia kraanist. 

 

Süvaanalüüse komponentidele nagu pestitsiidid, PAH, raskmetallid jt tuleb teostada kord 

10 aasta jooksul. Saverna Teenus OÜ-l on nimetatud näitajate veeproovid võetud ja 

analüüsitulemused fikseeritud aastast 2007. Kuna kõik eeltoodud näitajad olid tarbevees 

alla määramispiiri, siis Konsultant neid siinkohal eraldi välja tooma ei hakka. 

 

Puurkavu ja joogivee analüüsitulemused on esitatud järgnevas tabelis. 

 

Tabel 6-3. Saverna küla puurkaevu ja joogiveekvaliteedi analüüsitulemused (2013-

2014) 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus nr 82 

ja 

98/83/EC 

Saverna Pk kat 

nr 11213,  

07.01.2013  

Saverna lasteaia 

köök, 

18.06.2013 

 

1 Värvus kraadi  0 0 

2 Hägusus NTU  1 <1 

3 pH  6,5≤pH≤9,5 7,5 7,6 

4 Ammoonium mg/l 0,50 0,09 <0,05 

5 Nitrit mg/l 0,50 <0,002  

6 Nitraat mg/l 50 <1  
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7 Kloriidid mg/l 250 1,9  

8 Sulfaadid mg/l 250 7,9  

9 Raud µg/l 200 144 <20 

10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 0,9  

11 Fluoriidid mg/l 1,5 0,2  

12 Mangaan µg/l 50 261 42 

13 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 529 612 

14 Naatrium mg/l 200 4,5  

15 Boor mg/l 1,0   

16 Coli-laadsed* bak-

terid 

PMÜ/100ml 0 0 0 

17 Echerichia Coli* PMÜ/100ml 0 0 0 

18 Kolooniate arv* 

22oC 

PMÜ/1ml 100 33 0 

*Märkus: analüüsid on võetud 21.01.2014 

Analüüsitulemuste põhjal võib öelda, et kõik joogivees mõõdetud komponendid vastavad 

lubatud normidele vastavalt määrusele nr 82.  

Põhjavees on ülenormatiivne mangaan ning mõnevõrra kõrgenenud üldrauasisaldus, kuid 

eelpoolkirjeldatud efektiivne ja intensiivse oksüdatsiooniga veetöötlus tagab joogivees 

nõutavad sisaldused ka mangaani osas. 

 

6.2.6 Saverna ühisveevõrk 

Saverna ühisveevärk, sealhulgas veevõrk on rajatud suuremalt jaolt vahemikus 1960-

1990, kuid viimastel aastatel on teostatud ka ulatuslikke rekonstrueerimis- ja laiendustöid. 

 

Küla kompaktse hoonestusega ala on tänaseks täielikult kaetud ühisveetorustikuga ning 

kõigile tarbijaile on ühendus tagatud (vt ka lisa ÜVK joonised). 

 

Võrreldes varasema ajaga on likvideeritud rõhuregulaatorina veetorn ja üks kasutusest 

väljasolnud puurkaev, Kooli tee 6. 

 

Aastatel 2012-2013 KIK keskkonnaprogrammi raames elluviidud Saverna Ühisveevärgi 

Projekti käigus rajati ja rekonstrueeriti kokku 3410 m veetorustikke. 

 

Torustike jaotus läbimõõdu ja vanuse järgi on ligikaudu järgmine (Saverna Ühisveevärgi 

Projekti teostusdokumendist ja kaardilt mõõdetuna): 

 

Toru diameeter 

(mm) De või 

DN Pikkus, m Materjal  

Rajamise aeg 

(või ligikaudne 

vanus) 

De32 740 PE 2012-2013 
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De40 610 PE 2012-2013 

De50 103 PE 2012-2013 

De63 1250 PE 2012-2013 

De90 740 PE 2012-2013 

De63 556 PE 1990.-ndad 

Läbimõõt 

teadmata 2365 Malm/teras 1970-1990 

Kokku 6364 

   

Kokku on Saverna veetorustiku pikkus vastavalt Saverna Ühisveevärgi Projekti 

teostusmõõdistustele ja varasemale kaardimaterjalile tuginedes seega veidi üle 6,3 km. 

Sellest on tänaseks üle poole rekonstrueeritud. Hetkel puudub info halvas, 

märkimisväärselt halvas või avariilises seisundis veetorustiku lõikude kohta. 

 

6.2.7 Saverna tuletõrjeveevarustus 

Saverna küla tuletõrjevee varustus põhineb tuletõrje veevõtukohal ja –mahutitel. 

Veevõtukohaks on küla lõunaosas paiknev tiik.  Veevõtumahutid paiknevad kooli ja 

garaaži juures. 

Tuletõrje veevõtukoht ja -mahutid on näidatud lisas ÜVKA joonised. 

 

6.2.8 Kokkuvõte Saverna ühisveevärgisüsteemist 

Saverna külas on ühisveevärgiga kindlustatud ligikaudu 320 inimest ehk suurem osa 

kompaktse hoonestusega ala elanikest ja juriidilistest isikutest tarbijatest. 

 

Saverna Ühisveevärgi Projekti raames rekonstrueeriti ja korrastati sisuliselt kõik Saverna 

ühisveevarustusrajatised ja süsteemid, mistõttu ÜVKA perioodil 2014-2026 

nimetamisväärseid investeeringuid ette ei nähta. 

 

6.3   VALGJÄRVE ÜHISVEEVÄRK 

6.3.1 Üldist 

Valgjärve küla asub Valgjärve valla lääneosas.  

Valgjärvet läbib oluline Saverna-Otepää maantee, küla jääb 11 km kaugusele Otepääst ja 

5 km kaugusele vallakeskusest Saverna. 

 

Küla läbib ja ühendab Otepää-Saverna maantee (riigitee nr. 18147, nimetusega Saverna-

Pilkuse). 

 

Valgjärve küla hõlmab endise põllumajandusliku ühismajandi keskasula, kuhu oli koon-

datud valdav osa majandi olme- ja tootmispotentsiaalist. 

Kompaktse hoonestusega ala paikneb Valgjärve ida-lõunakalda ja Saverna-Pilkuse maan-

tee vahel. Siia on koondunud valdav osa elamufondist ja olmeobjektid: söökla, endine 

kool, veevarustus- ja heitveerajatised. Mõttelisse kompaktse hoonestusega alasse kuulub 

35 ühepereelamuga kinnistut (32 alaliselt asustatud) ja 6 paljukorterilist korruselamut 

kokku 90 korteriga (40 alaliselt asustatud); kolmes korruselamus on moodustatud korte-
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riühistud ja küla äärealadel asub 10 üheperekinnistut (9 asustatud) (Valgjärve küla aren-

gukava 2012-2019, Valgjärve 2012). 

 

Valgjärve küla kompaktse hoonestusega ja tootmisalad on varustatud joogi- ja olmeveega 

kolmest D-kihi põhjavee puurkaevust. Vesi vastab EV joogivee standardile, kuid sisaldab 

lubatud ülempiiris rauda ja väävelvesinikku (lahustunud gaasina). Gaasi- ja raua eralda-

mine on lahendatud keskuse puurkaevus, mis varustab veega suuremat osa elamufondist 

(Valgjärve küla arengukava 2012-2019, Valgjärve 2012). 

6.3.2  Ühisveevärgi veetarbijad 

01. jaanuari 2012. aasta seisuga elab Valgjärve külas 198 elanikku (Valgjärve küla 

arengukava 2012-2019, Valgjärve 2012). Ühisveevärgiga on neist varustatud ligikaudu 

160 inimest.  

 

Külas on kokku neli puurkaevu, millest üks on kasutusel ühisveevärgi puurkaevuna 

(kõige uuem, katastri nr 15545, rajatud 2000, käikuantud 2001), mis varustab kompaktse 

hoonestusega ala elanikke; teine on kooli puurkaev, katastri nr 11219, mis varustab veega 

ainult põhikooli; kolmas kuulub küla kirdeosas paiknevale farmile (katastri numbriga 

11212); kõige lõunapoolsem (katastri numbriga 11208), on ametlikult ühisveevärgi 

puurkaev, kuid on kasutusest väljas, on setet täis ning vajab tamponeerimist. 

 

Valgjärve külas kasutab ühisveevärgi vett OÜ Ikomix, mis tegeleb pesupesemisteenusega 

ning ATS-i veod söökla ning 2012. a. avatud kauplus. Rohkem asutusi või ettevõtteid 

külas ühisveevarustusega ühendatud ei ole. 

 

Veekasutusbilansist annab ülevaate tabel 6.4. 

 

Veemõõturid on paigaldatud vaid kortermajadele ning eramajadel peamiselt veemõõturid 

puuduvad. Sel juhul arvestatakse vett inimühiku kohta, mistõttu pole teada täpne 

veetarve. Antud vee tootmise ja müümise skeemi arvestades ei ole võimalik välja tuua 

veekadusid ehk müümata vee osakaalu. 

6.3.3 Põhjaveevarud ja veevõtt 

Valgjärve valla külade väiksuse ja vähese veevõtu tõttu ühelegi külale eraldi põhjavee 

tarbevaru kinnitatud ei ole. Seega on lubatud veevõtt reguleeritud vee erikasutusloaga 

ning kaevu passijärgsete parameetritega. Valgjärve puurkaevule 15545 on vee erikasutus-

loaga kehtestatud maksimaalne ööpäevane veevõtt: 68,6 m3/d ja kaevu enda tootlikkus 

on: 16,0 m3/h. Mõlemast parameetrist jätkub Valgjärve tarbijatele veeteenuse tagamiseks 

suure varuga. 
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Tabel 6-4 Valgjärve veetarbimisbilanss 2013-2026 

Näitaja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ühisveevärgiga liitunud elanike ligikaudne 

arv 

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 95,0 95,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Väljapumpamine, m3/d 34,3 30,2 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 

Tarbimine (müük), m3/d 27,2 27,2 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 

Elanike tarbimine m3/d* 15,2 15,2 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

Juriidiliste isikute tarbimine, m3/d* 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

*Märkus: Kuna täpsemad andmed puuduvad, siis jaotused on ligikaudsed 
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6.3.4 Valgjärve puurkaevu tehnilised andmed 

Valgjärve ühisveevärgisüsteemis kasutatakse tänasel päeval ühte puurkaevu, katastri nr 

15545. Puurkaevu tehnilistest andmetest annab ülevaate järgmine tabel. 

Tabel 6-5 Valgjärve ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed ja tänane veevõtt 

Puurkaev / 

katastri nr 

Rajamisaasta Veekiht / -

kompleks 

Sügavus, 

m 

Staatiline 

veetase, m 

maapinnast 

Dünaamiline 

veetase, m 

maapinnast 

Deebit, 

m3/h 
Tegelik 

keskm 

veevõtt 

2013, 

m3/d 

Valgjärve pk 

/ 15545 

2000 D2 200 61 72 16,0 34,3 

 

6.3.5 Puurkaevpumpla- ja veetöötlusseadmed 

Valgjärve küla puurkaevpumpla on rekonstrueeritud aastal 2012. Puurkaevu päise ümber 

rajati aastal 2000 ka hoone, mis on ka täna heas seisundis (vt ka osa 3.7.3)(joonis 6-4). 

 

Hoone on rajatud metallkonstruktsioonidele, vooderdus on profiilplekist. Pumplahoone 

katuslagi on kahepoolse kaldega, hoonel on plaatvundament, kuid pandus puudub. Hoo-

net ümbritseb haljasala. Spetsiaalne sademevee ärajuhtimissüsteem puudub. 

 

Töötavas puurkaevus on vana puuraevu rajamisaegne süvaveepump. 

 

Puurkaevpumpla varustati aastal 2012 veetöötlus- ja rõhutõsteseadmetega (õigemini 

täiendati olemasolevaid 2000. a seadmeid), mille projektnäitajad on järgmised: 

 

 Nominaalne tunnine veetarbimine Q = 6,0 m3/h 

 Maksimaalne tunnine veetarbimine Qmax h = 8,0 m3/h 

 Vajalik vee väljundrõhk asulasse (tõstekõrgus) H = 30 mvs 

 

Pumbajaam on III-astmeline ning veetöötlus- ja pumbajaam koosnevad lühidalt järgmis-

test sõlmedest: 

 

 Injektoriga aeratsioonisüsteem 

 Kloraator täiendavaks oksüdatsiooniks. 

 Eelaeratsioonimahuti täiendava hapnikukoguse ja piisava aeratsiooniaja saavuta-

miseks (algusaegne, aastast 2000, maht 1,5 m3). 

 survetõstepump, II aste 

 survefiltrid raua- ja mangaanieralduseks (2 tk, filtermaterjaliks kruus-kvartsliiv-

katalüütiline materjal Aquamandix) 

 Kogumismahuti (algusaegne, 1,5 m3) 

 III astme pump 

 Hüdrofoor  

 Rõhuandur. 
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Kui algselt töötas veetöötlusjaam (VTJ) üksnes naatriumhüpokloritiga oksüdeerimisel, 

siis nüüdseks on kasutusel lisaks injektor ja eelaeratsioonimahuti. Kloraatorit kasutatakse 

samuti vee oksüdeerimiseks enne võrku juhtimist pidevrežiimil. 

 

II-astme pumba mark on Nocchi ja mudel SSCX22/21OT ning parameetrid: 

 

Q = 9 m3/h 

H = 12 mvs 

N = 0,8 kW 

 

Pump annab aeratsioonimahuti läbinud veele vajaliku rõhu ja pumbab vee läbi survefiltri-

te kogumis- ehk puhtaveemahutisse. Sealt edasi juhitakse vesi tarbimisvõrku III astme 

pumba poolt antava rõhuga. 

 

III astme pumba mark on Grundfos, mudel: CM5-11 ning parameetrid: 

 

Q = 8 m3/h 

H = 35 mvs 

 

Kuigi III astme pumpa juhitakse sagedusmuunduriga, on süsteemis veerõhu tasakaalus-

tamiseks ka 200 l membraanhüdrofoor. 

 

Filtrite uhteveena kasutatakse kogumismahutist võetud puhast vett, filtreeritakse korda-

mööda mõlemat filtrit. Uhtumise kogukestus on ligikaudu 8 minutit ning kogus 2*950 l. 

Uhtevesi juhitakse selleks ehitatud isevoolsesse kanalisatsioonitorustikku (92 m), mis 

suubub küla ühiskanalisatsiooni eesvoolu. 

 

Pumplahoones on loomulik ventilatsioon, üks ava asub välisukses, teine akna kohal. 

 

Kütteseadmena on kasutusel üks elektriradiaator. 

 

Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on keskkonnaregistriandmetel 30 m. Maa-ala on aiaga 

piiramata, kuid on korralikult hooldatud. 
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Joonis 6-4 Valgjärve puurkaevpumpla välisilme 

 

 

Joonis 6-5 Valgjärve pumpla sisevaade (vasakul III astme pump, keskel 

puhtaveemahuti ja esiplaanil 200 l hüdrofoor) 

 

6.3.6 Valgjärve ühisveevärgi veekvaliteet 

 

Valgjärve ühisveevärgis on kohustuslik võtta ja analüüsida veeproove Valgjärve 

puurkaevust, kat. nr 15545 ja ATS-i veod söökla kraanist. 

 

Süvaanalüüse komponentidele nagu pestitsiidid, PAH, raskmetallid jt tuleb teostada kord 

10 aasta jooksul. Saverna Teenus OÜ-l on nimetatud näitajate veeproovid võetud ja 
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analüüsitulemused fikseeritud aastast 2007. Kuna kõik eeltoodud näitajad olid tarbevees 

alla määramispiiri, siis Konsultant neid siinkohal eraldi välja tooma ei hakka. 

 

Puurkavu ja joogivee analüüsitulemused on esitatud järgnevas tabelis. 

 

Tabel 6-6. Valgjärve küla puurkaevu ja joogiveekvaliteedi analüüsitulemused (2013-

2014) 

Nr Näitaja Ühik 

Määrus nr 

82 ja 

98/83/EC 

Valgjärve 

Pk kat nr 

15545,  

21.01.2014  

ATS-i söök-

la kraan, 

28.04.2014 

 

ATS-i söök-

la kraan, 

21.01.2014 

 

ATS-i söök-

la kraan, 

16.07.2013 

 

1 Värvus kraadi  0  0  

2 Hägusus NTU  <1  <1  

3 pH  6,5≤pH≤9,

5 

7,6  7,6  

4 Ammoonium mg/l 0,50 <0,05  <0,05  

5 Nitrit mg/l 0,50 <0,002    

6 Nitraat mg/l 50 <1    

7 Kloriidid mg/l 250 1,9    

8 Sulfaadid mg/l 250 <1    

9 Raud µg/l 200 179 <20 <20 <20 

10 Oksüdeerita-

vus 

mg/l 

O2 

5,0 1,0    

11 Fluoriidid mg/l 1,5 0,1    

12 Mangaan µg/l 50 243 <10 <10 <10 

13 Elektri-

juhtivus 

μS 

cm-1 

20˚C 

2500 531  530  

14 Naatrium mg/l 200 4,9    

15 Boor mg/l 1,0     

16 Coli-laadsed* 

bakterid 

PMÜ/

100ml 

0 0 0 0 0 

17 Echerichia 

Coli* 

PMÜ/

100ml 

0 0 0 0 0 

18 Kolooniate 

arv* 22oC 

PMÜ/

1ml 

100 0 0  0 

19 Enterokokid PMÜ/

100ml 

0 0    

Analüüsitulemuste põhjal võib öelda, et kõik joogivees mõõdetud komponendid vastavad 

lubatud normidele vastavalt määrusele nr 82.  
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Põhjavees on ülenormatiivne mangaan ning mõnevõrra kõrgenenud üldrauasisaldus, kuid 

eelpoolkirjeldatud efektiivne veetöötlus tagab joogivees nõutavad sisaldused nii üldraua 

kui mangaani osas. 

 

6.3.7 Valgjärve ühisveevõrk 

Valgjärve veevõrk on algselt rajatud suuremalt jaolt vahemikus 1960-ndatest -1980.-

ndateni, kui veel enne 2000.-ndaid aastaid jättis veevõrgu kvaliteet soovida, siis aastal 

2003 teostati ka ulatuslikke rekonstrueerimistöid. Rekonstrueeriti suur osa küla 

kompaktse hoonestusega ala veetorustikust keskusest kuni järve piirkonna 

eramurajoonini.  

 

Küla kompaktse hoonestusega ala on tänaseks kaetud ühisveetorustikuga ning kõigile 

tarbijaile on ühendus tagatud (vt ka lisa ÜVK joonised). 

 

Valgjärve külas on veetorustike kogupikkus ligikaudu 4468 m. Uusi rekonstrueeritud 

torustikke on kogupikkuses ligikaudu 1800 m. 

 

 

Torustike jaotus läbimõõdu ja vanuse järgi on ligikaudu järgmine (kaardilt mõõdetuna): 

 

Toru diameeter 

(mm) De või 

DN Pikkus, m Materjal  

Rajamise aeg 

(või ligikaudne 

vanus) 

De32 503 

Polüetüleen 

(PE) 2002-2003 

De40 287 PE 2002-2003 

De50 71 PE 2002-2003 

De63 196 PE 2002-2003 

De110 778 PE 2002-2003 

Läbimõõt eba-

selge 457 plast 

1980.-ndad-

1990.-ndad 

Läbimõõt eba-

selge 2176 Malm/teras 1960-1980 

Kokku 4468 

   

Kokku on Valgjärve veetorustiku pikkus ligikaudu 4468 m. Sellest on tänaseks veidi alla  

poole rekonstrueeritud. Hetkel puudub info halvas või avariilises seisundis veetorustiku 

lõikude kohta. 

 

6.3.8 Valgjärve tuletõrjeveevarustus 

Valgjärve küla tuletõrjevee varustus põhineb tuletõrje veevõtukohal, mis on rajatud 

Valgjärve järve äärde Saverna-Pilkuse maantee lähedal. 

Tuletõrje veevõtukoht on näidatud lisas ÜVKA joonised. 
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6.3.9 Kokkuvõte Valgjärve ühisveevärgisüsteemist 

Valgjärve külas on ühisveevärgiga kindlustatud ligikaudu 160 inimest ehk suurem osa 

kompaktse hoonestusega ala (-vööndi) elanikest ja kolm juriidilisest isikust tarbijat: OÜ 

Ikomix Pesumaja, kohvik-söökla Atsi juures (ATS-i veod) ja uus kauplus. 

 

2003 rekonstrueeriti ligikaudu 1/3 Valgjärve veevõrgust, aastal 2012 täiendati oluliselt 

2000.  a valminud puurkaevpumpla veetöötlusseadmeid, mistõttu suuremaid probleeme 

Saverna ühisveevärgirajatistega tänasel päeval ei ole. Nagu veeanalüüsitulemustest näha, 

vastab nõuetele ka küla joogivesi. 

 

Ühisveevärgi torustiku rekonstrueerimistöödega (vajadusel laiendamistöödega) jätkatakse 

pikaajalises programmis: 2019-2026. 

 

6.4 MAARITSA ÜHISVEEVÄRK 

6.4.1 Üldist 

Maaritsa küla asub Valgjärve valla põhjaosas. Küla läbib oluline Tallinn-Tartu-Võru-

Luhamaa maantee. Küla jääb 10 km kaugusele vallakeskusest Savernast, ca 29 km 

kaugusele Tartust, 40 km kaugusele Võrust ja 18 km kaugusele Otepääst. Maakonna 

keskus Põlva jääb ca 30 km kaugusele. 

Küla asend on väga soodne piirkonna arendamise seisukohalt. (Maaritsa, Vissi ja 

Krüüdneri arengukava 2011-2021, Maaritsa 2011). 

 

Maaritsas on kaks eraldi toimivat veevarustus – ja kanalisatsioonisüsteemi – keskasula ja 

kultuurimaja (eramud paremal, lääne pool maanteed). Maanteest lääne (edela) pool asub 

kohalik kultuurimaja ja paiknevad eramajad. Maanteest ida (kirde) poole on rajatud lisaks 

eramajadele ka korterelamuid. 

2004. aastal Maaritsa küla veevarustus keskasula osas rekonstrueeriti. 

Küla mõlemal poolel pakub tänaseks ühisveevärgi teenuseid OÜ Saverna Teenus, aastast 

1996 keskasulale, aastast 2010 ka kultuurimaja piirkonnale. Kultuurimaja puurkaev anti 

üle Saverna Teenus OÜ-le aastal 2010. 

 

Maaritsa keskasulas on ühisveevärgiga liitunud inimeste arv kasvanud seega seniselt 80 

elanikult ligikaudu 110 elanikuni, küla läänepoolses osas veega varustatud ca 10 eramut.  

6.4.2  Ühisveevärgi veetarbijad  

01. jaanuari 2014. aasta seisuga elab Maaritsa külas tervikuna 169 elanikku. 

Ühisveevärgiga on neist varustatud ligikaudu 113  inimest (65%). Kuna küla paikneb 

kohati hajaasustatult, siis ei ole veevõrgu laiendamine kõigile küla elanikele ka 

majanduslikult otstarbekas. 

 

Külas on kaks ühisveevärgi puurkaevu, millest üks (katastri numbriga 11144)  varustab 

küla Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteest ida poole jäävat osa ehk keskasulat ja teine 

lääne- ja edelapoole jäävat nn kultuurimaja piirkonda (katastri numbriga 11214). 

Keskasula puurkaev varustab ca 80 inimest ja ettevõtet ning kultuurimaja puurkaev ca 30 

inimest ja kultuurimaja. 

 

Hetkel tegutsevad Maaritsa külas järgmised ettevõtted: 
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 OÜ EKSO AGRO – Põllumajandus 

 OÜ Martin Auto – Autoremont- ja hooldus 

 Maskin Grupp OÜ (Peetri Talutehnika) – Põllumajandustehnika 

 FIE Jaanus Kivimets - Söödi pood. 

 

Veekasutusbilansist annab ülevaate tabel 6.7. Ettevõtetest on ühisveevärgiga liidetud 

Peetri talutehnika ja  kultuurimaja. Kuna kultuurimaja piirkonnast on veevõtt väiksem 

kui 5 m3/d, siis veevõttu eraldi piirkonnast ei deklareerita ja tabelis 6.7 toodud andmed on 

kohati arvutuslikud ja prognoossed. 

 

Maaritsa külas on veemõõturid paigaldatud väidetavalt kõigile majapidamistele. 

6.4.3 Põhjaveevarud ja veevõtt 

Maaritsa puurkaevule nr 11144 on vee erikasutusloaga kehtestatud maksimaalne 

ööpäevane veevõtt: 17 m3/d ja kaevu enda tootlikkus on: 13,1 m3/h. Mõlemast 

parameetrist jätkub nii keskasula kui kultuurimaja tarbijatele veeteenuse tagamiseks. 

 

Kuna kultuurimaja piirkonnast on veevõtt väiksem kui 5 m3/d, siis veevõttu eraldi 

piirkonnast ei deklareerita ja tabelis 6.7 toodud andmed on kohati arvutuslikud ja 

prognoossed. 
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Tabel 6-7 Maaritsa veetarbimisbilanss 2013-2026* 

Näitaja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ühisveevärgiga liitunud elanike ligikaudne 

arv 

113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Väljapumpamine, m3/d** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Tarbimine (müük), m3/d 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 

Elanike tarbimine m3/d 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 

Juriidiliste isikute tarbimine, m3/d 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

*Kuna puuduvad andmed nii ettevõtete veetarbimisest kui puurkaevu nr 11214 (kultuurimaja pk) veevõtust, on tabelandmed arvutuslikud. 

**Konsultandil on täpsemad andmed ainult pk 11144 kohta, seetõttu on arvandmetest puudu pk-st 11214 pumbatud vesi. 
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6.4.4 Maaritsa puurkaevude tehnilised andmed 

Maaritsa ühisveevärgisüsteemis kasutatakse tänasel päeval ühte puurkaevu, katastri nr 15545. 

Puurkaevu tehnilistest andmetest annab ülevaate järgmine tabel. 

Tabel 6-8 Maaritsa ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed ja tänane veevõtt 

Puurkaev / 

katastri nr 

Rajamisaasta Veekiht / -

kompleks 

Sügavus, 

m 

Staatiline 

veetase, m 

maapinnast 

Dünaamiline 

veetase, m 

maapinnast 

Deebit, 

m3/h 
Tegelik 

keskm 

veevõtt 

2013, 

m3/d 

Maaritsa kes-

kasula pk / 

11144 

1961 D2 112 17 23,5 13,1 7,5 

Maaritsa kul-

tuurimaja pk / 

11214 

1981 D2 140 25,5 28,5 2,0 teadmata 

 

6.4.5 Puurkaevpumplad- ja veetöötlusseadmed 

Keskasula puurkaevpumpla 

 

Maaritsa küla puurkaevpumpla renoveeriti 2000. aastal ning sellele paigaldati uus katus.  

 

Puurkaevpumpla hoone on rajatud puurkaevu ümber, s.t puurkaevu suue asub pumpla 

põrandas. 2004. aastal rekonstrueeriti puurkaevpumpla sisu, mille käigus vahetati välja 

hüdrofoor ja torustik ning paigaldati rauaeraldusfiltrid. Käesoleval hetkel on hoone 

konstruktsioonid parimal juhul rahuldavas seisukorras, kuid hoone vajab soojustamist ja 

ventilatsiooni väljaehitamist. 

 

Maaritsa küla Keskasula puurkaev (katastri nr. 11144) kasutab veevõtuks Kesk-Devoni (D2) 

veekompleksi. Puurkaev on rajatud 1961. aastal ning puurkaevu sügavus on 112 m (vt ka osa 

3.7.3)(joonis 6-6; 6.7). 

 

Puurkaevpumpla on silikaattellistest hoone. Hoone põrand on ümbritsevast maapinnast allpool. 

Hoonel puudub pandus ning vihmavee äravool katuselt. Hoonet ümbritseb haljasala.  

 

Veetöötlusskeem põhineb vee eelneval oksüdeerimisel kaaliumpermanganaadi lahusega ja 

seejärel tekkinud kolmevalentse raua väljasettimisel kvartsliivfiltris. Süsteem on paigaldatud 

küll alles 10 aastat tagasi, kuid vajab nõuetekohaseks töötamiseks ja veekvaliteedi tagamiseks 

juba väga sagedast hooldust: filtermaterjali tihe vahetamine, kaaliumpermanganaadi mahuti ja 

ühendustorustiku pidev pesemine.  

 

Pumplas on tsingitud terastorustik, kuid esineb lekkeid, eriti ühenduskohtadest. (Analoogne 

torustik ja probleemid olid varem ka Valgjärve pumplas, kuid 2012. a rekonstrueerimistööde 

käigus asendati pumplatorustik liimühendusega PVC-U-ga). 

 

Pumplahoones on kütteks üks elektriradiaator. Kuna hoone on soojustamata ja suur, siis on 

talvine elektrikulu ebaökonoomselt kõrge. 
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Ventilatsioon hoones puudub, tegemist on n.ö „loomuliku ventilatsiooniga” ukse ja akna vahelt. 

 

Joonis 6-6 Maaritsa keskasula puurkaevpumpla välisilme (parimal juhul on tegemist rahuldavas 

seisundis hoonega)  

 

 

Joonis 6-7 Maaritsa keskasula puurkaevpumpla sisevaade (kvartsliivfilter, paremal KMnO 

mahuti. Näha on osaliselt PVC-toruga asendatud vana tsinktoru)  

Kultuurimaja puurkaevpumpla 

Maaritsa küla Kultuurimaja puurkaevpumpla paikneb Maaritsa küla lääneosas.  

 

Puurkaev paikneb maa-aluses 3 m läbimõõduga betoonrõngastest šahtis, kus paikneb veel 1 m3 

hüdrofoor ja vajalik sulgarmatuur. Puurkaev (katastri numbriga 11214) on puuritud 1981. 

aastal. Puurkaevu sügavus on 140 m. Veetootmisel on kasutusel üheastmeline süsteem – 
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puurkaevust pumbatakse vesi otse veevõrku. Puurkaevpumpla varustab veega kultuurimaja ja 

ümberkaudseid majapidamisi (ca 10 maja). 
 

Pumplasisene torustik ja armatuur on amortiseerunud. Hüdrofoor on korrodeerunud. 

Puurkaevpumpla hooldustööd on raskendatud seoses puurkaevu ja seadmete paiknemisega 

betoonrõngastest šahtis. 

 

Joonis 6-8 Maaritsa küla Kultuurimaja puurkaevpumpla 

6.4.6 Maaritsa ühisveevärgi veekvaliteet 

 

Maaritsa ühisveevärgis on kohustuslik võtta ja analüüsida veeproove keskasula puurkaevust, 

kat. nr 11144 ja Peetri Talutehnika kraanist. 

 

Süvaanalüüse komponentidele nagu pestitsiidid, PAH, raskmetallid jt tuleb teostada kord 10 

aasta jooksul. Saverna Teenus OÜ-l on nimetatud näitajate veeproovid võetud ja 

analüüsitulemused fikseeritud aastast 2007. Kuna kõik eeltoodud näitajad olid tarbevees alla 

määramispiiri, siis Konsultant neid siinkohal eraldi välja tooma ei hakka. 

 

Puurkavu ja joogivee analüüsitulemused on esitatud järgnevas tabelis. 

 

 

Tabel 6-9. Maaritsa küla puurkaevu ja joogiveekvaliteedi analüüsitulemused (2013-2014) 
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Nr Näitaja Ühik 

Määrus nr 

82 ja 

98/83/EC 

Maaritsa Pk 

kat nr 

11144,  

21.01.2014  

Peetri talu-

tehnika 

kraan, 

21.01.2014 

 

Peetri talu-

tehnika 

kraan, 

28.04.2014 

 

Peetri talu-

tehnika 

kraan, 

14.05.2014 

 

1 Värvus kraadi  0 <0,05   

2 Hägusus NTU  <1 <1   

3 pH  6,5≤pH≤9,

5 

7,5 7,5   

4 Ammoonium mg/l 0,50 0,18 <0,05   

5 Nitrit mg/l 0,50 <0,002    

6 Nitraat mg/l 50 <1    

7 Kloriidid mg/l 250 4,8    

8 Sulfaadid mg/l 250 8,4    

9 Raud µg/l 200 279 <20 298 <20 

10 Oksüdeerita-

vus 

mg/l 

O2 

5,0 1,5    

11 Fluoriidid mg/l 1,5 0,3    

12 Mangaan µg/l 50 266 <10 455 <10 

13 Elektri-

juhtivus 

μS 

cm-1 

20˚C 

2500 501 513   

14 Naatrium mg/l 200 5,6    

15 Boor mg/l 1,0     

16 Coli-laadsed* 

bakterid 

PMÜ/

100ml 

0 0 0 0  

17 Echerichia 

Coli* 

PMÜ/

100ml 

0 0 0 0  

18 Kolooniate 

arv* 22oC 

PMÜ/

1ml 

100 0 0 0  

19 Enterokokid PMÜ/

100ml 

0 0    

Analüüsitulemuste põhjal võib öelda, et joogivees mõõdetud komponendid vastavad üldjuhul 

lubatud normidele vastavalt määrusele nr 82, kuid on selgesti näha, et veetöötlus ei ole raua ja 

mangaani eraldamiseks piisavalt efektiivne. Seda näitavad ka 28.04.2014 veeproovide 

analüüsitulemused, kus üldraua ja mangaani sisaldused ületasid oluliselt joogivees lubatud 

piirnorme: 298 ja 455 µg/l 

Puurkaevuvees on samuti ülenormatiivne mangaani ning üldrauasisaldus. 

 

Maaritsa kultuurimaja puurkaevuvee analüüsitulemused on esitatud järgmises tabelis. 



 

 

SAVERNA KÜLA REOVEEPUHASTI REKONSTRUEERIMINE  

TEHNOLOOGILINE PROJEKT 

 

 
 

 

61 

Hekes Eesti OÜ 2014 

 

Tabel 6-10 Maaritsa küla Kultuurimaja puurkaevu vee kvaliteedinäitajad 

Jrk Näitaja Tulemus Piirnorm Ühik 

Mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad 

1 Coli-laadsed bakterid 0 0 PMÜ/100 ml 

2 Escherichia coli 0 0 PMÜ/100 ml 

3 Enterokokid 0 0 PMÜ/100 ml 

4 Kolooniate arv 22oC 0 100 PMÜ/1 ml 

Indikaatornäitajad 

5 Värvus 5 
Tarbijale vastu-

võetav, ebaloo-

mulike muutuste-

ta 

mg/l Pt 

6 Hägusus 10 NHÜ 

7 Lõhn 0   

8 Maitse 0   

9 pH 7,3 6,5 kuni 9,5   

10 Ammoonium 0,3 0,5 mg/l 

11 Elektrijuhtivus 477 2500 μS/cm  

12 Naatrium 5,4 200 mg/l 

13 Raud 1400 200 μg/l 

14 Mangaan 236 50 μg/l 

15 Alumiinium <40 200 μg/l 

16 Kloriid 2,3 250 mg/l 

17 Sulfaat <1 250 mg/l 

18 Oksüdeeritavus 2,1 5 mg/l O2 

Keemilised kvaliteedinäitajad 

19 Nitrit <0,002 0,5 mg/l 

20 Nitraat <1 50 mg/l 

21 Fluoriid 0,3 1,5 mg/l 

22 Boor <0,1 1 mg/l 

 

Nagu tabelandmetest näha, on ka kultuurimaja puurkaevu vees tugevalt ülenormatiivne üldraua 

ja mangaani sisaldus. 

6.4.7 Maaritsa ühisveevõrk 

Maaritsa veevõrk on rajatud suuremalt jaolt vahemikus 1970-ndatel -1980.-ndatel ning selle 

ulatus on eelneva ÜVKA (ÜVKA 2010-2022, Alkranel, 2010) põhjal ca 1,7 km. 

Täna kaardilt mõõdetuna saame Maaritsa ühisveevõrgu pikkuseks ligikaudu: 1813 m ning 

jaotus on vastavalt olemasolevatele andmetele järgmine (kaardilt mõõdetuna, vt ka lisa ÜVK 

joonised). 
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Toru diameeter 

(mm) De või 

DN Pikkus, m Materjal  

Rajamise aeg 

(või ligikaudne 

vanus) 

De32 247 

Polüetüleen 

(PE) 2004 

De40 240 PE 2004 

De50 185 PE 2004 

De63 313 PE 2004 

Läbimõõt 

teadmata 201 plast 

1980.-ndad-

1990.-ndad 

Läbimõõt 

teadmata 627 Malm/teras 1970-1990 

Kokku 1813 

   

Kokku on Maaritsa veetorustiku pikkus ligikaudu 1813 m, mille hulka on arvestatud ka 

kultuurimaja piirkond. Sellest on tänaseks ligikaudu  pool rekonstrueeritud. Hetkel puudub 

täpsem info halvas või otseselt avariilises seisundis veetorustiku lõikude kohta. 

 

Käesolev ÜVKA näeb investeeringuprojektid torustike osas ette lühiajalises programmis 

vastavalt Maaritsa küla vee- ja kanalisatsiooni tööprojektile, mis on koostatud Keskkond & 

Partnerid OÜ poolt aastal 2013, selle erandiga, et ette ei nähta kultuurimaja puurkaevpumpla 

rekonstrueerimist ning veetöötlusseadmetega varustamist. Viimane ei ole majanduslikult 

põhjendatud, kuna kaks Maaritsa küla tänast eraldipaiknevat ÜVK piirkonda ühendatakse 

omavahel ning sedavõrd väikeses külas puudub vajadus kahe eraldi tipptasemel 

rekonstrueeritud veeallika järele.  

 

6.4.8 Maaritsa tuletõrjeveevarustus 

Maaritsa küla tuletõrjeveevarustus põhineb tuletõrje veevõtukohal, mis on rajatud tiigi äärde 

puurkaevpumpla lähedal. 

Tuletõrjeveevõtukoht on näidatud lisas ÜVKA joonised. 

6.4.9 Kokkuvõte Maaritsa ühisveevärgisüsteemist 

Maaritsa küla ühisveevärk paikneb tänase seisuga kahel pool Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 

maanteed, millest põhitarbijaskonnaga keskasula, sh korruselamud, paikneb ida pool ja kultuu-

rimaja piirkond koos ligikaudu 10 eramuga paikneb lääne pool. 

 

Kumbagi veevarustuspiirkonda teenindab tänasel päeval kaks eraldi puurkaevpumplat, millest 

keskasula puurkaevpumpla on varustatud veetöötlusseadmetega. Samal ajal ei vasta kasutu-

sesolevad veetöötlusseadmed kaasaja nõuetele ning probleeme on periooditi joogiveekvaliteedi 

tagamisega üldraua ja mangaani osas. 

Kultuurimaja piirkonna puurkaevpumpla töötab otse võrku ning seetõttu ei ole nõutav veekva-

liteet tagatud. 

 

Veetorustiku osas on läbi viidud rekonstrueerimistööd aastal 2004 keskasula piirkonnas, mille 

käigus rekonstrueeriti ligikaudu 985 m veetorustikku. Keskasula piironnas on rekonstrueeritud 

kõik ÜVK veetorustikud.  



 

 

SAVERNA KÜLA REOVEEPUHASTI REKONSTRUEERIMINE  

TEHNOLOOGILINE PROJEKT 

 

 
 

 

63 

Hekes Eesti OÜ 2014 

 

Maaritsa küla keskasula piirkonna puurkaevpumpla vajab rekonstrueerimist ja varustamist tä-

napäevaste veetöötlusseadmetega, mis tagavad nõutava veekvaliteedi kõigi näitajate osas vas-

tavalt määrusele nr 82. 

6.5 SAVERNA ÜHISKANALISATSIOON 

6.5.1 Saverna ühiskanalisatsioonivõrk 

Saverna külas on ühiskanalisatsioonisüsteemiga liitunud 275 inimest, mis on ligikaudu 81% 

kogu küla elanikest. Kuna Saverna küla asub reoveekogumisalal, siis on keelatud reovee 

pinnasesse immutamine alal, kus on põhjavee kaitseks ehitatud ühiskanalisatsioon. 

Ühiskanalisatsiooni puudumisel peavad reoveekogumisaladel reovee kogumiseks olema 

tehniliselt korras kogumiskaevud. Saverna küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud skeemina 

töö lisas. 

Ettevõtteid, mis juhivad oma reovee ühiskanalisatsiooni, Saverna külas ei ole. Asutustest 

juhitakse ühiskanalisatsiooni kooli, külakeskuse ja hooldekodu reovesi. 

 

Täna kaardilt mõõdetuna saame isevoolse ühiskanalisatsioonivõrgu pikkuseks ligikaudu: 

2118 m, millest ca 1400 m on uus (nii renoveeritud kui rajatud) torustik, teostatud Saverna 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniprojekti käigus aastatel 2012-2013 ning ca 718 m on vanem 

torustik. Survetorustiku kogupikkus on tänase seisuga: 681 m, millest 180 m on uus 

survetorustik, rajatud Saverna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniprojekti käigus aastatel 2012-

2013 ning ca 501 m on vanem torustik. Kanalisatsioonitorustiku jaotus on vastavalt 

olemasolevatele andmetele järgmine (vastavalt Saverna ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniprojekti teostusdokument ja kaardilt mõõdetuna, vt ka lisa ÜVK joonised). 

 

Toru diameeter (mm) 

De või DN Pikkus, m Materjal  

Rajamise 

aeg (või ligi-

kaudne va-

nus) 

De160 SN8 1060 PVC 2012-2013 

De200 SN8 340 PVC 2012-2013 

Läbimõõt teadmata 718 teadmata 

1960.-ndad-

1980.-ndad 

Kokku isevoolne to-

rustik 2118 

  DN100, vanem surveto-

rustik 501 teadmata 

1960.-ndad-

1980.-ndad 

De63 PN10 survekana-

lisatsioon 40 PE 2012-2013 

De40 PN10 survekana-

lisatsioon VTJ uhtevesi 140 PE 2012 

Kokku survetorustik 681 

  Kokku kanalisatsioo-

nitorustik 2799 
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6.5.2 Saverna küla reostuskoormus 

Saverna külas tekkivat reostuskoormust mõõdetud ei ole ning tabelis 6-11 on esitatud Saverna 

küla elanike ja hooldekodu poolt tekitatud arvutuslik reostuskoormus. Elanike poolt ööpäevas 

tekitatud reovee vooluhulgaks on arvutuslikult võetud elanike poolt ööpäevas tarbitud 

veekogused, mis vastavalt tabeli 6-1 andmetele on ligikaudu 90 liitrit ööpäevas.  

 

Kooli ja külakeskuse puhul on arvestatud, et asutustes töötab/õpib kohaliku valla elanik, kelle 

reostuskoormus on arvestatud ühiskanalisatsiooniga liitunute hulka ning eraldi reostuskoormust 

asutustest ei teki. Suurim küla ühisveevärgi veetarbija OÜ Ekso Agro 

ühiskanalisatsiooniteenuseid ei kasuta. 

Tabel 6-11 Saverna küla arvutuslik reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja Elanikud 

Erireostus-

koormus 

ie/d 

Vee eri-

tarve 

(l/d) 

Reostus-

koormus 

(ie) 

Vooluhulk 

(m3/d) 

BHT7  

(kg/d) 

ÜK-ga ühendatud elanikud 275 1 90 275 24,8 16,5 

Hooldekodu 24 1 90 24 2,16 1,4 

REOVESI KOKKU       299 26,96 17,9 

 

Saverna küla elanike ja hooldekodu poolt tekkinud reovee keskmine vooluhulk on ööpäevas 

26,96 m3, millest elanike vooluhulk moodustab 24,8 m3. Küla ööpäevane reostuskoormus on 

ligikaudu 17,9 kg BHT7/d. Tänasel päeval on reoveekanalisatsioonitorustik suuresti 

renoveeritud ning ka sademeterohkel perioodil ei jõua reoveepuhastisse enam sedavõrd suuri ja 

mitmekordseid reovee sisendvooluhulki kui enne 2013. aastat. 

 

Enne uue reoveepuhasti projekteerimistöid on hädavajalik viia küla reostuskoormuse 

arvutamiseks läbi vähemalt nädalane (ja soovituslikult ka sademeteperioodi sisaldav) 

vooluhulkade automaatne mõõtmine ja keskmistatud proovivõtt. 

 

6.5.3 Saverna reoveepumplad 

Saverna külas asub tänasel päeval kaks reoveepumplat, mis mõlemad on täielikult 

rekonstrueeritud aastal 2013. 

 

Üks pumplatest, peapumpla paikneb küla keskuses korrusmajade piirkonnas, teine eelnevast 

põhja pool, külakeskuse lähistel (vt ka lisa ÜVK joonised ning joonis 6-9; 6-10). 

 

Tegemist on uuemat tüüpi plastkorpuses paiknevate reovee kompaktpumplatega, milles toimub 

pumpade käivitamine nivooandurilt. Kaks pumplasse paigaldatud pumpa töötavad kordamööda 

režiimil. 

Peapumpla karakteristikud on järgmised:  

 Pumpade arv: 2 

 Võimsus P = 1,5 kW 

 Tootlikkus Qmax = 21,6 m3/h; 

 Tõstekõrgus Hmax = 12 m; 
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Pumpla nr 2 karakteristikud on järgmised: 

 Pumpade arv: 2 

 Võimsus P = 1,1 kW 

 Tootlikkus Qmax = 10,8 m3/h; 

 Tõstekõrgus Hmax = 6,0 m; 

 

 

 

Joonis 6-9 Saverna reovee peapumpla elektri-automaatikakilp 

 

 

Joonis 6-10 Saverna reovee peapumpla sisevaade 
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6.5.4 Saverna reoveepuhasti 

Saverna reoveepuhastina töötab 1967. aastal rajatud ringkanal tüüpi reoveepuhasti ning 

järelpuhastuseks on 2 biotiiki. Esimese biotiigi pindala on 1600 m2 ja sügavus 1,5 m ning teise 

biotiigi pindala on 1100 m2 ja sügavuseks samuti 1,5 m. Puhastusprotsessis tekkinud heitvesi 

juhitakse suublasse Leevi jõkke. Veeseaduse §24 lõige 7 kohaselt on kõik Eesti veekogud 

reostustundlikud heitveesuublad. 

Ringkanal rekonstrueeriti 1998. aastal ning tööde käigus paigaldati ringkanalisse 2 

sukelejektorõhustit (pumbad TSURUMI, 1,5 kw võimsusega). Teine õhusti on reservis ning 

praeguse ajani pole olnud vajadust seda kasutada.  

Reoveepuhasti tehnoloogia 

Saverna küla reoveepuhastiks on ringkanal, mille õhustuskambriks on suletud ringi moodustav 

katmata kanal (joonis 6-11). Ringkanalis kasutatakse aeratsiooniks ja ringvoolu tagamiseks 

ejektorpumpasid, mis annavad kohapeal nii hapnikku kui peavad tagama vee ringliikluse. 

Järelsetiti on ehitatud ringkanali sisse lamellsetitina. Reovesi hoitakse pidevas ringluses ja 

õhustatakse ejektori abil.  

Õhutuskanalile järgneb laminaarsetiti, mille puhul on rakendatud põhimõtet, et voolust settivad 

välja hõljuvad osakesed seda kiiremini, mida lühem on settimistee. Kanali vee sügavus on 

ligikaudu 1,3 meetrit. Kanal on vooderdatud vähese armatuuriga betooniga.  

 

Kanalist toimub aeg-ajalt põhjamuda ja sette väljapumpamine, kuid tegevus on suhteliselt 

ebaregulaarne. 

 

Põhiprobleemiks on puhasti juures see, et ta toimib efektiivselt vaid orgaanika – BHT7 ja 

heljumi ärastamisel, samas puhastusaste jääb väheseks fosfori bioloogilisel ja 

lämmastikuärastusel. 

 

Reoveepuhasti juures on probleemiks see, et kuigi RVP asub spetsiaalselt selleks moodustatud 

kinnistul, nimega „puhasti”, siis kulgeb puhastile viiv tee suuremalt jaolt üle eramaa (vt joonis, 

tee pikkus üle eramaa ca 148 m). Edasiste tegevuste käigus tuleb taotleda juurdepääsuteele 

reaalservituut juurdepääsutee kasuks reoveepuhastisse ja see notariaalselt kinnitada. 

Reoveepuhasti seisukord 

Praegusel ajal on õnneks vähem probleeme reoveepuhastisse jõudva hüdraulilise koormusega, 

kuna peale ulatuslikku kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimist on vooluhulgad ühtlustunud. 

Reoveepuhasti kohapealsel vaatlusel (04.06.214) toimis puhasti tõrgeteta.  

Biotiikidest on kasutusel vaid esimene, teisest biotiigist enam väljavoolu ei toimu. Tõenäoliselt 

lekib biotiigi põhjas olev saviekraan ning suur osa puhastatud heitvett imbub maasse. 
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Joonis 6-11Ringkanali asukohta läheb juurdepääsutee ca 148 m ulatuses üle eramaa 

(edaspidi on sellele soovitav seada reaalservituut) 

 

 

 

Joonis 6-12 Saverna ringkanal tüüpi reoveepuhasti (töötab üksainus õhustuspump) 

Ca 148 m 
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Joonis 6-13 Saverna reovepuhasti eelpuhastus- ja võrekamber 

(paikneb šahtis) 

Reoveepuhasti heitvee väljundnäitajad 

Hetkel puuduvad andmed sisendkoormuste ja –kontsentratsioonide osas RVP-sse siseneval 

reoveel. 

 

Praegu kehtivas vee erikasutusloas nr. L.VV/318164 on Saverna küla reoveepuhastusi 

väljavoolus limiteeritud BHT7, hõljuvaine ja KHT sisaldused. Üldlämmastiku ja üldfosfori osas 

vee-erikasutusluba piirkontsentratsioone ei sea, kuid koormuse pealt arvutatakse saastetasu. 

2013. a -2014. a I kvartali keskmised väljundtulemused on järgnevas tabelis. 

 

Tabel 6-12 Saverna reoveepuhasti väljundnäitajad aastate 2013.-2014. (2014 I kvartal) 

mõõdetud juhuproovide keskmiste järgi 

Saasteaine Lubatud heitvee 

väljund-

kontsentratsioonid 

vastavalt veeluba 

L.VV/318164 

Kontsentratsioon 

2013.a-2014.a 

(kvartaalsete 

juhuproovide 

keskm), mg/l 

Reoveekogus, kg/d* 

BHT7 25 9,7 0,32 

Heljum 35 10,18 0,33 

KHT** 125 Vahemikus: <15...60 <0,49-1,94 

Nüld - 11,64 0,38 

Püld - 1,768 0,058 
*Märkus: arvestatud aastakeskmise ööpäeva vooluhulga järgi 

** Kõik tulemused KHT osas on lubatud heitvee väljundkontsentratsiooni piires 
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Kuigi reoveepuhastit on rekonstrueeritud aastal 1998 ja väljundnäitajad on vastavuses nii vee 

erikasutusloa kui määruse nr 99 nõuetega, ei saa puhastussüsteemiga tervikuna perspektiive 

arvestades rahule jääda. 

 

Reoveepuhastil puudub purgimissõlm. Valgjärve valla esindajate seisukohalt oleks vallale 

vajalik vähemalt ühe purgimissõlme olemasolu. 

 

Reoveepuhastil puudub nõuetekohane proovivõtukoht. Heitvee väljundproove võetakse peale 

1. biotiiki. Esimesele biotiigile järgneb vahetult teine biotiik, millest väljavoolu enam ei toimu. 

Heitvesi väljub kas läbi biotiigi põhja saviekraani või imbub pinnasesse. 

 

Taolist tüüpi reoveepuhasti on mõeldud algselt vaid orgaanika ja heljumi ärastuseks, seetõttu 

jääb fosfori- ja lämmastikuärastus ebaefektiivseks ja näiteks keemilist fosforiärastust ja 

koagulandi doseerimist olemasoleva puhastitüübi puhul on väga tülikas ette näha. 

 

Lisaseadmena on tänaseks puhastile lisatud vähemalt vastuvõtukamber ja võreruum, mis 

paikneb šahtis (joonis 6-13). 

 

Kokkuvõttes on olemasolev reoveepuhasti moraalselt ja füüsiliselt vananenud ning seda tänasel 

kujul renoveerida ei ole otstarbekas. Reoveepuhasti asukohta või vahetusse lähedusse tuleb 

ehitada kaasaegne reoveepuhasti. Reoveepuhasti alternatiive käsitleme järgnevates osades. 

6.5.5 Sademeveekanalisatsioon 

Saverna külas puudub sademeveekanalisatsiooni torustik. Parkimisplatsidelt ja ettevõtete 

territooriumitelt juhitakse sademevesi kraavitusega territooriume ümbritsevatele haljasaladele, 

kus toimub sademevee imbumine pinnasesse. 

6.5.6 Kokkuvõte Saverna ühiskanalisatsioonist 

Tänaseks päevaks on Saverna küla ühiskanalisatsiooniteenusega varustatud ca 275 inimest ehk 

72% küla elanikest. Suur osa küla kaugematest piirkondadest, mis on varustatud ühisveevärgi 

veega, ühiskanalisatsiooniteenust ei oma. Ühiskanalisatsioonivõrk on hiljuti, 2013. a, toimunud 

rekonstrueerimisprojekti tulemusena üldjoontes heas seisukorras. Ulatuslikke 

rekonstrueerimistöid teostati keskasula kanalisatsioonivõrgu osas, mille käigus asendati ka 

kaks reoveepumplat. 

 

Ainsaks probleemsemaks kohaks ühiskanalisatsioonis on Saverna vananenud reoveepuhasti ja 

kogu puhastussüsteem, alates eelpuhastusest kuni biotiikide ja proovivõtukoha puudumiseni. 

Enamvähem toimiv on ringkanalisüsteem, kuid ebaefektiivne on fosfori- ja lämmastikuärastus. 

 

Biotiigid on mudast puhastamata ning teisest biotiigist kaob heitvesi lihtsalt ära, mistõttu on 

kahtlusi, et vesi ei jõua suublasse: Leevi jõkke.   

Konsultant soovitab rajada nõuetekohase kaasaegse reoveepuhasti ja juhtida kogu väljund otse 

kraavi ja toruga Leevi jõkke. Biotiik(gid) jäävad lodupuhastiks avarii puhuks, juhul kui 

rakendatakse põhipuhastist möödavoolu ja hädaolukorra juhtumiks.  

 

Edasiste tegevuste käigus on soovitav taotleda reaalservituut reoveepuhastile juurdepääsutee 

kasuks ja see notariaalselt kinnitada. 
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6.6 VALGJÄRVE ÜHISKANALISATSIOON 

6.6.1 Valgjärve ühiskanalisatsioonivõrk 

Valgjärve küla 198 elanikust on ühiskanalisatsioonisüsteemiga liitunud ligikaudu 140 inimest, 

mis on 70% kogu küla elanikest. Valgjärve külale ei ole kehtestatud reoveekogumisala, kuid 

asukohas, kus on välja ehitatud ühiskanalisatsioon, omab KOV ja vee-ettevõte kohustust seda 

nõuetekohaselt korras hoida, sealhulgas reoveepuhastit. Analoogselt reoveekogumisaladega, 

peavad ühiskanalisatsiooni puudumisel kompaktse hoonestusega aladel reovee kogumiseks 

olema tehniliselt korras kogumiskaevud.  

 

Valgjärve küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud skeemina töö lisas ÜVK joonised. 

 

Lisaks asula reoveele, juhitakse biopuhastisse ka pesupesemisteenust pakkuv OÜ Ikomix, ATS-

i söökla ja puidutööstuses tekkiv reovesi. Asulas tekkiv reovesi juhitakse puhastisse läbi kahe 

reoveepumpla, puidutööstuses tekkiv reovesi juhitakse puhastisse isevoolselt. OÜ Ikomix 

pumpab tekkinud reovee iseseisvalt üles Valgjärve ÜK-sse. Ettevõte paikneb vasakul pool 

Otepää maanteed ja suhteliselt madalas kohas. 

 

Täna kaardilt mõõdetuna saame isevoolse ühiskanalisatsioonivõrgu pikkuseks ligikaudu: 

3844 m, mis kõik on vana – rajatud 1960.-ndatel-70.-ndatel aastatel. Survetorustiku 

kogupikkus on tänase seisuga: 356 m, mis on samuti vana torustik. Kanalisatsioonitorustiku 

materjali ja läbimõõdu kohta täpne info puudub, kuid arvestades, et suur osa 

ühiskanalisatsioonivõrgust läheb rekonstrueerimisele, ei oma antud teave pikemas perspektiivis 

ka tähtsust (vt ka lisa ÜVK joonised). 

 

Kuna prioriteetne on nii Savernas kui Valgjärvel reoveepuhasti rekonstrueerimine, siis 

planeerime kokkuleppel vallaga Valgjärve kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise pikaajalisse 

programmi: aastateks 2019-2026. 

6.6.2 Valgjärve küla reostuskoormus 

Valgjärve külas paikneb OÜ Ikomix, mis tegeleb pesu- ja puhastusteenuste osutamisega. Pesu 

käigus tekkiv reovesi juhitakse Valgjärve puhastile. Lisaks juhitakse puhastile 5 töötajaga 

puidutööstusettevõtte poolt tekitatav ja ATS-i söökla olmereovesi. 

Elanike poolt ööpäevas tekitatud reovee vooluhulgaks on arvutuslikult võetud elanike poolt 

ööpäevas tarbitud veekogused, mis vastavalt tabeli 16-4 andmetele on ligikaudu 95 liitrit 

ööpäevas (perpsektiivis arvestame 90, mis on realistlikum). Ühe inimese poolt tekitatud 

ööpäevaseks reostuskoormuseks on võetud 1 inimekvivalent. 

Tabel 6-13 Valgjärve küla arvutuslik reostuskoormus (sisenev). 

Reostuskoormuse 

tekitaja 

Elanikud/ 

Töötajad, 

külastajad 

Erireostus-

koormus ie/d 

Vee 

eritarve 

(l/d) 

Reostus-

koormus (ie) 

Vooluhulk 

(m3/d) 

BHT7  

(kg/d) 

ÜK-ga ühendatud 

elanikud 
160 1 90 160 14,4 6,5 

Puidutööstus 5 0,2 19 1 0,1 0,06 

OÜ Ikomix       120 12,2 5,49 

ATS-i söökla ~20 0,1 9,5 2 0,2 0,12 

Infiltratsioon 10% - -  - 3,0 - 
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REOVESI KOKKU       215,24 29,9 13,5 

 

Valgjärve küla reoveepuhastisse suunatava reovee keskmine vooluhulk on ööpäevas ~ 72 m3, 

millest elanike vooluhulk moodustab 25 m3. OÜ Ikomix reovee vooluhulk moodustab 

ligikaudu 32% kogu tekkivast reovee kogusest. Puidutööstus suunab reoveepuhastisse viie 

inimese tekitatud olmereovee. ATS-i sööklas käib viiel päeval nädalas keskmiselt 20 inimest 

päevas. Küla ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 12,9 kg BHT7/d. Tõenäoliselt jõuab 

sademeterohkel perioodil reoveepuhastile reovett rohkem, kuna olemasolevad 

kanalisatsioonitorustikud ja -kaevud on osaliselt amortiseerunud, mistõttu torustikku tungib 

infiltratsioonivesi. OÜ Saverna Teenus andmeil on infiltratsioonivee koguseks ligikaudu 40% 

kogu vooluhulgast. 

 

6.6.3 Valgjärve reoveepumplad 

Valgjärve küla ühiskanalisatsioonisüsteemis on kaks reoveepumplat: Järve ja Hädaoru RP-d (vt 

joonised 6-14 - 6-17). Küla lääne ja loodeosa,  sh. kahe korruselamu ja suurema osa asula 

põhjapoolsete eramute reovesi juhitakse isevoolselt Valgjärve järve piirkonnanas asuvasse 

Järve reoveepumplasse, mille kaudu see pumbatakse üles asula keskele ja kus reovesi ühineb 

keskasula isevoolse torustikuga.   

 

Keskasula reovesi koos Järve pumpla kaudu ühinenud reoveega juhitakse isevoolse torustiku 

kaudu Hädaoru reoveepumplasse, mis asub Saverna-Pilkuse maantee ääres. Nimetatud 

reoveepumplast pumbatakse reovesi reoveepuhastisse. Puidutööstuse reovesi juhitakse 

Hädaoru reoveepumplasse isevoolsete kanalisatsioonitorustikega ning ja suhteliselt madalas 

kohas paiknev OÜ Ikomix pumpab oma reovee üle künka ettevõttesisese reoveepumplaga. 

Mõlemad reoveepumplad paiknevad 1ca 1,5 m läbimõõduga raudbetoonšahtides. Pumpade 

käivitus toimub ujukitelt antavate signaalidega. Pumplad on rajatud 1998. aastal.  

Järve reoveepumplas kasutatakse pumpa 37-BEH-4 ja Hädaoru reoveepumplas on kasutusel 

TOS 22 MGC marki pump. Pumplad töötavad käesoleval ajal tõrgeteta. 

 

 

Joonis 6-14 Valgjärve reovee peapumpla maapealne luuk ja kaabel 
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Joonis 6-15 Valgjärve Järve reoveepumpla sisevaade 

 

 

Joonis 6-16 Valgjärve Hädaoru pumpla elektri-automaatikakilp (lambike peab olema 

avariisignaal, kuid väidetavalt see ei tööta) 

 

 

Joonis 6-17 Hädaoru reoveepumpla sisevaade 
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6.6.4 Valgjärve reoveepuhasti 

Valgjärve küla reovee puhastuseks kasutatakse analoogselt Savernaga ringkanali tüüpi 

biopuhastit ning järelpuhastina biotiiki pindalaga 1916 m2 (joonis 7). Ringkanal on rajatud 

aastal 1975 ning rekonstrueeritud 1999. aastal. Rekonstrueerimise käigus paigaldati kanalisse 

kaks 1,5 kW sukelejektorit, mis kumbki annavad puhastisse ~1,3-1,5 kg hapnikku tunnis (~31-

36 kgO2/d), ning elektri-automaatika kilp. Kuna siiani on reaalne vajadus vaid ühe ejektori 

järele, siis käesoleval ajal on üks ejektor töös ning teine reservis. Lisaks paigaldati 1999. aastal 

puhastisse lamellsetiti, mis tagab aktiivmuda eraldumise puhasti väljavoolust, ning saneeriti 

biotiik. 
 

Kuna puhasti ja biotiigi vahekaugus on ligikaudu 300 meetrit, võib eeldada, et biotiiki jõudes 

on heitvesi lahjenenud ja juba looduslikult puhastunud (Valgjärve valla ÜVK 2010-2022). 

Heitvesi juhitakse biotiigi väljavoolust suublasse, milleks on Leevi jõgi. Käesoleval ajal 

reoveepuhasti toimib efektiivselt. Proovivõtu ametlik ja väljaehitatud koht on biotiigi väljundis 

oleb ülevoolukaev. 

 

Põhiprobleemiks on puhasti juures endiselt see, et ta toimib efektiivselt vaid orgaanika – BHT7 

ja heljumi ärastamisel, samas puhastusaste jääb väheseks fosfori bioloogilisel ja 

lämmastikuärastusel. 

 

Joonis 6-18 Valgjärve ringkanal tüüpi reoveepuhasti (töötab üksainus õhustuspump) 

Reoveepuhasti juures on probleemiks see, et kuigi RVP asub valla maa peal, kulgeb puhastile 

viiv tee suuremalt jaolt üle eramaa (vt joonis, tee pikkus üle eramaa ca 123 m). Edasiste 

tegevuste käigus tuleb taotleda juurdepääsuteele reaalservituut juurdepääsutee kasuks 

reoveepuhastisse ja see notariaalselt kinnitada. 
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Joonis 6-19 Valgjärve ringkanali juurdesõidutee kulgeb ca 123 m ulatuses üle eramaa 

(edaspidi on sellele soovitav seada reaalservituut) 

 

123 m 
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Joonis 6-20 Valgjärve ringkanali ja biotiigi vahemaa on ca 300 m 

Reoveepuhasti heitvee väljundnäitajad 

Hetkel puuduvad andmed sisendkoormuste ja –kontsentratsioonide osas RVP-sse siseneval 

reoveel. 

 

Praegu kehtivas vee erikasutusloas nr. L.VV/318164 on Valgjärve küla reoveepuhastusi 

väljavoolus limiteeritud BHT7, hõljuvaine ja KHT sisaldused. Üldlämmastiku ja üldfosfori osas 

vee-erikasutusluba piirkontsentratsioone ei sea, kuid koormuse pealt arvutatakse saastetasu. 

2013. a keskmised -2014. a I kvartali väljundtulemused on järgnevas tabelis. 

 

Tabel 6-14 Valgjärve reoveepuhasti väljundnäitajad aastate 2013-2014 (I kvartal) 

mõõdetud juhuproovide keskmiste järgi 

Saasteaine Lubatud heitvee 

väljund-

kontsentratsioonid 

vastavalt veeluba 

L.VV/318164 

Kontsentratsioon 

2013.a-2014.a 

(kvartaalsete 

juhuproovide 

keskm), mg/l 

Reoveekogus, kg/d* 

BHT7 25 12,5 0,89 

Heljum 35 11,72 0,83 

KHT** 125 24...60 3,48...4,25 

Nüld - 20,2 1,43 

Püld - 2,88 0,2 
*Märkus: arvestatud aastakeskmise ööpäeva vooluhulga järgi 

**Kõik tulemused KHT osas on lubatud heitvee väljundkontsentratsiooni piires 

 

RVP ringkanal 

biotiik 

300 m 
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Analüüsiandmetest on näha, et suhteliselt kõrge on keskmine üldfosfori näitaja, mis kinnitab, et 

ringkanal ei ole efektiivne toiteainete eraldamisel. 

 

Kuigi reoveepuhastit on rekonstrueeritud aastal 1999 ja väljundnäitajad on vastavuses nii vee 

erikasutusloa kui määruse nr 99 nõuetega, ei saa puhastussüsteemiga tervikuna perspektiive 

arvestades rahule jääda. 

 

Reoveepuhastil on olemas kokkuleppeline ja nõuetekohane proovivõtukoht. Heitvee 

väljundproove võetakse peale biotiiki. 

 

Taolist tüüpi reoveepuhasti on mõeldud algselt vaid orgaanika ja heljumi ärastuseks, seetõttu 

jääb fosfori- ja lämmastikuärastus ebaefektiivseks ja näiteks keemilist fosforiärastust ja 

koagulandi doseerimist olemasoleva puhastitüübi puhul on väga tülikas juurutada. 

 

Kokkuvõttes on olemasolev reoveepuhasti moraalselt ja füüsiliselt vananenud ning seda tänasel 

kujul renoveerida ei ole otstarbekas. Reoveepuhasti asukohta või vahetusse lähedusse tuleb 

ehitada kaasaegne reoveepuhasti. Reoveepuhasti alternatiive käsitleme järgnevates osades. 
 

6.6.5 Sademeveekanalisatsioon 

Valgjärve külas puudub sademeveekanalisatsiooni torustik. Parkimisplatsidelt ja ettevõtete 

territooriumitelt juhitakse sademevesi kraavitusega territooriume ümbritsevatele haljasaladele, 

kus toimub sademevee imbumine pinnasesse. 

6.6.6 Kokkuvõte Valgjärve ühiskanalisatsioonist 

Tänaseks päevaks on Valgjärve küla ühiskanalisatsiooniteenusega varustatud ligikaudu 140 

inimest, mis on 70% kogu küla elanikest. 

 

Küla ühiskanalisatsioon on väljaehitatud 1960.-ndatel – 1970.-ndatel, kuid on seni rahuldavas 

seisukorras. Kuna torustike vanus küünib juba 30-50 aastani, siis võib ainult eeldada, et see on 

teatud osades amortiseerunud. 

Suur osa ühiskanalisatsioonivõrgust läheb pikaajalises programmis, aastatel 2019-2026 

rekonstrueerimisele (vt ka lisa ÜVK joonised). 

 

Probleemseks kohaks ühiskanalisatsioonis on Valgjärve vananenud reoveepuhasti. Ringkanal 

tüüpi puhastit rekonstrueeriti aastal 1999, suhteliselt efektiivselt toimiv on ringkanal ise, kuid 

ebaefektiivne on fosfori- ja lämmastikuärastus. 

 

Konsultant soovitab lühiajalises programmis rajada Valgjärvele nõuetekohase kaasaegse 

reoveepuhasti ja juhtida kogu väljund otse kraavi ja toruga Leevi jõkke. Biotiik võib jääda 

lodupuhastiks avarii puhuks, juhul kui rakendatakse põhipuhastist möödavoolu ja hädaolukorra 

juhtumiks.  

 

Edasiste tegevuste käigus on soovitav taotleda reaalservituut reoveepuhastile juurdepääsutee 

kasuks ja see notariaalselt kinnitada. 
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6.7 MAARITSA ÜHISKANALISATSIOON 

6.7.1 Maaritsa ühiskanalisatsioonivõrk 

Maaritsa ühiskanalisatsioon paikneb analoogselt ühisveevärgiga kahes eraldi küla piirkonnas: 

ida pool Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteed ehk keskasula piirkond ja lääne või edela pool 

maanteed ehk nn kultuurmaja piirkond. 

 

Kogu kanalisatsioonisüsteem toimib isevoolselt, s.t puuduvad reoveepumplad. 

Olemasoleva kanalisatsioonitorustiku pikkus on  kaardilt mõõdetuna 1738 m. 

 

Keskasulas tekkiv reovesi juhitakse isevoolselt asula idaosas paiknevasse reoveepuhastisse. 

Kultuurimaja piirkonna reovesi juhitakse kraavi, mis juhib reovee metsas asuvatesse biotiiki-

desse. Kanalisatsioonitorustike kogupikkus on ligikaudu 1,7 km. 

 

Kanalisatsioonitorustikud on osaliselt amortiseerunud, mistõttu võib eeldada, et toimub reovee 

infiltratsioon pinnasesse. Suurte sadude ajal tungib kanalisatsioonisüsteemi sademe- ja 

pinnasevett, kuna olemasolev kanalisatsioonisüsteem on vana ning tõenäoliselt osaliselt amor-

tiseerunud. 

 

6.7.2 Maaritsa reoveepuhasti 

Keskasula piirkonna reovesi voolab isevoolselt vanasse reoveepuhastisse BIO-50 (joonis 

6.21Error! Reference source not found.), mis on rajatud 1994. aastal. Järelpuhastuseks on 

rajatud biotiigid. Heitveesuublaks on Maaritsa oja (suubla kood 104530). Käeoleval ajal 

reoveepuhasti ei tööta. Õhutussüsteem ei toimi ning puhasti on muutunud settemahutiks enne 

biotiike. Puhastist on kasutatav vaid võrekorv, kuid see on ummistunud ning ei täida oma 

ülesannet. Edasi juhitakse reovesi läbi kontrollkaevu biotiiki. Kaev on täitunud mudaga. 

Biotiikidest toimub reaalne väljavool, kuid biotiigid on täis reoveesetet. Reoveepuhasti on 

täielikult amortiseerunud ja vajab kohest rekonstrueerimist. 

 

Kultuurimaja piirkonna kultuurimaja ja eramute reovesi juhitakse isevoolselt kraavi, kust 

reovesi edasi biotiikidesse voolab. Reovee aktiivpuhastamist ei toimu, kraav ja tiigid toimivad 

loodusliku puhastina. 

 



 

 

SAVERNA KÜLA REOVEEPUHASTI REKONSTRUEERIMINE  

TEHNOLOOGILINE PROJEKT 

 

 
 

 

78 

Hekes Eesti OÜ 2014 

 

Joonis 6-21 Maaritsa täielikult amortiseerunud reoveepuhasti BIO-50 (protsessimahuti 

jäänused) 

6.7.3 Reostuskoormus 

Vastavalt Keskkond & Partnerid OÜ poolt koostatud projektile „Maaritsa küla vee- ja 

kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine“ (Töö nr 017/2013) nähakse ette Maaritsa külas 

Keskasula ja Kultuurimaja piirkonna kanalisatsioonisüsteemide ühendamine. Pärast seda 

juhitakse kogu Maaritsa külas tekkiv reovesi rekonstrueeritavasse reoveepuhastisse. See 

tähendab, et ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike arv suureneb 113 inimeseni. Lisaks 

sellele tekitavad reovett veel Kultuurimaja (0,7 m3/d) ja Maskin Grupp OÜ (0,5 m3/d). Külas 

tekkiv reovee vooluhulk ja reostuskoormus on esitatud tabelis. Vastavalt Saverna Teenus OÜ 

poolt väljastatud hankedokumentidele on elanike erivooluhulgaks võetud 100 l/d. Asutuste 

poolt tekkivad reovee vooluhulgad on samuti võetud hankedokumentidest.  

Kanalisatsioonitorustikku infiltreeruva vee kogus tuleb üldjuhul määrata normide järgi. 

Arvestades, et Maaritsa külas olevad kanalisatsioonitorustikud rekonstrueeritakse, on 

infiltreeruva vee hulgaks arvestatud 10% külas tekkivast reovee kogusest. Erivooluhulk on 

võetud võrdseks veetarbimisega. 
 

Tabel 6-15 Maaritsa külas tekkiv reovee vooluhulk ja reostuskoormus 

Reostuskoormuse 

tekitaja 

Elanikud/  

töötajad 

Erireostus-

koormus 

ie/d 

Erivoolu-

hulk 

(l/d) 

Reostus-

koormus  

(ie) 

Vooluhulk 

(m3/d) 

BHT7 

(kg/d) 

ÜK-ga ühendatud  

elanikud 113 1 90 113 11,3 6,78 

OÜ Maskin Grupp - - - 5 0,5 0,3 
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Kultuurimaja - - - 7 0,7 0,42 

Infiltratsioon (10%) - - - - 1,3 - 

Reovesi kokku 125 13,8 7,5 

 

Reoveepuhasti heitvee väljundnäitajad 

 

Tabel 6-16 Maaritsa reoveepuhasti väljundnäitajad aastate 2013-2014 (I kvartal) 

mõõdetud juhuproovide keskmiste järgi 

Saasteaine Lubatud heitvee 

väljund-

kontsentratsioonid 

vastavalt veeluba 

L.VV/318164 

Kontsentratsioon 

2013.a-2014.a 

(kvartaalsete 

juhuproovide 

keskm), mg/l 

Reoveekogus, kg/d* 

BHT7 25 9,7 0,69 

Heljum 35 9,4 0,67 

KHT* 125 17...230* 1,21...16,39 

Nüld - 20,2 1,43 

Püld - 2,88 0,2 

*Märkus: 230 mg/l  KHT-d mõõdeti 30.09.2013 võetud heitveeproovis 

 

6.7.4 Maaritsa sademeveekanalisatsioon 

Maaritsa külas puudub sademeveekanalisatsiooni torustik. Parkimisplatsidelt ja ettevõtete 

territooriumitelt juhitakse sademevesi kraavitusega territooriume ümbritsevatele haljasaladele, 

kus toimub sademevee imbumine pinnasesse. 

6.8 PIKAJÄRVE KÜLA 

Pikajärve küla paikneb valla lääneosas. 01.01.2014 seisuga elab külas 63 inimest. Küla 

keskasula on koondunud Saverna-Pilkuse maanteest lääne poole Pikajärve järve äärde.  

6.8.1 Veevarustussüsteemi kirjeldus 

Pikajärve küla keskasula ühisveevarustus baseerub ühel puurkaevpumplal (katastri nr. 11207). 

Puurkaevpumpla asub Pikajärve mõisa maadel ning kuulub mõisa omanikule. Kuna vett 

võetakse vähem kui 5 m3/ööpäevas, siis ei ole vee tootmiseks vee erikasutusluba. Mõisaomanik 

on puurkaevu andnud rendile MTÜ-le Pikajärve Laager. Vee- ja kanalisatsiooniga teenindavate 

inimeste arv külas on 47. 

MTÜ Pikajärve Laager on loodud 1998. aastal ning ühingu põhiliseks tegevusalaks on 

infrastruktuuri haldamine Pikajärve külas. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimisega 

tegeleb ühingus üks inimene.  

 

Vastavalt Veeseaduse § 132 lg (1) joogivee käitleja on ettevõtja, kelle tegevuseks on joogivee 

tootmine, töötlemine, pakendamine või muud toimingud, mille tulemusel joogivesi on 

kättesaadav tarbijale või teisele ettevõtjale, kes oma tegevuses peab kasutama joogivett tasu 

eest või tasuta. Joogivee käitlejaks ei loeta individuaalsest veevõtukohast vee võtjat, kes võtab 

vett keskmiselt vähem kui 10 m3 ööpäevas või vähem kui 50 inimese tarbeks, välja arvatud 
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juhul, kui joogiveega varustamine on osa majandustegevusest või avalik-õiguslikust 

tegevusest. 

 

Pikajärve külas töötab majandusettevõte Cantervilla Loss, kus on tunnustatud köök.  

Tulenevalt eelpoolkirjeldatust on vastavalt Veeseaduse § 132 lg (1) Pikajärve külas ettevõte 

Cantervilla Loss (toitlustusettevõte), joogivee käitleja ja –ettevõtja, kuna tegevusala moodustab 

osa tema majandustegevusest. 

 

Alljärgnevad andmed pärinevad osaühing Relvo Sport-Motell edastatud andmetest. 

 

Pikajärve Cantervilla maaüksuse puurkaev on vastavalt projektile 170 m sügavune, projekti nr. 

on 1952 ja kaev puuritud ENSV Riiklik Geoloogia Tootmiskomitee Projekteerimise Sektori 

"Puurkaevuprojekt"  poolt, Tallinn 1965 a. Vee lubatud tarbimine maksimaalselt 8 m3/h. 

 

Pikajärve puurkaev asub Valgjärve valla Cantervilla katastriüksusel. 

  

Veetöötlust ei kasuta - vesi vastab nõuetele vastavalt Tartu labori 2014. a mai andmetele. 

Veetarbimine 01.09-31.05 perekond Värton ja nädalalõppudel külastajad, 

01. juuni - 31. august külastajad pidevalt, samuti Cantervilla mängumaa sanitaarsõlmed ja 

tulevikus köök. 

 

Pikajärve küla kortermajadele on antud puurkaevu vett ajal, mil küla veetorustik oli 

remondis - 2013 a. 200 m3. Torustiku pikkus ligikaudu 200 m, osaliselt PEM 32. 

Cantervilla lossi läheb uus veetrass De63 PEM100M ja  hargnemine De50 

PEM 100 m suundub Cantervilla mängumaale.  

Puurkaevus on uus pump 2 kW, paigutatud 52 m sügavusele. 

6.8.2 Kanalisatsioonisüsteemi kirjeldus 

Käesoleval ajal reoveevee puhastust piirkonnas ei toimu. Tekkinud reovesi juhitakse 

kanalisatsioonitorustikke mööda erinevatesse kraavidesse. 

Vastavalt Ühisveevärgi ja –kanalitsiooni seaduse § 2 lõige 1 kohaselt on ühisveevärk ja -

kanalisatsioon 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.  

MTÜ Pikajärve Laager ei ole registreeritud vee-ettevõttena ning piirkonnas on veesüsteemiga 

liitunud vähem kui 50 inimest. 

 

Vastavalt Veeseaduse § 132 lg (1) joogivee käitleja on ettevõtja, kelle tegevuseks on joogivee 

tootmine, töötlemine, pakendamine või muud toimingud, mille tulemusel joogivesi on 

kättesaadav tarbijale või teisele ettevõtjale, kes oma tegevuses peab kasutama joogivett tasu 

eest või tasuta. Joogivee käitlejaks ei loeta individuaalsest veevõtukohast vee võtjat, kes võtab 

vett keskmiselt vähem kui 10 m3 ööpäevas või vähem kui 50 inimese tarbeks, välja arvatud 

juhul, kui joogiveega varustamine on osa majandustegevusest või avalik-õiguslikust 

tegevusest. 
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6.9 AIASTE KÜLA 

Aiaste küla paikneb valla lõunaosas ligikaudu 3,2 km kaugusel Valgjärve külast. 2014. aasta 

01.01.2014 seisuga elab külas 76 inimest.  

6.9.1 Veevarustussüsteemi kirjeldus 

Aiaste küla keskasula ühisveevarustus baseerub ühel puurkaevpumplal (katastri nr 11150), mis 

on rajatud 1967. aastal. Vett võetakse Keskdevoni veekompleksist. Kuna vett võetakse vähem 

kui 5 m3/ööpäevas, siis ei ole vee tootmiseks vee erikasutusluba. 

Puurkaev asub Viktor Nukka maaüksusel ning puurkaevpumpla omanik on võtnud endale 

kohustuse tagada vesi vallale kuuluvates majades. Puurkaevust saadavat vett kasutavad kaks 

korterelamut, kaks eramaja ning laut. Pidevaid veetarbijaid on 25 inimest ja farm. 

6.9.2 Kanalisatsioonisüsteemi kirjeldus 

Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon. Tekkinud reovesi juhitakse kraavi. 

Puurkaevu omanik ei osuta vee teenust ning piirkonnas on veesüsteemiga liitunud vähem kui 

50 inimest, seega vastavalt seadusele ei ole piirkonnas tegu ühisveevärgiga. Kuna Aiaste külas 

kasutada olevatel andmetel ei ole tegemist ÜVK süsteemiga, siis edaspidises töös antud 

piirkonda detailsemalt ei käsitleta. 
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7 ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMINE  

7.1 ÜLDISED PÕHIMÕTTED 

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi arendamise üldiseks eesmärgiks on Valgjärve valla 

ÜVK-piirkondade varustamine kvaliteetse joogiveega ning reovee kogumine ja selle puhasta-

mine tasemeni, mis võimaldaks selle tervisele ohutu keskkonda juhtimise ega põhjustaks nega-

tiivseid keskkonnamõjusid. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisel peab olema tagatud nende jätku-

suutlik majandamine ja opereerimine, et mitte halvendada tarbijatele osutatava teenuse kvali-

teeti ning mitte suurendada riske keskkonnale ning samal ajal peab teenuse tariif olema tarbija-

le taskukohane. 

ÜVK süsteemide dimensioneerimisel on püütud arvestada elanikkonna (ja ettevõtete) paikne-

mise muutusi tulevikus lähtuvalt teadaolevatest juba kehtestatud või kehtestamisel olevatest 

planeeringutest. ÜVK objektide tootlikkuse ja torustike läbimõõtude arvutamisel on lähtutud 

peaasjalikult olemasolevast seisust, olulise tarbijate kasvuga arvestamiseks ei olnud ühegi küla 

puhul alust. 

 

Valgjärve valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab edaspidi toimuma vastavalt 

vallavolikogu poolt kinnitatud käesolevale ÜVK arendamise kavale. ÜVK arendamise kava 

annab lisaks olemasoleva olukorra kirjeldamisele ka ülevaate erinevatest arendusprojektidest, 

nende teostamise hinnangulisest maksumusest ning nende teostamise prioriteetsusest. 

 

ÜVK arendamise kava on koostatud arvestades 12 aastast perioodi ehk ajavahemikku 2014-

2026. 

 

Vastavalt ÜVK seadusele peab ÜVK arendamine toimuma selliselt, et ÜVK piirkondades oleks 

võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning kin-

nistutelt heitvee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni. 

 

Arendusprojektide teostamise ajalisel planeerimisel on arvestatud nende prioriteetsusega ning 

teostamiseks vajalike vahendite olemasoluga või nende saamise võimalikkusega. 

 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni probleemide, investeeringute vajaduste ja nende realiseerimise 

võimalike alternatiivide väljaselgitamisel on arvestatud: 

● Tarbimisprojektsioonidega – praeguse hetke ja tuleviku vee- ja kanalisatsioonitarbijate arvu 

ning iseloomuga (märkimisväärset muutust ei kavandata); 

● Tehniliste aspektidega – lähtutud ÜVK rajatiste hetkeseisundist ja edaspidistest rekonstruee-

rimisvajadustest; 

● Keskkonnamõjudega – arvestatud igal võimalusel keskkonnaseisundi säilimise ja/või para-

nemise meetmetega; 

● Majanduslike aspektidega – leitud arendatavate investeeringuprojektide prioriteedid  ning 

välja töötatud optimaalne investeeringute jaotumine nii vee- kui kanalisatsioonirajatiste 

arendamiseks lühi- ja pikaajalises programmis. 

 

Peamiseks piiravaks asjaoluks on vajalike rahaliste omavahendite piiratus. 
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7.2 ÜHISVEEVÄRGI RENOVEERIMISE ÜLDINE 

METOODIKA 

Ühisvee jaotusvõrkude renoveerimisel kasutatakse kaasaegset veevõrgu armatuuri, s.o 

plasttorusid ja kuulkraaniga siibreid. Kindlasti peaks ühisveevõrgu süsteemide või nende osade 

renoveerimisele ja laiendamisele eelnema nii eel- kui tööprojekt, mille käigus veevõrgu 

süsteem mõõdistatakse ning sellest tulenevalt esitatakse renoveerimise lahendus. 

 

Uute veevõrkude rajamisele väikekülades peaks eelnema elanikkonna vajaduste selgitamine, 

s.o oluline on teada, kas inimesed on ühisveevõrguga liitumisest huvitatud. Huvitatuse puudu-

mise korral veevõrgu laiendustööd külades on ebaotstarbekad. Käesolevas ÜVKA-s me mär-

kimisväärseid veevõrgu laiendamistöid ette ei näe. 

 

Renoveeritavad veetorustikud on kavas rajada olenevalt tingimustest ja otstarbest: kas PEH, 

PELM torudest. Veetorustikele paigaldatakse majaühendusotsikud (sadul, PELM toru DN 25 3-

5 m, peakraan DN25, splindipikendus, kape). Veetorustike sõlmpunktid varustatakse siibritega 

(kas kummisiibrid või maakraanid PN16, maa-alused koos splindipikenduse ja kapega või PA-

VE siibrikaev PE plastist, malmluuk 40T, roostevabade kolmikute, nelikute ja kummikiilsiibri-

tega). 

 

Ühisveevõrgu renoveerimise tulemusena paraneb tarbitava veekvaliteet, tekib veeavariide kor-

ral võimalus süsteemist välja lülitada vaid remonditav lõik, mitte aga terve asula ühisveevärgi 

süsteem. 

 

7.3 ÜHISKANALISATSIOONI REKONSTRUEERIMISE 

ÜLDINE METOODIKA 

Uued rajatavad kanalisatsioonitorustikud on kavas ehitada olenevalt tingimustest ja otstarbest: 

isevoolne kanalisatsiooni osa Uponal PVC, Uponal Ultra PVC, Wavin Ultra PVC või 

analoogsetest mõne teise firma PVC torudest ning survekanalisatsioon Upoten PEH või mõne 

teise firma analoogsete omadustega torudest. Vaatluskaevud on reguleeritava kõrgusega 

teleskoopsed PVC plastkaevud (Uponor või analoogsed) läbimõõdus DN 500 ning varustatud 

malmluukidega, kandevõimega 40 T. 

 

Reovee ülepumplate paigaldamise ja/või renoveerimise vajalikkuse korral on kavas kasutada 

kahe pumbaga kompaktseid tehases valmistatud ja komplekteeritavaid plastist või klaasplas-

tist reoveepumplaid (Savernas on kaks analoogset juba 2013 paigaldatud). Reoveepumplate 

paigaldamise vajaduse tingivad maapinna reljeef, rajatavate torustike pikkused. 

Kõigisse rajatavatesse ja rekonstrueeritavatesse reoveepumplatesse tuleb paigaldada kaks kor-

damööda režiimil töötavat ja nivooanduritelt käivituvat pumpa. 

 

Reoveepumplad tuleb varustada uute elektri- ja automaatikakilpidega, pumplatel peavad olema 

kohapealsed on-line vooluhulgamõõturid, tasemenäidikud, regulaatorid ja häireedastussüstee-

mid rikete ja häirete edastamiseks operaatori SMS-le. 

 



 

 

SAVERNA KÜLA REOVEEPUHASTI REKONSTRUEERIMINE  

TEHNOLOOGILINE PROJEKT 

 

 
 

 

85 

Hekes Eesti OÜ 2014 

Renoveerimise meetodeid on mitmeid (kaeve-, mittekaeve meetodid). Kuna Valgjärve valla 

Valgjärve küla reoveekanalisatsioonitorustiku seisund on teadmata (arvestades vanust võib olla 

kohati võrdlemisi amortiseerunud), siis peaks renoveerimisel eelistama kaevemeetodit. Sellega 

tagatakse torustike nõuetekohane paigaldus, nõutavad kalded, liivapadjad, tihendamine ja tei-

sed projektikohaseks ja kvaliteetseks torustiku paigalduseks hädavajalikud tegevused. 

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni renoveerimisele, reoveepuhastite rekonstrueerimisele ja/või 

rajamisele peavad eelnema maa-ala geodeetilised mõõdistused ja geoloogilised uuringud ning 

olemasolevate tehnovõrkude joonised, mille alusel töötatakse välja arendatavate või 

renoveeritavate vee- ja kanalisatsioonivõrkude tehnilised lahendused. 

 

7.3.1 Reoveepuhastite rekonstrueerimine  

 

Kõigis kolmes külas: Savernas, Valgjärvel ning Maaritsas on tarvilik (Maaritsas hädavajalik) 

rekonstrueerida olemasolevad reoveepuhastid.  

 

Käesolev ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava näeb ette: 

 

Kaasaegsete reoveepuhastite väljaehitamist. Uue puhastina näeme ette kasutada aktiivmudapu-

hastit. Arendamise kava ei anna lõplikku puhasti projektlahendust, kuid heitvee väljundi 

puhul peavad enne suublasse juhtimist olema igas olukorras ja töökindlalt tagatud nõuded 

vastavalt EV Valitsuse (VV) 29.11.2012 määrusele nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate 

piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed”. 

 

Kasutada võib nii tehase valmidusega kompaktpuhastit, selle analoogi, tehase valmidusega 

kompaktset annuspuhastit või eriprojekti järgi projekteeritud klassikalist läbivoolu väikepuhas-

tit. Lõpliku lahenduse reoveepuhasti valikuks annab Tellija ning tema või tema poolt palgatud 

hankespetsialisti poolt koostatud hankedokument, täpsemalt: Tehniline kirjeldus ja Tellija eri-

tingimused. 

 

7.4 MAARITSA KÜLA ÜHISVEEVÄRGI JA –

KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE 

REKONSTRUEERIMINE 

 

Kuna Maaritsa külale on aastal 2013, seega väga hiljuti, koostatud korrektne tööprojekt nii 

ühisveevärgi kui –kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks, siis arvestame käesolevas 

ÜVKA-s selle projektiga. Seda enam, et Projektis väljakäidud lahendused ühtivad nii Valgjärve 

valla, ettevõtte Saverna Teenus OÜ kui Konsultandi seisukohtadega, välja arvatud vajadus 

Maaritsa kultuurimaja puurkaevpumpla rekonstrueerimiseks.  

 

Eelkirjeldatud Tööprojekt koostati peatöövõtja Keskkond & Partnerid OÜ poolt aastal 2013. 

Töö nr 017/2013. 

 

Tööprojekt koosneb järgmistest osadest: 
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 Maaritsa küla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 

 Maaritsa küla keskasula puurkaevpumpla rekonstrueerimine 

 Maaritsa kultuurimaja puurkaevpumpla rekonstrueerimine 

 Maaritsa küla reoveepuhasti rekonstrueerimine. 

 

Käesolev ÜVKA ei nõustu osaga: „Maaritsa kultuurimaja puurkaevpumpla rekonstrueerimine” 

ning antud projekti osa me edaspidi ei käsitle. Kultuurimaja puurkaev on väga väikese tootlik-

kusega (2 m3/h) ning kahe erineva ÜVK piirkonna ühendamisel Maaritsas, saab kõiki tarbijaid 

varustada rekonstrueeritava keskasula puurkaevu baasil. 

 

7.5 VALGJÄRVE ÜVK ARENDUSPROJEKTIDE 

VÄLJATÖÖTAMINE JA JÄRJESTAMINE AASTATEKS 

2014-2026 

 

Investeeringu- ja arendusprogrammide realiseerimise perioodide väljatöötamisel oleme lähtu-

nud lisaks Valgjärve valla reaalsetest omafinantseeringu katteallikatest ka reaalsete vajaduste-

ga. Saverna ja Valgjärve külades on olemas aastal 2012 rekonstrueeritud ja korrektselt tööta-

vad veetöötlusseadmed, Maaritsa puurkaevpumpla läheb rekonstrueerimisele vastavalt Kesk-

kond & Partnerid projektile hiljemalt aastatel 2014-2015.  

 

Põhilised kitsaskohad, millest lähtuda investeeringute väljatöötamisel on tänane kaasaegsete 

nõuetekohaste reoveepuhastite puudumine reoveetöötluseks enne väljalasku juhtimist.  

 

Reoveepuhastite rekonstrueerimise/rajamise paigutame esimesse tööde järku ning vee- ja kana-

lisatsioonivõrgud vastavalt prioriteetsusele ja omafinantseeringu võimalustele esimesse ja teise 

järku ehk lühi- ja pikaajalisse programmi. 

 

Eelneva põhjal on Konsultant jaganud ÜVK investeeringuprojektid kahte etappi: 

 Lühiajaline programm: 2014-2019:  

• Saverna reoveepuhasti rekonstrueerimine; 

• Valgjärve reoveepuhasti rekonstrueerimine; 

• Maaritsa küla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine; 

Saverna Teenus OÜ ühenduste varustamine veearvestitega; 

• Valgjärve puurkaevu nr 11208 tamponeerimine. 

 Pikaajaline programm: 2020-2026:  

• Saverna kanalisatsioonivõrgu laiendamine; 

• Valgjärve veevõrgu rekonstrueerimine; 

• Valgjärve kanalisatsioonivõrgu ja reoveepumplate rekonstrueerimine. 

 

7.6 ALTERNATIIVIDE ANALÜÜS 

7.6.1 Saverna ja Valgjärve reoveepuhastite rekonstrueerimise alternatiivid 

Käesolevas tehnoloogilises projektis analüüsime reoveepuhastite erinevaid tehnoloogilisi 

alternatiive. Tehnilist alternatiivi reovee juhtimiseks mõnele Saverna küla naaberasula 
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reoveepuhastile TEP-s ei käsitleta, kuivõrd see on ebareaalne, sest kõik lähiümbruse asumite 

reoveepuhastid on Saverna puhastist väiksemad ning suuremate (Tartu, Põlva, Otepää, Kanepi, 

Võru) kasutamine ei tule kõne alla nende ebamõistliku kauguse tõttu. 

7.6.2 Saverna reoveepuhasti tehnoloogilised alternatiivid 

Järgnevalt kirjeldame Saverna reoveepuhasti rekonstrueerimise/asendamise kolme eri 

tehnoloogilist alternatiivi, mida hindame rajamismaksumuse, tegevuskulude (koagulandikulu, 

settekäitluskulu, elektrikulu, tööjõukulu) ja hiljem ka 30 aastase nüüdispuhasväärtuse NPV 

alusel, kus arvutuste aluseks on ka seadmete ja rajatiste amortisatsioon.  

Projekteerija ei hinda ega võrdle seadmeid keskkonna/ökoloogilistel ja seadmete 

kasutuskogemuse baasil, kuivõrd kõik hinnatavad alternatiivsed seadmed on Eestis täna 

erinevates asumites kasutusel, tagavad reoveepuhasti väljundis nõutud puhastustulemuse 

vastavalt määrusele nr 99, samuti on kõigil kaalutletavatel puhastitel olemas tänaseks piisav 

kasutuskogemus ja hooldusvõimalused Eestis. 

Alternatiivide hulka ei kuulu olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine, sest puhasti on 

moraalselt vananenud ja juba sellises seisus, et rekonstrueerimise järgselt see enam vajalikku 

40 aastat vastu ei pea. Samuti on ringkanalile väga tülikas lisada keemilise fosforiärastuse 

seadmeid.  

 

Käesolevas analüüsis ei käsitleta ka pinnasfiltertehnoloogial põhinevaid reoveepuhastuse 

lahendusi, sest sellistel lahendustel põhinevate reoveepuhastussüsteemide efektiivsus väheneb 

oluliselt külmal perioodil ning seetõttu võivad saavutamata jääda Vabariigi Valitsuse 

määrusega nr 99 kehtestatud heitvee reostusnäitajate piirväärtused ja reovee puhastusaste. 

Mitme vee-ettevõtja kogemustele tuginedes on pinnasfiltri maksimaalne tööiga maksimaalselt 

10-12 aastat (kohati isegi alla 10 aasta, näide: Märjamaa valla, Teenuse pinnasfilterpuhasti, mis 

valmis aastal 2008 ja on tänaseks ammendatud), peale mida on filterkehad (kas vertikaal ja/või 

horisontaalfiltrid) ummistunud ning nende puhastus on raskendatud, väljavahetamine on väga 

kulukas, võib eeldada isegi puhasti asukoha muutmist – seega on seniste pinnasfiltrite 

kasutuselevõtul olnud ilmselt ebapiisav või ebaõige amortisatsiooniaja arvestamine. 

 

Saverna külas ei ole tehtud reovee vooluhulga ja reostuskoormuse uuringut, need on leitud 

arvutuslikult. Enne tööprojekti koostamist tuleb teostada täiendavad uuringud.  Reoveepuhasti 

projekteerimisel on arvestatud olemasolevate klientidega. 

Reoveepuhasti projekteerimisel võtame aluseks järgmised suurused: 

• Reovee keskmine vooluhulk – 30…40 m3/d 

• Reovee maksimaalne vooluhulk – 60 m3/d 

• Maksimaalne tunnivooluhulk – 8,0...10,0 m3/h 

•  Reostuskoormus (BHT7) – 350…400 IE;  18...21 kg BHT7/d 

• Lämmastikukoormus – 3,5-4,0 kg Ntot/d 

• Fosforikoormus – 0,6 kg Ptot/d. 

 

Vastavalt lähteandmetele on Saverna külas tekkiv reovee vooluhulk koos infiltratsiooniga kuni 

40 m3/d (lühiajaliselt vähemalt 60 m3/d) ning reostuskoormus kuni 360 ie.  

 

Reoveepuhasti rekonstrueerimise võimalikud alternatiivid arvestame järgmiselt: 

 Alternatiiv 1 – Erilahendusega klassikaline läbivooluga aktiivmudapuhasti betoonist 

basseinide baasil. 

 Alternatiiv 2 – Tehasevalmidusega kompaktannuspuhasti, (näit Eccua, Raita või anal). 
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 Alternatiiv 3 – Tehasevalmidusega bioreaktor-kompaktreoveepuhasti (näit. BioFix 

60K). 

 

Kõikide variantide puhul on ühine: 

• Vahetult puhasti ette ehitatakse reoveepumpla.  

• Puhasti ümbritsetakse piirdeaia ja 4 m laiuse lukustatava väravaga. 

• Puhasti territoorium heakorrastatakse, rajatakse uus tihendatava kruusa või 

peenkillustiku kattega juurdepääsutee laiusega 4 m, vajalikud teenindusteed ning -

platsid. 

• Heitvee jaoks rajatakse otsetorustik orienteeruva pikkusega 40 m kuni Leevi jõe 

suublani. 

• Puhasti ühendatakse kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemi – SCADA või analoogne. 

 

Alternatiivide 1 – Erilahendusega klassikaline läbivooluga aktiivmudapuhasti betoonist 

basseinide baasil ja Alternatiiv 3 – Tehasevalmidusega bioreaktor-kompaktreoveepuhasti (näit. 

BioFix 60K) puhul rajatakse enne puhastit ühtlustusmahuti (20 m3). 

 

7.6.3 Alternatiivide kirjeldused 

Erilahendusega klassikaline läbivooluga aktiivmudapuhasti betoonist basseinide baasil 

Olemasolev ringkanal-reoveepuhasti likvideeritakse. Selle asemele (esialgu osaliselt kõrvale) 

ehitatakse uus tehnohoone ning selle kõrvale, osaliselt alla ehitatatakse aktiivmudapuhasti. 

Rekonstrueeritav reoveepuhasti koosneb maa-alusest raudbetoonmahutist ja selle peale ehitatud 

tehnoloogiliste seadmete hoonest, rajatavast klassikalisest peenmullaeratsiooniga läbivoolu 

biopuhastist ja rajatavast mudatihendusmahutist. Saverna reoveepuhasti on aktiivmudaseade, 

mis koosneb ühtlustusmahutist, õhustuskambrist, järelsetitist ja liigmuda kogumismahutist, nn. 

mudatihendist. Ühtlustusmahuti, õhustuskamber ja järelseti tehakse monoliitsest raudbetoonist 

ning ning mudamahuti rajatakse monteeritavana, vastavalt kolme- ja kahemeetrise 

läbimõõduga r/b kaevuelementidest. 

 

Tehnoloogiliste seadmete hoone ehitatakse ühtlustusmahuti peale. Tehnoloogiline hoone on 

ettenähtud soojustada ja paigaldada hoonesse kütteseadmed ja ventilatsioon. Tehnoloogiliste 

seadmete hoonesse paigaldatakse kõik seadmed, mis ei talu miinustemperatuure: elektri-

automaatikablokk (eraldi vaheseinaga eraldatud), vooluhulgamõõtur, võreseade, puhurid, 

fosforiärastusseade.  

Uues Saverna reoveepuhastis toimub reovee puhastamine järgmistes etappides: 

- mehaaniline puhastus võreseadmes; 

- bioloogiline puhastus ühtlustusmahutiga aktiivmudaseadmes; 

- jääkmuda käitlus mudatihendis. 

 

Reovesi jõuab Saverna reoveepuhastisse läbi vahetult puhasti eel asuva reoveepumpla RP-3, 

mille survetoru lõpeb tehnohoones paikneva võreseadme rahustuskasti kohal. Survetoru 

tehnohoonesse jääval tõusutorul on vooluhulgamõõturi andur (DN80).  

 

Võreseade koosneb kahest kambrist. Esimeses paikneb kruvivõre (näit. M.A.IND MI2/T, avad 

Ø 2 mm, jõudlus 85 m3/h) ja teises käsivõre piide vahega 10 mm. Võreseadme kast tehakse 

roostevabast terasest AISI 316. Kruvivõrest läbi voolanud vesi kukub ühtlustusmahutisse. Kui 
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juurdetulev vooluhulk on suurem kruvivõre läbilaskevõimest, voolab reovesi üle võremahuti 

sees oleva vaheseina, läbib käsivõre ja kukub ühtlustusmahutisse. 

 

Ühtlustusmahuti (kõigi alternatiivide puhul 20 m3) on vajalik  reovee vooluhulga ja 

kontsentratsiooni ühtlustamiseks. Biopuhasti stabiilseks tööks on vajalik, et puhastit läbiks 

pidevalt ühtlane vooluhulk. Kuna reovee teke asulas on ebaühtlane ja kõigub ööpäeva jooksul 

tugevalt, on ühtlustusmahuti kasutamine otstarbekas. Mahutis paiknevad segisti ja pump. 

Segisti ülesandeks on reovee läbisegamine ja reovees olevate võõriste settimise takistamine. 

Pumba abil pumbatakse reovesi õhustuskambrisse, bioloogilise puhastuse etappi.  

 

Sobiv segisti on ABS RW 2022 (või analoogne), mille mootor on võimsusega 1,9 kW.  

Pump peab olema järgmiste parameetritega: 

- jõudlus Q = 2 m3/h 

- tõstekõrgus  H = 4 m 

 

Õhustuskamber ehk aerotank rajatakse mõõtmetega 11,22 x 3,75 x 3 m, vee sügavus on ette 

nähtud 2,65 m. Õhustuskambri põhjas on kaks õhutoru ja nende küljes peenmull toruaeraatorid. 

Õhutorud on läbimõõduga DN63, materjal AISI 316 või PP õhuhulka saab reguleerida 

pöördklappide abil. 

 

Üle õhustuskambri on ettenähtud teenindussild, mis on kaetud metallplaatidega. Teenindussilla 

kõrval on õhustuskamber ja järelsetiti kaetud puidust soojustatud kilpidega. Kõik mustast 

metallist detailid peavad olema kuumtsingitud kattega. 

Võre ja ühtlustusmahuti läbinud reovesi suunatakse õhustuskambrisse, millesse juhitakse põhja 

lähedal olevate toruaeraatorite kaudu suruõhk. Aktiivmuda segu pääseb õhutuskambrist välja 

setitipoolses kaldvaheseinas olevate plaatsiibritega reguleeritavate avade kaudu ning voolab 

läbi õhueralduskambri setiti alaossa. Ülespoole setiti laieneb, vool aeglustub ning aktiivmuda 

setib välja. Settiv muda moodustub heljuvfiltri, mis soodustab vee selginemist. Puhastatud vesi 

voolab üle hammasülevoolu äravoolurenni. 

Biopuhasti väljavoolutoru tuleb juhtida väljavoolukaevu. Teine toru suubub vahemahutist 

väljavoolukaevu. Kaevu väljavoolutoru De250 (Vt joonis 2) suubub kraavi. Puhasti suublaks 

on Leevi jõgi. 

Reoveekanalisatsioonikaev De1000 K-8 on Saverna reoveepuhasti proovivõtukaev. 

 

Mudatihendi asub puhasti kõrval. See on maa-alune, r/b kaevuelementidest mahuti, mille 

teenindusava kaetakse soojustatud luugiga. Mudamahutis, kuhu kogutakse muda järelsetitist, 

muda osaliselt stabiliseerub ja tiheneb. Tihenenud muda veetakse paakautoga suurema puhasti 

(tõenäoliselt Tartu) juurde tahendamisele.  

Tihenenud muda tuleb paakautoga mudamahutist ära vedada, kui mahuti on täitunud tiheda 

mudaga ¾ ulatuses kogumahust. Muda väljaimemise lihtsustamiseks tuleb mudatihendi 

varustada imitoruga, mille otsas on kiirühendusliitmik. Toru ots tuleb maa peale välja tuua. 

 

NB! Kõigi alternatiivide puhul näeme ette puhastusprotsessi viimase astmena 

rekonstrueeritava biotiigi. Teine (tagumine) biotiikjääb esialgu reservi või likvideeritakse. 

Alternatiiv 2 Bioloogiline reovee annuspuhastussüsteem KLARO, Raita või analoog 

Klaro 230 on kaheliiniline SBR tehnoloogial põhinev puhasti puhastusvõimsusega kuni 40 m3 

ööpäevas. SBR (sequence batch reactor) on teisisõnu kahekambriline annuspuhasti. 
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Annuspuhastis puhastatakse reovett annuse kaupa. Alguses siseneb reovesi eelsetitisse 

(esimene kamber). Eelsetitis sadestub suurem osa heljumist põhja. 

NB! Kuna Saverna puhastis on tänasel päeval olemas uus ja toimiv võreruum, siis seda saab 

rakendada jätkuvalt ning võreseadme kaudu eemaldatakse suurem osa tahkest materjalist juba 

enne reovee eelsetitisse juhtimist. 

Õhktõstuk pumpab teatava annuse mehhaaniliselt puhastatud reovett eelsetitist 

biopuhastussektsiooni, kus seda teatud aja kestel õhustatakse ning kus kulgeb 

aktiivmudapuhastus. 

Aktiivmuda arenemist soodustab lühiajaline õhustamis- ja puhkeperioodide vaheldumine. 

Järgneb selgitusfaas, mille kestel õhustamine lakkab, aktiivmuda vajub põhja ning kambri 

pinnale jääb selge vee kiht. Pärast selitusfaasi pumbatakse annuse kaupa puhastatud vesi 

suublasse ning põhja settinud muda pumbatakse tagasi esimesse kambrisse. 

 

 
Joonis 7-1. Annuspuhasti Klaro 230 põhimõtteskeem 

Reoveepuhasti komponendid on  

• 2 klaasplastist eelsetitusmahutit mahuga kokku 45 m3 

• 2 klaasplastist biopuhastusmahutit, mahuga kokku 45 m3 

• Fosforiärastusmoodul 

• Juhtimissüsteem koos kaugmonitooringuga, paigaldatud valubetoonist 

ilmastikukindlasse juhtkilbiruumi. 

• Õhukompressorid 2tk, RIETSCHLE DLT40 (3~, 380V, 2,4kW) paigaldamiseks 

hoonesse 
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• Seadmed on varustatud kaugseire süsteemiga, mis saadab veateated sms-iga 

valitud numbritele ning võimaldab seadme tööd jälgida eemalt. 

• Käsivõre 

• 2 proovivõtukaevu Ø 630 mm, sissevoolul ja väljavoolul 

• Klaro puhastis kasutatakse reovee pumpamiseks õhktõstukeid. 

 

Puhasti mahutid peavad olema paigaldatud maa alla selliselt, et taluksid deformeerumata kõiki 

paigaldamisel ja ekspluateerimisel tekkivaid koormusi (pinnas, pinnasevesi, paakauto koormus 

mahuti kõrval jne), samuti koormuse ebaühtlust.  

Puhasti pealmine osa ja luuk asuvad 500-600 mm ülalpool ümbritsevat maapinda. 

 

Teenindushoone, võreseade ja ühtlustusmahuti kirjeldus ühtib alternatiivi 1 alapeatükis  

kirjeldatuga. 

Alternatiiv 3 – Tehasevalmidusega bioreaktor-kompaktreoveepuhastit BioFix 60K. 

Olemasolev reoveepuhasti likvideeritakse. Asemele ehitatakse uus tehnohoone ning selle 

kõrvale, osaliselt alla ehitatatakse kompaktreoveepuhastit, näiteks: BioFix 60K. 

Rekonstrueeritav reoveepuhasti koosneb maa-alusest raudbetoonmahutist ja selle peale ehitatud 

tehnoloogiliste seadmete hoonest ja rajatavast kompaktreoveepuhastist. 

Võreseade ja ühtlustusmahuti rajatakse analoogselt alternatiivis 1 kirjeldatuga, järgnevalt 

kirjeldame ühtlustusmahuti järgseid protsessielemente. 

 

Tehaselise täisvalmidusega kompaktreoveepuhastit BioFix 60K on mõeldud olmereovee ja 

sellele lähedase koostisega tootmisreovee puhastamiseks. Tehnoloogiliselt on tegemist 

mehaanilis-bioloogilis-keemilise puhastustehnoloogiaga. Puhasti koosneb järgmistest 

tehnoloogilistest sõlmedest: 

 

1) mitmeastmeline eelsetiti koos pumbakambriga ning jääksettemahutiga  üldmahuga 25m3  

(diam 2200 mm, pikkus 6900 mm), mahuti jaguneb: 14 m3 eelsetiti, 10 m3 jääksettemahuti, 

1m3 pumbakamber. 

2) bioreaktor 1B-40 (kestvusõhustusega bioreaktor). Bioreaktor koosneb kahest plastkorpusega 

aeratsiooniblokist läbimõõduga  2000 mm + 2000mm (kõrgus 2200 mm)  

3) järelsetiti koos keemilise fosforiärastamisega (läbimõõt 2200mm) 

4) komplektis on kogu puhasti ja puhastusprotsessi juhtimiseks vajalik elektri-automaatikakilp, 

õhupuhur, kemikaaliannustussõlm, sukelpumbad. 

Reoveepuhasti BioFix 60K jõudlusnäitajad: 

 

Puhasti hüdrauliline jõudlus 60 m3/d 

Puhastile lubatud reostuskoormus 21,6 kgBHT7/d, 360 ie. 

 

Puhastus on kolmeastmeline: esmalt puhastatakse reovesi mehaaniliselt, seejärel bioloogiliselt 

ning lõpuks keemiliselt. Mehaanilise puhastuse käigus septikus püütakse kinni reovette peale 

võreseadmeid jäänud heljum, biopuhastus toimub täidisega aerotanki põhimõttel töötavas 

biokilereaktoris. Keemilise järelpuhastuse käigus (järelsetitis) eemaldatakse veest 

fosforühendid. Biopuhastuses kasutatav tehnoloogia (biokilereaktortehnoloogia) on üks 

nüüdisaegsematest ning kindlustab reovee kõrge puhastusastme. 

 

Reoveepuhasti asukoht määratakse projektlahendusega – reoveepuhastile peab olema tagatud 

juurdepääs jääksette väljaveoks paakautoga. Puhasti paigaldatakse maa alla, teenindusluugid 
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jäävad maa peale. Puhasti transportimisel tuleb vältida mehaanilisi vigastusi, teisaldamiseks 

kasutada puhastil olevaid spetsiaalseid tõste-kinnitusaasasid. 

 

1. Kaevik ja vundament 

 

Puhasti paigaldatakse maa alla ning selle ülaserv peab ulatuma vähemalt 10 cm ümbritsevast 

maapinnast kõrgemale, et vältida sade- ja pinnasevee sattumist puhastisse. 

 

Puhasti paigaldatakse selleks eelnevalt ettevalmistatud plaatvundamendiga varustatud 

kaevikusse. Paigaldamisel tuleb jälgida ehitustingimusi ning projektlahendust.  

Pinnasevee põhjustatava üleskerkimise vältimiseks tuleb puhasti elemendid (eelsetiti, 

bioreaktor ja järelsetiti) ankurdada ning täita veega (näiteks puhta veega). Kaeviku tagasitäitel 

tuleb kasutada kivideta liiva, et vältida puhasti vigastamist. Süvend tuleb täita 20-sentimeetriste 

liivakihtidega, iga kord kihtisid tihendades. Vältimaks puhasti läbikülmumist on otstarbekas 

soojustada bioreaktori seinad 80 cm kõrguselt maapinnast kogu bioreaktori permimeetri 

ulatuses. Soojustada võib ka pinnase ülakihti horisontaalselt paigaldatavate 

soojustusplaatidega. Samuti on vaja soojustada puhastisse sisenevad ja väljuvad torud 

külmumispiiri ulatuses.  

 

Õhupuhur, elektrikilp ja kemikaali annustuspump koos kanistriga tuleb paigaldada puhasti 

juures asuvasse teenindushoonesse.  

 

2. Eelsetiti, jääksettemahuti ja pumbakamber 

 

Reovee teisene mehaaniline puhastamine (peale võreseadmeid) toimub septiku tüüpi eelsetitis, 

kus püütakse kinni liiv ja heljum. Septiku ees asuv jääksettemahuti on ette nähtud järelsetitist 

väljapumbatava jääksette kogumiseks. Jääksettemahuti on varustatud ülevooluavaga, mis on 

ühendatud septiku esimesse kambrisse. Septik on kahe- või kolmekambriline ning peale 

mehaanilise settimise voolab vesi läbi spetsiaalse roostevabaterasest sõela pumbakambrisse. 

Nimetatud sõel väldib vees heljuvate suuremate osiste sattumist pumbakambrisse ja sealt edasi 

bioreaktorisse. Pumbakambris paikneb ujuklülitiga sukelpump, mis käivitub automaatselt 

veetaseme tõustes pumbakambris ning vesi pumbatakse bioreaktorisse. Pump ei tohi rippuda 

kaabli ega survevooliku otsas, vaid peab olema fikseeritud selleks ettenähtud riputusketi või 

nööriga. 

 

Pump riputatakse pumbakambri põhjast u 5 cm ülespoole ning ujuklüliti kinnitatakse 

survevooliku või pumba külge nii, et tema vertikaalsuunaline liikumisamplituud oleks 

võimalikult väike, u 20 cm. Puhasti tööst johtuvalt on oluline, et pump lülituks tööle tihti, kuid 

lühikeste töötsüklitega. Sellega tagatakse ühtlasem reovee pealevool bioreaktorisse.  

Pumba elektritoitekaabel tuleb ühendada teeninduskambris asuvasse juhtkilpi vastavalt 

elektriskeemile. 

 

Juhul kui pumbakambris asetseva pumba töös peaks ilmnema rikkeid, tõuseb septikus 

veetasapind ning rakendub tööle avariiväljalase, st vesi voolab seejärel avariiväljalaske kaudu 

septikust ja bioreaktorist mööda, et vältida uputusi. 

 

NB! Avariimöödavool lahendadakse vastavalt projektlahendusele. Üldjuhul võib selleks 

kasutada eelsetiti sissevoolutorule paigaldatavat kolmikut, mille kõrvale suunduv haru 

(avariimöödavool) tõstetakse veidi ülespoole. Vastav kolmik ei kuulu eelsetiti komplekti. 
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Eelsetitisse kogunenud põhjasete tuleb sealt paakautoga regulaarselt välja vedada. 

Tühjendamise sagedus oleneb esmajoones puhasti koormusest, üldjuhul on see 4…8 korda 

aastas. Spetsiaalseid biopreparaate kasutades, mis aitavad septikusetet lagundada, väheneb 

tühjendamisvajadus 2...6 korrale aastas. 

 

Eelsetiti pumbakambri ja bioreaktori vahele paigaldatakse survetoru, mille kaudu pumbatakse 

vesi septikust bioreaktorisse. Survetorule tuleb anda negatiivne lang, et pumpamistsükli 

lõppedes voolaks toru tühjaks (tagasi läbi pumba septikusse). Survetoru läbiviik septiku 

teeninduspüstiku seinast tehakse ehitusplatsil vastavalt sobivale kõrgusmärgile. Toru 

läbiviimiseks septiku teeninduspüstiku seinast tuleb kasutada spetsiaalset kummitihendit, mis 

kuulub tarne komplekti.  

 

Järelsetitisse kogunenud sete pumbatakse etteantud intervalli tagant jääksettemahutisse. 

Järelsetiti ja jääksettemahuti vahele paigaldatakse isevoolne 110 mm settetagastustoru, millele  

antakse sobiv lang jääksettemahuti suunas. Sette-eemalduse torustik järelsetitist kuni 

jääksettemahutini ei kuulu tarnekomplekti.  

 

3. Bioreaktor 

 

1) Bioreaktoris toimub reovee bioloogiline puhastamine. Bioreaktor on neljaastmeline, st 

biopuhastus toimub neljas järjestikku paigutatud õhustuskambris, mis on täidetud 

spetsiaalse biokilekandematerjaliga. Kambrite põhjas on õhupihustid, läbi mille jõuab 

õhk õhupuhurist vette.  

2) Seade on täiskomplektne ja valmis paigalduseks. Puhasti tuleb veeüleslükkejõu 

vältimiseks paigaldada ja kinnitada betoonalusplaadile. Järgnevalt täita kaevik poole 

korpuse kõrguseni (v.t. tagasitäite nõuded) ning seejärel teha toruühendused (sisse- ja 

väljavoolutoru, õhutorud, elektritoitekaablid). Seejärel täita kogu kaevik.  

 

4. Järelsetiti 

 

Järelpuhastis toimub biopuhastuses irdunud biokile ja fosforiühendite keemiline sadestamine 

järelsetiti põhja. Sealt pumbatakse sadestatud sete vastavalt aegrelee seadistusele automaatselt 

jääksettemahutisse. Sukelpumba algseadistus on: tööaeg (T on) – 30 sekundit, pumba ooteaeg 

(T off) – 1 tundi. 

 

NB! Kõikide puhastikompleksi elektripaigaldisi võib installeerida ainult pädev elektrik. 

 

5. Tehniline seadmestik 

 

Puhastikompleksi kooseisu kuulub kemikaali doseerimispump koos kemikaalimahutiga, 

õhupuhur ja puhasti juhtkilp, mis asuvad puhasti kõrval asuvas teenindushoones. 

Teenindushoone ja puhasti vahel tuleb teha järgmised ühendused: 

1. kaitsekõriga ühendus, mille sees paiknevad settetagastus- ja annustuspumba 

elektrikaablid, annustuspumba survevoolik ja õhupuhuri survevoolik 

2. septikupumba elektrikaabli ühendus juhtkilbiga. 
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Teenindushoone tuleb oluliselt väiksem võrreldes aternatiiviga 1, kuna seade on kompaktne ja 

enamk seadmeid on tehasevalmidusega, võreseade ja ühtlustusmahuti kirjeldus ühtib 

alternatiivi 1, kirjeldatuga. 

7.6.4 Alternatiivide võrdlus  

 

Tabelis 2.7 on esitatud valitud alternatiivide eelised ja puudused. Reoveepuhasti alternatiivide 

orienteeruv ehitusmaksumus kululiikide kaupa on esitatud tabelis 2.8-2.10. Ehitusmaksumuse 

määramisel on arvestatud 2016. aasta jaanuari hindadega.  

 

Erinevat tüüpi reoveepuhastite ekspluatatsioonikulud aastas on esitatud tabelis 2.11.  

 

Ekspluatatsioonikulud 30 aasta pikkusel perioodil esitame finantsilise hindamisena Projekti 

nüüdispuhasväärtusena (NPV), kus on arvestatud ka ekspluatatsioonikulude suurenemisega 

vastavalt tarbijahinnaindeksi muutumise prognoosile ja rajatiste / seadmete 

amortisatsioonikuluga. Samuti on esitatud seadmete väljavahetamisega seotud kulud pärast 15 

aasta pikkust kasutusaega.  Lõpptulemusena on leitud reoveepuhasti nüüdispuhasväärtus 

(NPV), kus on arvestatud ehitusmaksumusust ning ekspluatatsioonikulusid 30 aasta pikkusel 

perioodil. Saadud tulemus on esitatud alapeatükis 2.3.5. 
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Tabel 7-1 Reoveepuhasti alternatiivide eelised ja puudused 

  Eelised Puudused 

Alternatiiv 1 - puhastustulemused on ühtlaselt head, ei ole  

sõltuvuses vooluhulga kõikumisest (puhasti ette 

rajatakse ühtlustusmahuti) 

- reoveepuhasti opereerimine nõuab ettevalmistatud 

hooldajat Erilahendusega 

klassikaline 

läbivooluga 

aktiivmudapuhasti 

betoonist basseinide 

baasil 

 

- monoliitraudbetoonmahuti elementide ja   

monteeritavate kaevuelementide suhteliselt pikk 

eluiga 

- protsessimahutite ehitus nõuab eelnevat kogemust ja 

suuremat täpsust 

- suurem ehitusmaksumus kui teistel alternatiividel 

- reoveepuhastit võimalik laiendada   

- individuaallahendusega on võimalik saada tellijale 

sobivaim lahendus 

  

 

 Alternatiiv 2  - puhastustulemused on ühtlaselt head, ei ole 

sõltuvuses vooluhulga kõikumisest (annuspuhastil 

toimub reovee annustamine automaatselt vajalike 

koguste kaupa, seetõttu ei vaja ühtlustusmahutit) 

- reoveepuhasti toodetakse tehases  

(ehitusplatsil vähem tööd) 

- reoveepuhasti paigaldamine on suhteliselt kiire 

- lihtne hooldada ja suhteliselt väikesed 

ekspluatatsioonikulud 

(väga väike elektritarve) 

- reoveepuhastit võimalik laiendada 

- reoveepuhasti opereerimine nõuab ettevalmistatud 

hooldajat 

- protsessimahutite ehitus nõuab eelnevat kogemust ja 

suuremat täpsust 

 

Tehasevalmidusega 

bioloogiline reovee 

annuspuhastussüsteem 

KLARO 230 või 

analoog  
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 Alternatiiv 3  - puhastustulemused on ühtlaselt head, ei ole 

sõltuvuses vooluhulga kõikumisest, kuna puhasti ees 

asub ühtlustusmahuti 

- reoveepuhasti toodetakse tehases  

(ehitusplatsil vähem tööd) 

- reoveepuhasti paigaldamine on suhteliselt kiire 

- lihtne hooldada ja väikesed ekspluatatsioonikulud  

 

- reoveepuhasti opereerimine erineb tavalisest 

aktiivmudapuhasti opereerimisest ja nõuab 

ettevalmistusega hooldajat 

- väiksem oprereerimiskogemus Eestis, võrreldes 

klassikalise läbivoolupuhasti ja/või annuspuhastiga 

- reoveepuhasti laiendamine keerulisem 

 

bioreaktor-

kompaktreoveepuhastit 

BioFix 60K või anal. 
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Alternatiivide ehitusmaksumused on esitatud järgnevates tabelites. 

 

NB! Järgnevates tabelites ja tehnoloogilises projektis tervikuna on võrreldud erinevaid 

tehnoloogiaid. Biotiigi renoveerimine ja veetrassi ehitamine puhastini on vajalik kõikide 

alternatiivide puhul, mistõttu me tabelites 2-4..2-6 ja alternatiivide finantsilises hindamises 

nende maksumusi täiendavalt välja ei too. 

 

Tabel 7-2 Saverna küla klassikalise läbivooluga reoveepuhasti  maksumus 

Jrk Tööde nimetus Mõõt- Kogus Ühiku Summa 

    ühik   hind   

        ( EUR ) ( EUR ) 

Tööde maht 

1 
Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile 

toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist. 
töö 1 3500 3500 

2 Olemasolevate vanade torustike jm seadmete demontaaž töö 1 1200 1200 

3 Vanade puhastusseadmete lammutamine ja demontaaž töö 1 1450 1450 

4 Ehitusgeodeetiliste tööde läbiviimine ha 3 400 1200 

5 Ehitusgeoloogiliste tööde läbiviimine 
puur-

auk 
4 440 1760 

6 
Reoveehulga ja reostuskoormuse mõõtmised. Soovitavalt kahel aja-

perioodil kestusega a´7päeva. Esimesel juhul soovitavalt sademerik-

kal perioodil ja teisel juhul sademetevaesel perioodil 

töö 1 1500 1500 

7 Ehitusprojekti koostamine töö 1 3000 3000 

8 Reovee kompaktpumpla ehitamine Q= 10 m3/h, H=10 m kmpl 1 22000 22000 

9 survetorustiku rajamine De110 PE m 20 40 800 

10 võresüsteemi ehitamine ja võrede paigaldamine töö 1 8000 8000 

11 Ühtlustusmahuti rajamine m3 20 280 5600 

12 

Biopuhastussüsteemi ehitamine, puhasti koosneb järgnevatest ele-

mentidest: septik (või eelsetiti); aerotank, järelsetiti puhasti para-

meetrid on järgmised: • Reovee keskmine vooluhulk – 30…40 m3/d 

• Maksimaalne tunnivooluhulk – 7,0…8,0 m3/h 

• Reostuskoormus (BHT7) – 350…400 IE;  17…18 kg BHT7/d 

• Lämmastikukoormus – 3,5-4,0 kg Ntot/d 

• Fosforikoormus – 0,6 kg Ptot/d 

töö 1 95330 95330 

  Liigmuda kogumismahuti ehk mudatihendi rajamine seguritega 10 

m3 
töö 1 4000 

4000 

13 Puhastitorustike paigaldamine koos kaevudega, 100 m  töö 1 4600 4600 

14 Proovivõtukaevu ja -koha väljaehitamine töö 1 1100 1100 
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Jrk Tööde nimetus 
Mõõt- 

ühik 
Kogus 

Ühiku 

hind  

(EUR) 

Summa 

(EUR) 

16 Äravoolutorustiku rajamine (möödaviik biotiigist 50 m), 1. biotiik 

jääb reservi ja hädaoluokorra tarbeks ja sealt väljavoolu rekonstruee-

rimine 20 m, kokku. 70 m) 

m 70 150 10500 

17 Automatiseerimine, SCADA kompl 1 30000 30000 

18 
Teede ja platside väljaehitamine, tihendatavast peenkillustikust või 

kruusast, sh juurdesõidutee m2 600 8 4800 

19 

Piirdeaia rajamine teraspaneelidest võrkaiana koos lukustatava vära-

vaga (võtmed sarjastatud teenindushoone lukuga), sõiduvärava laius 

4 m, jalgväraval ca 1 m 

m 315 25,00 7875 

20 Juurdesõidutee rajamine  m 150 87,00 13050 

  Kokku ilma käibemaksuta 235 265 

  Projektijuhtimine-omanikujärelevalve 7% 16 469 

  Tellija reserv 5% 11 763 

  Kõik kokku koos omanikujärelevalve ja Tellija reserviga 263 497 

  Käibemaks 20% 52 699 

  Kõik kokku koos omanikujärelevalve, Tellija reservi ja käibemaksuga 316 196 

 

Tabel 7-3 Saverna küla reovee annuskompaktpuhasti maksumus 

Jrk Tööde nimetus Mõõt- Kogus Ühiku Summa 

    ühik   hind   

        ( EUR ) ( EUR ) 

Tööde maht 

1 
Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile 

toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist. 
töö 1 3000 3000 

2 Olemasolevate vanade torustike jm seadmete demontaaž töö 1 1200 1200 

3 Vanade puhastusseadmete lammutamine ja demontaaž töö 1 1450 1450 

4 Ehitusgeodeetiliste tööde läbiviimine ha 3 400 1200 

5 Ehitusgeoloogiliste tööde läbiviimine 
puur-

auk 
4 440 1760 

6 
Reoveehulga ja reostuskoormuse mõõtmised. Soovitavalt kahel aja-

perioodil kestusega a´7päeva. Esimesel juhul soovitavalt sademerik-

kal perioodil ja teisel juhul sademetevaesel perioodil 

töö 1 1500 1500 
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Jrk Tööde nimetus Mõõt- Kogus Ühiku Summa 

        ( EUR ) ( EUR ) 

9 survetorustiku rajamine De110 PE m 20 40 800 

10 võresüsteemi ehitamine ja võrede paigaldamine töö 1 8000 8000 

11 Ühtlustusmahuti rajamine m3 20 0 0 

12 

Biopuhastussüsteemi ehitamine, kompakt annuspuhasti koosneb 

järgnevatest elementidest: septik (või eelsetiti); aerotank või protses-

simahuti, järelsetiti* puhasti parameetrid on järgmised: • Reovee 

keskmine vooluhulk – 30…40 m3/d 

• Maksimaalne tunnivooluhulk – 7,0…8,0 m3/h 

• Reostuskoormus (BHT7) – 350…400 IE;  17…18 kg BHT7/d 

• Lämmastikukoormus – 3,5-4,0 kg Ntot/d 

• Fosforikoormus – 0,6 kg Ptot/d 

töö 1 58500 

 

 

 

 

58500 

  Liigmuda kogumismahuti ehk mudatihendi rajamine seguritega 10 

m3 
töö 1 4000 

 

4000 

13 Puhastitorustike paigaldamine koos kaevudega, 100 m  töö 1 3500 3500 

14 Proovivõtukaevu ja -koha väljaehitamine töö 1 1100 1100 

15 

Teenindus- ja puhuritehoone väljaehitamine (hoonesse võib paigal-

dada ka võred), fosforiärastuseks doseerimisseade, eraldi vaheseina-

ga ruumis elektri-automaatikablokk, NB! puhuritehoone on ette näh-

tud ehitada ühtlustusmahuti peale 

töö 1 14000 14000 

16 Äravoolutorustiku rajamine (möödaviik biotiigist 50 m), 1. biotiik 

jääb reservi ja hädaoluokorra tarbeks ja sealt väljavoolu rekonstruee-

rimine 20 m, kokku. 70 m) 

m 70 150 10500 

17 Automatiseerimine, SCADA kompl 1 30000 30000 

18 
Teede ja platside väljaehitamine, tihendatavast peenkillustikust või 

kruusast, sh juurdesõidutee m2 600 8 4800 

19 

Piirdeaia rajamine teraspaneelidest võrkaiana koos lukustatava vära-

vaga (võtmed sarjastatud teenindushoone lukuga), sõiduvärava laius 

4 m, jalgväraval ca 1 m 

m 315 25,00 7875 

20 Juurdesõidutee rajamine  m 150 87,00 13050 

  Kokku ilma käibemaksuta 191 235 

  Projektijuhtimine-omanikujärelevalve 7% 13 386 

  Tellija reserv 5% 9561,8 

  Kõik kokku koos omanikujärelevalve ja Tellija reserviga 214 183 

  Käibemaks 20% 42 837 
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  Kõik kokku koos omanikujärelevalve, Tellija reservi ja käibemaksuga 257 020 

 

Tabel 7-4 Saverna küla plastkerega kompaktreoveepuhasti maksumus 

Jrk Tööde nimetus Mõõt- Kogus Ühiku Summa 

    ühik   hind   

        ( EUR ) ( EUR ) 

Tööde maht 

1 
Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile 

toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist. 
töö 1 3000 3000 

2 Olemasolevate vanade torustike jm seadmete demontaaž töö 1 1200 1200 

3 Vanade puhastusseadmete lammutamine ja demontaaž töö 1 1450 1450 

4 Ehitusgeodeetiliste tööde läbiviimine ha 3 400 1200 

5 Ehitusgeoloogiliste tööde läbiviimine 
puur-

auk 
4 440 1760 

6 
Reoveehulga ja reostuskoormuse mõõtmised. Soovitavalt kahel aja-

perioodil kestusega a´7päeva. Esimesel juhul soovitavalt sademerik-

kal perioodil ja teisel juhul sademetevaesel perioodil 

töö 1 1500 1500 

7 Ehitusprojekti koostamine töö 1 3000 3000 

8 Reovee kompaktpumpla ehitamine Q= 10 m3/h, H=10 m kmpl 1 22000 22000 

9 survetorustiku rajamine De110 PE m 20 40 800 

10 võresüsteemi ehitamine ja võrede paigaldamine töö 1 2500 2500 

11 Ühtlustusmahuti rajamine m3 20 280 5600 

12 

Biopuhastussüsteemi ehitamine, kompaktpuhasti koosneb järg-

nevatest elementidest: septik (või eelsetiti); aerotank või protses-

simahuti, järelsetiti: • Reovee keskmine vooluhulk – 30…40 

m3/d 

• Maksimaalne tunnivooluhulk – 7,0…8,0 m3/h 

• Reostuskoormus (BHT7) – 350…400 IE;  17…18 kg BHT7/d 

• Lämmastikukoormus – 3,5-4,0 kg Ntot/d 

• Fosforikoormus – 0,6 kg Ptot/d 

töö 1 55000 55000 

  Liigmuda kogumismahuti ehk mudatihendi rajamine seguritega 10 

m3 
töö 1 4000 

4000 

13 Puhastitorustike paigaldamine koos kaevudega, 100 m  töö 1 3500 3500 

14 Proovivõtukaevu ja -koha väljaehitamine töö 1 1100 1100 

15 

Teenindus- ja puhuritehoone väljaehitamine (hoonesse võib paigal-

dada ka võred), fosforiärastuseks doseerimisseade, eraldi vaheseina-

ga ruumis elektri-automaatikablokk, NB! puhuritehoone on ette näh-

tud ehitada ühtlustusmahuti peale 

töö 1 5000 5000 
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Jrk Tööde nimetus Mõõt- Kogus 
Ühiku 

hind 
Summa 

        ( EUR ) ( EUR ) 

18 
Teede ja platside väljaehitamine, tihendatavast peenkillustikust või 

kruusast, sh juurdesõidutee m2 600 8 4800 

19 

Piirdeaia rajamine teraspaneelidest võrkaiana koos lukustatava vära-

vaga (võtmed sarjastatud teenindushoone lukuga), sõiduvärava laius 

4 m, jalgväraval ca 1 m 

m 315 25,00 7875 

20 Juurdesõidutee rajamine  m 150 87,00 13050 

  Kokku ilma käibemaksuta 178 835 

  Projektijuhtimine-omanikujärelevalve  10 600 

  Tellija reserv 5% 8941,8 

  Kõik kokku koos omanikujärelevalve ja Tellija reserviga 198 377 

  Käibemaks 20% 39 675 

  Kõik kokku koos omanikujärelevalve, Tellija reservi ja käibemaksuga 238 052 

NB! Kõik hinnad on saadud Eesti turul reoveepuhasteid ehitavatelt ja/või seadmeid 

tarnivatelt ettevõtetelt 
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Tabel 7-5 Reoveepuhasti alternatiivide ekspluatatsioonikulud aastas * 

Kululiik 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2  Alternatiiv 3  

Erilahendusega klassikaline läbivooluga 

aktiivmudapuhasti betoonist basseinide 

baasil 

Tehasevalmidusega bioloogiline reovee 

annuspuhastussüsteem KLARO 230 või 

analoog 

Tehasevalmidusega bioreaktor-

kompaktreoveepuhastit BioFix 60K 

Elektrikulu 2972 1375 2580 

Tööjõukulu** 1050 1170 1170 

Settekäitluse kulu 620 595 600 

Kulu kemikaalile 1220 820 820 

Ekspluatatsioonikulu  

kokku aastas 5862 3960 5170 

*Märkus: arvestame reoveekäitlusega ligikaudu 30 m3/d ja 10 950 m3/a 

**arvestatud on ehitaja-tarnija hinnaguga 
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7.6.5 Alternatiivide finantsiline hindamine 

Finantsiliseks hindamiseks on leitud: 

 algsed investeeringukulud, 

 asendusinvesteeringud 

 aastased tegevustulud 

 aastased tegevuskulud.  

Tegevustulude ja -kulude prognoosimisel on võetud aluseks hinnanguline aastane 

tegevustulude ja –kulude suurus. Investeeringukulud, tegevustulud ning -kulud on 

analüüsis esitatud jooksvas vääringus. Baasaastaks on 2015.a. ning baasväärtuste viimisel 

jooksvasse vääringusse on tegevuskulude puhul kasutatud tarbijahinnaindeksi (THI) 

muutust (juulis 2015 -0,3%). 

Investeeringute ning tegevustulude ja -kulude aastased rahavood on diskonteeritud ning 

leitud on nüüdispuhasväärtus (NPV) 2015.a. juuli seisuga. Rahavoogude diskonteerimisel 

on lähtutud riiklikust reaalsest finantsdiskontomäärast 6%. Nominaalse diskontomäära 

leidmiseks on kasutatud 2015.a juulikuu inflatsioonimäära, millega on korrigeeritud 

reaalset diskontomäära. Selle tulemusena on käesolevas analüüsis kasutusel nominaalne 

diskontomäär 5,7%. 

Lähteandmed ja prognoos. 

Käesolevas analüüsis me ei käsitle kõiki ehitsukulusid, vaid erinevaid investeeringuid ja 

kaasnevaid kulusid.  

Lähteandmed: 

 

 Tarbijate arv:  

 Elanikud: 275 

 Ettevõtteid: 5-6 

  

 Ühiskanalisatsiooniteenuse tarbimine (m3/d): 

 Elanikud: 24 

 Ettevõtted: 2,4  

 

Alternatiiv 1:  Erilahendusega klassikaline läbivooluga aktiivmudapuhasti betoonist 

basseinide baasil 

 

 

Uue reoveepuhasti ehitamine võimsustele:  

 Reostuskoormus ~ 18 kg/d BHT7. 

 Vooluhulk: 32-35 m3/d 

 Maksimaalne koormus: 8 m3/h. 

Tööde käigus viiakse läbi järgmised tööd: 

 

 Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, 

hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist. 

 Olemasolevate vanade torustike jm seadmete demontaaž 

 Vanade puhastusseadmete lammutamine ja demontaaž 

 Ehitusgeodeetiliste tööde läbiviimine 

 Ehitusgeoloogiliste tööde läbiviimine 

 Reoveehulga ja reostuskoormuse mõõtmised. Soovitavalt kahel ajaperioodil 

kestusega a´7 päeva. Esimesel juhul soovitavalt sademerikkal perioodil ja teisel 

juhul sademetevaesel perioodil 

 Ehitusprojekti koostamine 
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 Võresüsteemi ehitamine ja võrede paigaldamine 

 Biopuhastussüsteemi ehitamine 

 Liigmuda kogumismahuti ehk mudatihendi rajamine 

 Puhastitorustike paigaldamine koos kaevudega 

 Proovivõtukaevu ja -koha väljaehitamine 

 Teenindus- ja puhuritehoone väljaehitamine  

 Teede ja platside väljaehitamine, tihendatavast peenkillustikust või kruusast, sh 

juurdesõidutee 

 Piirdeaia rajamine teraspaneelidest võrkaiana koos lukustatava väravaga (võtmed 

sarjastatud teenindushoone lukuga), sõiduvärava laius 4 m, jalgväraval ca 1 m 

 

Alternatiivi kogumaksumus,  sealhulgas hoone,  reoveepuhasti, seadmed ning teed-platsid 

ja piirdeaed:  224 765 EUR-i. 

Sellest elueaga 40 aastat: 134 859 EUR ja 15 a: 89 906 EUR.  

 Asendusinvesteering sisaldab: 

 Elektri-automaatikaseadmete täisvahetus 

 kõigi pumpade täisvahetus 

 Reoveepuhasti tehnoloogiaseadmete, puhurite-aeraatorite vahetus 

 Asendusinvesteeringukulu 2031. a. vääringus 85 057 EUR.  

Hoone, basseinid, mahutid, kogu torustikuühendused ja enamik ehitustöödega (kaevetööd, 

pinnase täitmine) seotud investeeringutest on elueaga 40 aastat. 

Tegevuskulud on arvutatud järgmiselt (EUR/a): 

Elektrikulu:  2 972 EUR 

Tööjõukulu:  1 050 EUR 

Settekäitluse kulu:    620 EUR 

Kulu kemikaalile: 1 220 EUR 

Ekspluatatsioonikulu  

kokku aastas  5 862 EUR 

 

Alternatiiv 1:  Erilahendusega klassikaline läbivooluga 

aktiivmudapuhasti betoonist basseinide baasil 

 

NPV (EUR) 

Investeeringud, NPV -293 115,15 

Rahavoog (tegevustulud-tegevuskulud)  NPV 37 046,71 

KIK toetus invest mahust 85% 191 050,25 

Kokku, NPV -65 018,19 

 

Alternatiiv 2 Tehasevalmidusega annuskompaktpuhasti 
 

Uue reoveepuhasti ehitamine võimsustele:  

 Reostuskoormus ~ 18 kg/d BHT7. 

 Vooluhulk: 32-35 m3/d 

 Maksimaalne koormus: 8 m3/h. 

 

Tööde käigus viiakse läbi järgmised tööd: 

 Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, 

hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist. 
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 Olemasolevate vanade torustike jm seadmete demontaaž 

 Vanade puhastusseadmete lammutamine ja demontaaž 

 Ehitusgeodeetiliste tööde läbiviimine 

 Ehitusgeoloogiliste tööde läbiviimine 

 Reoveehulga ja reostuskoormuse mõõtmised. Soovitavalt kahel ajaperioodil 

kestusega a´7 päeva. Esimesel juhul soovitavalt sademerikkal perioodil ja teisel 

juhul sademetevaesel perioodil 

 Ehitusprojekti koostamine 

 Võresüsteemi ehitamine ja võrede paigaldamine 

 Biopuhastussüsteemi ehitamine 

 Liigmuda kogumismahuti ehk mudatihendi rajamine 

 Puhastitorustike paigaldamine koos kaevudega 

 Proovivõtukaevu ja -koha väljaehitamine 

 Teenindus- ja puhuritehoone väljaehitamine  

 Teede ja platside väljaehitamine, tihendatavast peenkillustikust või kruusast, sh 

juurdesõidutee 

 Piirdeaia rajamine teraspaneelidest võrkaiana koos lukustatava väravaga (võtmed 

sarjastatud teenindushoone lukuga), sõiduvärava laius 4 m, jalgväraval ca 1 m 

 

Alternatiivi kogumaksumus (arvestatud seadmed ja ehitustööd, sealhulgas hoone,  

reoveepuhasti, seadmed ning teed-platsid ja piirdeaed:  180 735 EUR-i. 

Sellest elueaga 40 aastat: 81 330 ja 15 a: 99 405 EUR 

 

 Asendusinvesteering sisaldab: 

 Septikute-basseinide osaline vahetus 

 Elektri-automaatikaseadmete täisvahetus 

 kõigi pumpade täisvahetus 

 Reoveepuhasti tehnoloogiaseadmete vahetus 

 

Asendusinvesteeringukulu 2031. a. vääringus on 94 044,47 EUR  

 

Hoone, osa basseinidest ja mahutitest, kogu torustikuühendused ja enamik ehitustöödega 

(kaevetööd, pinnase täitmine) seotud investeeringutest on elueaga 40 aastat. 

 

Tegevuskulud on arvutatud järgmiselt (EUR/a): 

Elektrikulu:  1 375 EUR 

Tööjõukulu:  1 170 EUR 

Settekäitluse kulu:    595 EUR 

Kulu kemikaalile:    820 EUR 

Ekspluatatsioonikulu  

kokku aastas   3 960 EUR 

 

Alternatiiv 2:  Tehasevalmidusega annuskompaktpuhasti NPV (EUR) 

Investeeringud, NPV -259 961,65 

Rahavoog (tegevustulud-tegevuskulud)  NPV 82 206,30 

KIK toetus invest mahust 85% 153 624,75 
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Kokku, NPV -24 130,60 

 

 

Alternatiiv 3 – Tehasevalmidusega bioreaktor-kompaktreoveepuhasti 

 

Uue reoveepuhasti ehitamine võimsustele:  

 Reostuskoormus ~ 18 kg/d BHT7. 

 Vooluhulk: 32-35 m3/d 

 Maksimaalne koormus: 8 m3/h. 

Tööde käigus viiakse läbi järgmised tööd: 

 

 Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, 

hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist. 

 Olemasolevate vanade torustike jm seadmete demontaaž 

 Vanade puhastusseadmete lammutamine ja demontaaž 

 Ehitusgeodeetiliste tööde läbiviimine 

 Ehitusgeoloogiliste tööde läbiviimine 

 Reoveehulga ja reostuskoormuse mõõtmised. Soovitavalt kahel ajaperioodil 

kestusega a´7 päeva. Esimesel juhul soovitavalt sademerikkal perioodil ja teisel 

juhul sademetevaesel perioodil 

 Ehitusprojekti koostamine 

 Võresüsteemi ehitamine ja võrede paigaldamine 

 Biopuhastussüsteemi ehitamine 

 Liigmuda kogumismahuti ehk mudatihendi rajamine 

 Puhastitorustike paigaldamine koos kaevudega 

 Proovivõtukaevu ja -koha väljaehitamine 

 Teenindus- ja puhuritehoone väljaehitamine  

 Teede ja platside väljaehitamine, tihendatavast peenkillustikust või kruusast, sh 

juurdesõidutee 

 Piirdeaia rajamine teraspaneelidest võrkaiana koos lukustatava väravaga (võtmed 

sarjastatud teenindushoone lukuga), sõiduvärava laius 4 m, jalgväraval ca 1 m 

 

Alternatiivi kogumaksumus (arvestatud seadmed ja ehitustööd, sealhulgas hoone,  

reoveepuhasti, seadmed ning teed-platsid ja piirdeaed:  162 835 EUR-i: 

 

Sellest elueaga 40 aastat: 73 275 ja 15 a: 89 560 EUR.  

 Asendusinvesteering sisaldab: 

 Septikute-basseinide osaline vahetus 

 Elektri-automaatikaseadmete täisvahetus 

 kõigi pumpade täisvahetus 

 Reoveepuhasti tehnoloogiaseadmete, sealhulgas bioreaktori vahetus 

 

Asendusinvesteeringukulu 2031. a. vääringus on 84 730,37 EUR 

 

Hoone, osa basseinidest ja mahutitest, kogu torustikuühendused ja enamik ehitustöödega 

(kaevetööd, pinnase täitmine) seotud investeeringutest on elueaga 40 aastat. 
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Tegevuskulud on arvutatud järgmiselt (EUR/a): 

Elektrikulu:   2 580 EUR 

Tööjõukulu:   1 170 EUR 

Settekäitluse kulu:     600 EUR 

Kulu kemikaalile:         820 EUR 

Ekspluatatsioonikulu  

kokku aastas:   5 170 EUR 

 

Alternatiiv 3 – Tehasevalmidusega bioreaktor-

kompaktreoveepuhasti 

NPV (EUR) 

Investeeringud, NPV -234 215,11 

Rahavoog (tegevustulud-tegevuskulud)  NPV 105 084,67 

KIK toetus invest mahust 85% 138 409,75 

Kokku, NPV 9 279,31 

 

 

Kokkuvõte 

 

Analüüsides kolme erineva alternatiivi kulusid ja arvestades laekumiste prognoosiga võib 

väita, I ja II alternatiiv ei ole olemasolevate vahendite ja SA KIK toetusega reaalselt 

teostatavad. Alternatiiv III on on SA KIK toetuse abiga teostatav ning ühtlasi on ehitus 

majanduslikult tasuvaim.  

Alternatiiv 3 – Tehasevalmidusega bioreaktor-kompaktreoveepuhasti on 

majanduslikult tasuvam variant. 

 

Olulised momendid mistahes reoveepuhasti valikul on: 

 

• Täidetud peavad olema määruse nr 99 ja vee erikasutusloa nõuded heitvee 

väljundid osas mistahes tingimustel, sh kuni vähemalt 40% 

infiltratsioonivee oludes; 

• Puhastil peab olema tehnohoone, kus paiknevad elektri-automaatika- ning 

mõõteseadmed ning on vajadusel üks arvuti ja töölaud (ei sisaldu 

maksumuses); 

• Puhastil peab olema mudamahuti (vähemalt 10 m3) soovitavalt PE-

materjalist liigmuda esialgseks tihendamiseks tasemeni, mil on võimalik 

selle transport paakautoga kas nõuetekohasesse prügilasse (Torma prügila 

osutab antud teenust, või analoogne) või Tartu või Võru reoveepuhasti 

mudatahendussüsteemi. Saverna ega Valgjärve puhastites mudatahendust 

ette näha ei ole majanduslikult otstarbekas; 

• Puhastil peavad olema kaugvalve- ja häireseadmed häire edastamisega 

vähemalt operaatori SMS-le; 

• Puhastil peab olema loodud valmidus perspektiivis liita 

automaatikaseadmed kaugjälgimis- ja –juhtimisseadmetega keskusest 

(Valgjärve vald, Saverna Teenus). 
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7.7 ÜLEVAADE MAARITSA KÜLA ÜHISVEEVÄRGI JA –

KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE 

REKONSTRUEERIMISE ALTERNATIIVIDEST 

Järgnevalt anname ülevaate alternatiivvariantidest, mida käsitleti Keskkond & Partnerid 

OÜ poolt aastal 2013 koostatud Maaritsa küla vee- ja kanalisatsiooniprojektis. 

Töö nr 018/2013. 

 

7.7.1 Lähteandmed 

Vee tarbimine 

Vastavalt Saverna Teenus OÜ poolt väljastatud hankedokumentidele on elanike 

erivooluhulgaks võetud 100 l/d. Asutuste poolt tarbitavad vooluhulgad on võetud Saverna 

Teenus OÜ poolt väljastatud hankedokumentidest. Maaritsa küla veetarbimine on toodud 

tabelis 3.1. Arvutuslik veetarve kokku on 12,5 m3/d. 

 

Tabel 7-6 Maaritsa küla veetarbijad 

Veetarbija 
Elanikud/  

töötajad 

Erivooluhulk 

(l/d) 

Vooluhulk 

(m3/d) 

Elanikud 113 100 11,3 

OÜ Maskin Grupp - - 0,5 

Kultuurimaja - - 0,7 

Veetarbimine kokku 12,5 

 

Reostuskoormus 

Torustike rekonstrueerimisega ühendatakse Kultuurimaja ja Keskasula piirkondade 

reoveekogumissüsteemid. See tähendab pärast torustike rekonstrueerimist juhitakse kogu 

Maaritsa külas tekkiv reovesi rekonstrueeritavasse reoveepuhastisse. See tähendab, et 

ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike arv suureneb 113 inimeseni. Lisaks sellele 

tekitavad reovett Maaritsa külas veel ka Kultuurimaja (0,7 m3/d)  ja Maskin Grupp OÜ (0,5 

m3/d). Maaritsa külas tekkiv reovee vooluhulk ja reostuskoormus on esitatud tabelis 7-20. 

Infiltratsiooni vee koguse määramisel on arvestatud, et külas olevad 

kanalisatsioonitorustikud rekonstrueeritakse. 
 

Tabel 7-7 Maaritsa külas tekkiv reovee vooluhulk ja reostuskoormus 

Reostuskoormuse 

tekitaja 

Elanikud/  

töötajad 

Erireostus-

koormus 

ie/d 

Erivoolu-

hulk 

(l/d) 

Reostus-

koormus  

(ie) 

Vooluhulk 

(m3/d) 

BHT7 

(kg/d) 

ÜK-ga ühendatud  

elanikud 113 1 100 113 11,3 6,78 

OÜ Maskin Grupp - - - 5 0,5 0,3 
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Kultuurimaja - - - 7 0,7 0,42 

Infiltratsioon (10%) - - - - 1,3 - 

Reovesi kokku 125 13,8 7,5 
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Heitvee reostusnäitajate piirväärtused ja reovee puhastusastmed 

Maaritsa rekonstrueeritava reoveepuhasti reostuskoormus on alla 300 ie. Vastavalt 

Vabariigi Valitsuse määrusele nr 99 on kehtestatud alla 300 ie koormusega reoveepuhastist 

suublasse juhitavale heitveele reostusnäitajate osas piirväärtused, mis on toodud Tabel 7-8. 

Saverna Teenus OÜ-le väljastatud vee erikasutusloas (nr. L. VV/318164) on sätestatud 

Maaritsa biopuhasti heitveele lubatud suurimad saastainete kogused (Tabel 7-8). Vee 

erikasutusluba kehtib kuni 8.12.2014. 

Tabel 7-8 Heitvee reostusnäitajate piirväärtused ja reovee puhastusastmed 

Reostusnäitaja 

Vabariigi Valitsuse määrus nr 99  

29.11.2012. a. Vee erikasutusluba  

nr. L.VV/318164 
Alla 300 ie 

Piirväärtus  

mg/l 

Reovee puhastusaste  

% 

Piirväärtus  

mg/l 

Reovee puhastusaste  

% 

BHT7 40 Ei kohaldata 25 Ei kohaldata 

KHT 150 Ei kohaldata 125 Ei kohaldata 

Üldfosfor Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata 

Üldlämmastik Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata 

Heljuvaine 35 70 35 Ei kohaldata 

Ehitiste ja seadmete majanduslikult kasulikud eluead 

Vastavalt Keskkonnaministri määruse nr 34 „Meetme „Veemajanduse infrastruktuuri 

arendamine“ tingimused“ Lisa 2-le „Juhendmaterjal projekti teostatavusuuringu, finants- ja 

majandusanalüüsi ning keskkonnamõju eelhinnangu koostamiseks, kui projekti 

kaasrahastamise taotlus esitatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondile“ on veemajanduses 

kasutatavale varale kehtestatud järgmised majanduslikult kasulikud eluea pikkused. 

• võrgustikud, torustikud - 40 aastat 

• tootmishooned - 40 aastat 

• reservuaarid ja mahutid - 40 aastat 

• masinad ja seadmed - 15 aastat 

 

7.7.2 Vee – ja kanalisatsioonitorustikud 

Alternatiivide analüüs 

Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 

kaetud alal kliendil õigus saada ühisveevärgist vett ning juhtida ühiskanalisatsiooni reovett. 

Kuna Maaritsa küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud (va. keskasula piirkonna 

veetorustikud) on jõudmas oma kasutusea lõppu tuleb vee-ettevõttel teha investeeringuid 

tagamaks ka tulevikus oma klientidele ühisveevärgist vett ja säilitada võimekus juhtida ära 

klientide reovesi. Alljärgnevalt on uuritud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike 

rekonstrueerimise alternatiive. 

Alternatiivide hulka ei kuulu rekonstrueerimistööde tegemata jätmine, sest sellisel juhul ei 

ole lähitulevikus võimalik täita Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tulenevaid 

kohustusi.  
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Samuti puuduvad alternatiivsed lahendused torustiku erinevate trajektooride osas. Ainus 

koht, kus kaaluti torustiku alternatiivset trajektoori oli Kiriku tee 8 - Kiriku tee 18 elamute 

ühendamisel rekonstrueeritava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikuga. Alternatiivne 

torustik oleks kulgenud liiklusala asemel üle erakinnistute majade tagant. Lahendust 

tutvustati ka asjasse puutuvatele kinnistuomanikele, kuid suure vastuseisu tõttu ei ole 

võimalik torustikku sinna projekteerida. Samuti kaasneks sellega ka probleeme hiljem 

torustiku hooldamisel – töid tuleb teha erakinnistutel, rikkudes kohalike elanike haljastust.  

Tulenevalt sellest on Maaritsa küla vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimisel 

alternatiivid ainult torustiku rajamismeetodi osas. Nendeks alternatiivideks on lahtine 

kaeve või kinnine meetod. Siiski on ka siin kitsendavad nõuded. Nimelt on isevoolse 

kanalisatsioonitorustiku paigaldamisel kinnise meetodi kasutamine välistatud, sest kinnisel 

meetodil on suur risk toru ebatäpseks paigaldamiseks. Isevoolset toru paigaldatakse 

praktikas suundpuurimisega ainult torustike ristumisel põhimaanteega võimalikult lühikese 

lõiguna. Tugimaanteega ristumisel suundpuurimist üldiselt ei rakendata. Kui survetorustik 

ja isevoolne torustik paiknevad kõrvuti, siis reeglina paigaldatakse nad lahtise kaevikuga ja 

ühte kaevikusse. Sellest tulenevalt saab kinnist meetodit kasutada ainult survetorustike 

paigaldamisel. Survetoru paigaldamise meetodi valikul tuleb lähtuda veel ka toru 

paigaldamise asukohast. Survetoru paigaldamise maksumus sõltuvalt paigaldamise 

meetodist ja asukohast on esitatud tabelis 7.22. 

Tabel 7-9 Survetoru paigaldamise maksumus sõltuvalt paigaldamise meetodist ja 

asukohast 

Kirjeldus Maksumus (€/jm) 

Survetoru paigaldamine lahtise kaevikuga haljasalal,  

koos murukate taastamisega 
84 

Survetoru paigaldamine lahtise kaevikuga liiklusalal, 

koos asfaltkatte taastamisega 
147 

Survetoru paigaldamine kinnisel meetodil haljasalal 100 

Survetoru paigaldamine kinnisel meetodil liiklusalal,  

asfaltkattega teel 
100 

Märkus: Kõik hinnad on käibemaksuta 

  

Tabelist 7-22 on näha, et survetoru paigaldamisel asfaltkattega liiklusalale on otstarbekas 

kasutada kinnist meetodit. Haljasalale on aga survetoru odavam paigaldada lahtise 

kaevikuga. Siiski ei kajasta antud võrdlus muid olulisi aspekte nagu paigalduskiirus, rasked 

ehitustingimused, hilisemad vajumid või asjaolu, et tee ääres kaevates tuleb hoolimata 

haljasala taastamisest teha tagasitäide liivaga, mistõttu on lahtise kaeve hind 25 EUR 

kallim. Samuti sõltub suundpuurimise maksumus kogusest, s.t. mida rohkem tööd, seda 

madalam jooksva meetri hind. Seetõttu on otstarbekas üksikute survetorude lõigud 

paigaldada kinnisel meetodil. Paigaldusmeetodi vajub antud juhul lõpuks ehitustöövõtja.  

 

7.7.3 Puurkaevpumplad 

Sissejuhatus 

Vastavalt Sotsiaalministri määrusele nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid“ on lubatud kuni 1. jaanuarini 2014. aastal toota, töödelda ja üle anda 
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joogivett, mille kvaliteedinäitajad ei vasta määruse §-s 6 raua, mangaani, vesinikioonide 

kontsentratsiooni, värvuse, lõhna, hägususe, elektrijuhtivuse, kloriidi ja sulfaadi kohta 

sätestatud nõuetele ning mida kasutab vähem kui 2000 inimest. Kuna Maaritsa küla 

mõlema puurkaevu vesi ei vasta nimetatud määruse nõuetele tuleb Maaritsa küla 

veetootmise nõuetekohase tagamiseks investeeringuid teha.  

Alternatiivina ei kaaluta joogivee pumpamist lähedalolevast asulast. Suuremad 

lähedalolevad asulad on Valgjärve (7 km) ja Saverna (9 km). Nende alternatiivide 

kasutamine tähendaks suuri kulutusi torustiku ehitamiseks. Lisaks sellele tuleks Maaritsa 

küla veega varustavas asulas välja vahetada olemasolevad veetõsteseadmed ning 

veetöötlusseadmed. Samuti on sellise lahenduse juures tarvilik rajada Maaritsa külla 

survetõstepumpla.  Lõpptulemusena ületaks sellise lahenduse ehitusmaksumus 

mitmekordselt kohapealse veetootmise ja töötlemisse rajamise maksumuse. Lisaks sellele 

on veel ka põhjendamatult suur ekspluatatsioonikulu vee pumpamisel. 

Samuti ei kaaluta uue puurkaevu rajamist, sest ka uue puurkaevu puhul ei saa kindel olla, 

et selle vesi vastaks Sotsiaalministri määrusele nr 82 ja täiendavat veetöötlemist ei vajaks. 

Maaritsa külas on praegu kaks puurkaevpumplat. Ühisveevärgi varustuskindluse 

säilitamiseks on otstarbekas mõlemad puurkaevud ka alles jätta. Sellest tulenevalt on 

Maaritsa külas joogiveetootmise koha pealt alternatiivid järgmised: 

 

Alternatiiv 1 – Rekonstrueerida puurkaevpumplad üheastmelistena 

 

Alternatiiv 2 – Rekonstrueerida puurkaevpumplad kaheastmelistena (paigaldatakse 

joogiveemahuti ca 5 m3 ) 

 

Alternatiiv 3 – Rekonstrueerida puurkaevpumplad kaheastmelistena (aereerimine 

kontaktmahutis 750 L) 

Alternatiivide kirjeldus 

Alljärgnevalt on toodud valitud alternatiivide tehnoloogiline kirjeldus. 

 

Alternatiiv 1 – Rekonstrueerida puurkaevpumplad üheastmelistena 

 

Keskasula puurkaevpumpla hoone rekonstrueeritakse ning soojustatakse. Kultuurimaja 

puurkaevpumpla olemasolev betoonist kaevurõngastest kest likvideeritakse ning selle 

asemele ehitatakse uus kergplokist soojustatud hoone.  

Olemasolevad tehnoloogilised seadmed demonteeritakse ning paigaldatakse uued. 

Puurkaev pumplates kasutatakse üheastmelist skeemi – surve ühisveevärgi süsteemile 

tekitatakse puurkaevu pumba abil. Joogivee aereerimine toimub kompressori abil ning 

surve all aeratsioonimahutis. Raua- ja mangaaniühendite, väävelvesiniku ja muude 

ühendite filtreerimine toimub filterpaakides. Filterpaakide väljund juhitakse veevõrku. 

Alternatiiv 2 – Rekonstrueerida puurkaevpumplad kaheastmelistena (paigaldatakse joo-

giveemahuti) 

Keskasula puurkaevpumpla hoone rekonstrueeritakse ning soojustatakse. Kultuurimaja 

puurkaevpumpla olemasolev betoonist kaevurõngastest kest likvideeritakse ning selle 

asemele ehitatakse uus kergplokist soojustatud hoone.  

Olemasolevad tehnoloogilised seadmed demonteeritakse ning paigaldatakse uued. 

Puurkaev pumplates kasutatakse kaheastmelist skeemi – surve süsteemile tekitatakse II-

astme pumba abil. Joogivee aereerimine toimub kompressori abil ning surve all 

aeratsioonimahutis. Raua- ja mangaaniühendite, väävelvesiniku ja muude ühendite 
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filtreerimine toimub filterpaakides. Filtreeritud vesi juhitakse veemahutisse (5 m3). 

Veemahutist pumbatakse vesi II- astme pumbaga veevõrku. Tipptunni vooluhulk tagatakse 

II-astme pumbaga. 

 

Alternatiiv 3 – Rekonstrueerida puurkaevpumplad kaheastmelistena (aereerimine 

kontaktmahutis) 

 

Keskasula puurkaevpumpla hoone rekonstrueeritakse ning soojustatakse. Kultuurimaja 

puurkaevpumpla olemasolev betoonist kaevurõngastest kest likvideeritakse ning selle 

asemele ehitatakse uus kergplokist soojustatud hoone.  

Olemasolevad tehnoloogilised seadmed demonteeritakse ning paigaldatakse uued. 

Puurkaev pumplates kasutatakse kaheastmelist skeemi – surve süsteemile tekitatakse II-

astme pumba abil. Joogivee aereerimine toimub kontaktmahutis (750 L). Kontaktmahutis 

võetakse maha puurkaevu pumba surve. II-astme pumbaga pumbatakse vesi läbi 

filterpaakide, kus toimub raua- ja mangaaniühendite, väävelvesiniku ja muude ühendite 

filtreerimine. Filterpaakide väljund juhitakse veevõrku. Nii puurkaevupump kui ka II-

astme pump peavad olema võimelised tagama tipptunni vooluhulka. 

 

Alternatiivide võrdlus 

Tabelis 7-23 on esitatud valitud alternatiivide eelised ja puudused. Puurkaevpumplate 

alternatiivide orienteeruv ehitusmaksumus kululiikide kaupa on esitatud Tabelis 7-24. 

Ehitusmaksumuse määramisel on arvestatud 2014. aasta juuni hindadega. Erinevate 

puurkaevpumplate tehnoloogiliste lahenduste ekspluatatsioonikulud aastas on esitatud 

Tabelis 7-25. Ekspluatatsioonikulud 30 aasta pikkusel perioodil on esitatud Tabelis 7-26, 

kus on arvestatud ka ekspluatatsioonikulude suurenemisega vastavalt tarbijahinnaindeksi 

muutumise prognoosile. Samuti on esitatud seadmete väljavahetamisega seotud kulud 

pärast 15 aasta pikkust kasutusaega.  Lõpptulemusena on leitud erinevate 

puurkaevpumplate rekonstrueerimise alternatiivide kogukulu, kus on arvestatud 

ehitusmaksumusust ning ekspluatatsioonikulusid 30 aasta pikkusel perioodil. Saadud 

tulemus on esitatud Tabelis 7-27. 
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Tabel 7-10 Puurkaevpumplate alternatiivide eelised ja puudused 

  Eelised Puudused 

Alternatiiv 1 - väiksem ehitusmaksumus kui 

alternatiividel 

- vajalik paigaldada suurema 

jõudlusega puurkaevu pump Rekonstrueerida 

puurkaevpumplad 

üheastmelisena 
- väiksemad ekspluatatsioonikulud 

kui alternatiividel 

- vajalik paigaldada suurema 

jõudlusega veetöötlusseadmed 

- pumpasid vähem 

Alternatiiv 2  - võimalik paigaldada väiksema 

jõudlusega puurkaevupump 

- suurem ehitusmaksumus võrreldes 

alternatiividega Rekonstrueerida 

puurkaevpumplad 

kaheastmelisena 

(paigaldatakse 

veemahuti ca 5 m3) 

- võimalik paigaldada väiksema 

jõudlusega veetöötlusseadmed 

- veemahuti hooldamise vajadus 

- süsteemis on kaks pumpa 

    

Alternatiiv 3  - väiksem elektrikulu aereerimisel - süsteemis on kaks pumpa 

Rekonstrueerida 

puurkaevpumplad 

kaheastmelisena 

(aereerimine 

kontaktmahutis 750 L) 

  - raua sadestumine kontaktmahutisse 
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Tabel 7-11 Puurkaevpumplate alternatiivide ehitusmaksumus 

Kululiik 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2  Alternatiiv 3  

Rekonstrueerida 

puurkaevpumplad 

üheastmelisena 

Rekonstrueerida 

puurkaevpumplad 

kaheastmelisena 

(paigaldatakse 

veemahuti ca 5 m3) 

Rekonstrueerida 

puurkaevpumplad 

kaheastmelisena 

(aereerimine 

kontaktmahutis 750 L) 

Üldkulud (5%) 4 490 4 655 4 620 

Tehnohoone 22 000 22 000 22 000 

Tehnoloogilised seadmed       

-puurkaevu pumbad 1 800 1 400 1 800 

-II astme pumbad - 1 200 1 200 

-veetöötlusseadmed 15 000 14 000 15 000 

-muud seadmed 8 000 10 000 9 000 

Veemahutid - 1 500 400 

Välistorustikud 13 000 13 000 13 000 

Elekter ja automaatika 26 000 26 000 26 000 

Haljastus ja piirdeaed 4 000 4 000 4 000 

Ettenägematud kulud (10%) 8 980 9 310 9 240 

Ehitusmaksumus kokku 98 780 102 410 101 640 

Märkus: Kõik hinnad on käibemaksuta 

  
 

Tabel 7-12 Puurkaevpumplate alternatiivide ekspluatatsioonikulud aastas  

Kululiik 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2  Alternatiiv 3  

Rekonstrueerida 

puurkaevpumplad 

üheastmelisena 

Rekonstrueerida 

puurkaevpumplad 

kaheastmelisena 

(paigaldatakse 

veemahuti ca 5 m3) 

Rekonstrueerida 

puurkaevpumplad 

kaheastmelisena 

(aereerimine 

kontaktmahutis 750 L) 

Elektrikulu 949 1 424 1 186 

Tööjõukulu 720 720 720 

Muud kasutuskulud 500 500 500 

Ekspluatatsioonikulu  

kokku aastas 2 169 2 644 2 406 

Märkus: Kõik hinnad on käibemaksuta 
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Tabel 7-13 Puurkaevpumplate alternatiivide ekspluatatsioonikulud 30 aastasel 

perioodil  

Periood 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2  Alternatiiv 3  

Rekonstrueerida 

puurkaevpumplad 

üheastmelisena 

Rekonstrueerida 

puurkaevpumplad 

kaheastmelisena 

(paigaldatakse veemahuti 

ca 5 m3) 

Rekonstrueerida 

puurkaevpumplad 

kaheastmelisena 

(aereerimine 

kontaktmahutis 750 L) 

1-5 aastat 11 470 13 979 12 724 

6-10 aastat 13 090 15 953 14 521 

11-15 aastat 14 882 18 138 16 510 

Seadmete asendamine 36 447 39 092 39 680 

16-20 aastat 16 820 20 499 18 660 

21-25 aastat 18 881 23 012 20 946 

26-30 aastat 21 092 25 706 23 399 

Kulu kokku 30 aastat 132 681 156 379 146 441 

Märkus: Kõik hinnad on käibemaksuta 

  
Tabel 7-14 Puurkaevpumplate alternatiivide kogumaksumus 30 aastasel perioodil  

Kululiik 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2  Alternatiiv 3  

Rekonstrueerida 

puurkaevpumplad 

üheastmelisena 

Rekonstrueerida 

puurkaevpumplad 

kaheastmelisena 

(paigaldatakse 

veemahuti ca 5 m3) 

Rekonstrueerida 

puurkaevpumplad 

kaheastmelisena (aereerimine 

kontaktmahutis 750 L) 

Ehitusmaksumus 98 780 102 410 101 640 

Ekspluatatsioon 30. a 132 681 156 379 146 441 

Kulud kokku 231 461 258 789 248 081 

Märkus: Kõik hinnad on käibemaksuta 

  

Kokkuvõte 

Eelpool on näidatud puurkaevpumplate rekonstrueerimise erinevate alternatiivide 

ehitusmaksumusi (Tabel 7-24). Ehitusmaksumuste juures tuleb peamine erinevus sisse ühe 

või kaheastmelise lahenduse osas. Üheastmelise süsteemi korral jääb ära II-astme pumpade 

vajadus, samuti pole tarvis paigaldada täiendavaid mahuteid.  Ülejäänud kululiikide osas 

jäävad kulutused samasse suurusjärku. Kokkuvõttes on kõige odavam ehitusmaksumus 

alternatiivil 1 (Rekonstrueerida puurkaevpumplad üheastmelisena). Kõige kulukamaks 

osutus alternatiiv 2 (Rekonstrueerida puurkaevpumplad kaheastmelisena paigaldades 

veemahuti ca 5 m3).  

Samuti on esitatud puurkaevpumplate alternatiivide ekspluatatsioonikulu aastasel perioodil 

(Tabel 7-25). Aastane kulu koosneb elektrikulust, tööjõukulust ja muudest kasutuskuludest. 

Aastane ekspluatatsioonikulu on kõige väiksem alternatiivil 1 (Rekonstrueerida 

puurkaevpumplad üheastmelisena). Kõige suurem on aastane ekspluatatsioonikulu 

alternatiivil 2 (Rekonstrueerida puurkaevpumplad kaheastmelisena paigaldades veemahuti 

ca 5 m3). See on peamiselt tingitud kahe pumba kasutamisest.  
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Aastaste ekspluatatsioonikulude alusel on leitud ekspluatatsioonikulu 30 aastasel perioodil, 

kus lisaks on arvestatud veel ka seadmete väljavahetamise maksumust pärast 15 aasta 

pikkust perioodi (Tabel 7.26). Selles arvestus ostus samuti odavaimaks alternatiiv 1 

(Rekonstrueerida puurkaevpumplad üheastmelisena). 

Ehitusmaksumusest ja ekspluatatsioonikulust 30 aastasel perioodil on leitud 

puurkaevpumplate kogumaksumus (Tabel 7.27). Tabelist on näha, et kõige odavam on 

alternatiiv 1 (Rekonstrueerida puurkaevpumplad üheastmelisena). Kogumaksumus on 

kõige suurem alternatiivil 2 (Rekonstrueerida puurkaevpumplad kaheastmelisena 

paigaldades veemahuti ca 5 m3). 

Järeldus 

Arvestades kõiki asjaolusid nagu ehitus- ja kasutuskulud, puurkaevpumplate töökindlus, 

kasutamise lihtsus on Maaritsa külla kõige sobivaimaks lahenduseks alternatiiv 1 – 

rekonstrueerida puurkaevpumpla üheastmelisena. 

 
NB! Konsultant ei pea otstarbekaks ega põhjendatuks kahe puurkaevpumpla 

rekonstrueerimist Maaritsa külas ja nende varustamist veetöötlusseadmetega, kuivõrd küla 

erinevad veevarustusalad ühendatakse ja keskasula puurkaevu toodangust ja võimsusest 

piisab täielikult terve Maaritsa küla varustamiseks. Kultuurimaja puurkaevpumpla on 

soovitav jätta reservi (mitte tamponeerida). 
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7.7.4 Maaritsa reoveepuhasti  

Sissejuhatus 

Käesolevas peatükis kirjeldatakse erinevaid reoveepuhasti tüüpe. Leitakse käsitletavate 

reoveepuhastussüsteemide eelised ja puudused ning koostakse majanduslik analüüs 30 

aastaseks perioodiks. Analüüsis leitakse erinevate reoveepuhasti tüüpide 

ehitusmaksumused ning ekspluatatsioonikulud vaadeldaval perioodil. Samuti arvestatakse 

seadmete väljavahetamisega seotud kulutustega reoveepuhasti kasutusajal. 

Alternatiivide hulka ei kuulu olemasoleva reoveepuhasti BIO-50 rekonstrueerimine, sest 

puhasti kest on valmistatud mustast metallist ning pika kasutusea (19 a.) tõttu on juba 

sellises seisus, et rekonstrueerimise järgselt see enam vajalikku 30 aastat vastu ei pea.  

Samuti ei kuulu alternatiivide hulka individuaalsete reovee kogumissüsteemide rajamine, 

kuna ühiskanalisatsioonivõrk on välja arendatud ning seda on otstarbekas ka edaspidi 

kasutada. 

Samuti ei kaaluta reovee survetorustiku ehitamist ja reovee juhtimist naaberasumite 

(Saverna, Valgjärve või Kambja) puhastile, kuna selle maksumus ületaks mitmekordselt 

kohapealse reoveepuhasti rekonstrueerimise maksumuse. 

Käesolevas analüüsis ei käsitleta ka pinnasfiltertehnoloogial põhinevaid reoveepuhastuse 

lahendusi ning biotiike põhipuhastina, sest sellistel lahendustel põhinevate 

reoveepuhastussüsteemide efektiivsus väheneb oluliselt külmal perioodil ning seetõttu 

võivad saavutamata jääda Vabariigi Valitsuse määrusega nr 99 kehtestatud heitvee 

reostusnäitajate piirväärtused ja reovee puhastusastmed. 

Vastavalt lähteandmetele on Maaritsa külas tekkiv reovee vooluhulk koos infiltratsiooniga 

13,8 m3/d ning reostuskoormus 125 ie. Tulenevalt sellest on reoveepuhasti 

rekonstrueerimise võimalikud alternatiivid järgmised: 

Alternatiiv 1 – Erilahendusega aktiivmudapuhasti betoonist kaevuelementide baasil 

Alternatiiv 2 – Tehasevalmidusega aktiivmudapuhasti roostevabast terasest mahutite baasil 

Alternatiiv 3 – Erilahendusega annuspuhasti betoonist kaevuelementide baasil 

Alternatiiv 4 – Tehasevalmidusega biokilepuhasti Fild d’Eau 15  

Alternatiivide kirjeldus 

Alljärgnevalt on toodud valitud alternatiivide tehnoloogiline kirjeldus. 

 

Alternatiiv 1 – Erilahendusega aktiivmudapuhasti betoonist kaevuelementide baasil 

 

Olemasolev reoveepuhasti BIO-50 ja tehnohoone likvideeritakse. Nende asemele 

ehitatakse uus tehnohoone ning selle kõrvale aktiivmudapuhasti. Puhasti protsessimahutid 

tehakse monteeritavast raudbetoonist (2 m ja 3 m läbimõõduga kaevuelementidest). 

Mudatihendusmahuti valmistatakse samuti monteeritavast raudbetoonist. 

Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt võreseadmes ning bioloogiliselt 

aktiivmudaseadmes. Aktiivmudaprotsess toimub kestusõhustuse režiimil. Fosforiärastus 

toimub keemilise sadestamise teel. Puhastist väljub heitvesi juhitakse otse suublasse. 

Biotiike kasutatakse ainult avariiolukorras puhvermahutina ja seetõttu on võimalik 

olemasolevate biotiikide pindala vähendada. 
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Protsessi käigus tekkiv liigmuda kogutakse mudamahutisse, kus see tiheneb. Kui 

mudamahuti on täis, tuleb liigmuda vedada mõne suurema reoveepuhasti juurde, kus seda 

on võimalik pressida ning kompostida. 

Tehnohoonesse paigaldatakse võreseade, vooluhulgamõõtja, puhurid, 

fosforiärastussüsteem ning elektri- ja automaatikakilp.  

Reovee puhastamine toimub järgmistes etappides: 
1. mehaaniline puhastus võreseadmes 

2. bioloogiline puhastus eeldenitrifikatsiooniga aktiivmudaseadmes 

3. lämmastikuärastus nitrifikatsiooni- ja eeldenitrifikatsiooniprotsessi käigus 

4. fosforiärastus keemilise sadestamise teel, lisaks mõningane bioloogiline ärastus 

5. jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis) 

Reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest: 

1. tehnohoone, milles on  

1.1 vooluhulgamõõtur 

1.2 võreseade 

1.3 fosforiärastussüsteem 

1.4 puhurid 

1.5 elektri- ja automaatikakilp 

 

2. aktiivmudapuhasti, milles on 

1. anoksiline segamiskamber 

2. õhustuskamber 

3. järelsetiti 

4. mudatihendi (mudamahuti) 

5. biotiik (avariiolukorra puhvertiik) 

6. proovivõtukoht 
 

Alternatiiv 2 – Tehasevalmidusega aktiivmudapuhasti roostevabast terasest mahutite 

baasil 

Olemasolev reoveepuhasti BIO-50 ja tehnohoone likvideeritakse. Nende asemele 

ehitatakse uus tehnohoone ning selle kõrvale aktiivmudapuhasti. Puhasti protsessimahutid 

tehakse roostevabast terasest, analoogselt olemasoleva puhastiga. Mudatihendusmahuti 

valmistatakse klaasplastist ning paigaldatakse aktiivmudapuhasti kõrvale. 

Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt võreseadmes ning bioloogiliselt 

aktiivmudaseadmes. Aktiivmudaprotsess toimub kestusõhustuse režiimil. Fosforiärastus 

toimub keemilise sadestamise teel. Puhastist väljub heitvesi juhitakse otse suublasse ja 

biotiike kasutatakse puhvertiigina, nagu alternatiivis 1. 

Protsessi käigus tekkiv liigmuda kogutakse klaasplastist mudamahutisse. Liigmuda 

käitlemine toimub samamoodi, nagu alternatiivis 1. 

Tehnohoonesse paigaldatakse võreseade, vooluhulgamõõtja, puhurid, 

fosforiärastussüsteem ning elektri- ja automaatikakilp.  

Reovee puhastamine toimub järgmistes etappides: 

 

1. mehaaniline puhastus võreseadmes 

2. bioloogiline puhastus eeldenitrifikatsiooniga aktiivmudaseadmes 

3. lämmastikuärastus nitrifikatsiooni- ja eeldenitrifikatsiooniprotsessi käigus 

4. fosforiärastus keemilise sadestamise teel, lisaks mõningane bioloogiline ärastus 

5. jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis) 

Reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest: 
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6. tehnohoone, milles on  

6.1.1. vooluhulgamõõtur 

6.1.2. võreseade 

6.1.3. fosforiärastussüsteem 

6.1.4. puhurid 

6.1.5. elektri- ja automaatikakilp 

7. aktiivmudapuhasti 

7.1.1. anoksiline segamiskamber 

7.1.2. õhustuskamber 

7.1.3. järelsetiti 

8. mudatihendi (mudamahuti) 

9. biotiik (avariiolukorra puhvertiik) 

10. proovivõtukoht 

 

Alternatiiv 3 – Erilahendusega annuspuhasti betoonist kaevuelementide baasil 

Olemasolev reoveepuhasti BIO-50 ja tehnohoone likvideeritakse. Nende asemele 

ehitatakse uus tehnohoone ning selle kõrvale annuspuhasti. Annuspuhasti koosneb kahest 

mahutist. Esimene neist on ühtlustus-kogumismahuti ning teine protsessimahuti, kus 

toimuvad kõik bioloogilise puhastuse etapid. Kõik puhasti mahutid tehakse monteeritavast 

raudbetoonist, 2 m ja 3 m läbimõõduga kaevuelementidest.  

Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt võreseadmes ning bioloogiliselt annuspuhastis. 

Fosforiärastus toimub keemilise sadestamise teel. Puhastist väljub heitvesi juhitakse otse 

suublasse ja biotiike kasutatakse puhvertiigina, nagu alternatiivis 1.  

Protsessi käigus tekkiv liigmuda kogutakse mudamahutisse. Liigmuda käitlemine toimub 

samamoodi, nagu alternatiivis 1. 
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Annuspuhastis toimub puhastusprotsess tsükliliselt teatud veekoguste, annuste kaupa. Üks 

tsükkel kestab 12 tundi ja see koosneb järgmistest faasidest: 

täitmise faas - ühtlustusmahutist pumbatakse protsessimahutisse kindel kogus reovett 

puhastamise faas -  reovett õhustatakse ja segatakse vaheldumisi nii, et toimuvad nii 

nitrifikatsiooni kui ka denitrifikatsiooniprotsessid 

settimise faas - õhustamine ja segamine seisatakse ja aktiivmuda settib mahuti põhja 

tühjendamise faas - aktiivmuda peale jääv selginenud vesi pumbatakse või lastakse 

isevoolselt suublasse 

liigmuda eemaldamise faas - settinud aktiivmudast pumbatakse osa mudamahutisse.  

Seejärel järgneb taas täitmise faas. 

Tehnohoonesse paigaldatakse võreseade, vooluhulgamõõtja, puhurid, 

fosforiärastussüsteem ning elektri- ja automaatikakilp.  

Reovee puhastamine toimub järgmistes etappides: 

1) mehaaniline puhastus võreseadmes 

2) bioloogiline puhastus annuspuhastis koos lämmastikuärastusega 

3) fosforiärastus keemilise sadestamise teel, lisaks mõningane bioloogiline ärastus 

4) jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis) 

 

Alternatiiv 4 – Tehasevalmidusega biokilepuhasti Fild d’Eau 15 baasil 

Olemasolev reoveepuhasti BIO-50 ja tehnohoone likvideeritakse. Nende asemele 

ehitatakse uus tehnohoone ning selle kõrvale septik ja biokilepuhasti. Biokilepuhasti 

koosneb kahest mahutist. Esimeses neist on uputatud biofilter (Fil d’Eau 15) ning teine on 

järelsetiti. Septik ja järelsetiti valmistatakse klaasplastist, biofiltri mahuti valmistatakse 

PE-st. 

Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt võreseadmes ja septikus. Bioloogiline puhastus 

toimub uputatud biofilterpuhastis. Fosforiärastus toimub keemilise sadestamise teel. 

Puhastist väljub heitvesi juhitakse läbi biotiikide suublasse.  

Protsessi käigus tekkiv liigmuda pumbatakse septikusse. Septikusse kogunenud sette tuleb 

perioodiliselt viia purgimisele lähedalasuvasse suuremasse reoveepuhastisse. 

Tehnohoonesse paigaldatakse võreseade, vooluhulgamõõtja, puhurid, 

fosforiärastussüsteem ning elektri- ja automaatikakilp.  

Reovee puhastamine toimub järgmistes etappides: 

 

1. mehaaniline puhastus võreseadmes ja septikus 

2. bioloogiline puhastus uputatud biofiltris 

3. fosforiärastus keemilise sadestamise teel, lisaks mõningane bioloogiline ärastus 

4. jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis) 

5. järelpuhastus biotiikides 

Reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest: 

1.1. tehnohoone, milles on  

1.1.1. vooluhulgamõõtur 

1.1.2. võreseade 

1.1.3. fosforiärastussüsteem 

1.1.4. puhurid 

1.1.5. elektri- ja automaatikakilp 

1.2. septik (15 m3) 

1.3. biofilter (Fil d’Eau 15) 

1.4. järelsetiti (5 m3) 

1.5. biotiik 
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1.6. proovivõtukoht 

 

Alternatiivide võrdlus 

Tabel 7-15 on esitatud valitud alternatiivide eelised ja puudused. Reoveepuhasti alternatii-

vide orienteeruv ehitusmaksumus kululiikide kaupa on esitatud tabelis 7-29 Ehitusmaksu-

muse määramisel on arvestatud 2014. aasta juuni hindadega. Erinevat tüüpi reoveepuhasti-

te ekspluatatsioonikulud aastas on esitatud tabelis 7-30 Ekspluatatsioonikulud 30 aasta 

pikkusel perioodil on esitatud tabelis 7-31, kus on arvestatud ka ekspluatatsioonikulude 

suurenemisega vastavalt tarbijahinnaindeksi muutumise prognoosile. Samuti on esitatud 

seadmete väljavahetamisega seotud kulud pärast 15 aasta pikkust kasutusaega.  Lõpptule-

musena on leitud reoveepuhasti kogukulu, kus on arvestatud ehitusmaksumusust ning 

ekspluatatsioonikulusid 30 aasta pikkusel perioodil. Saadud tulemus on esitatud tabelis 7-

32. 
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Tabel 7-15 Reoveepuhasti alternatiivide eelised ja puudused 

  Eelised Puudused 

Alternatiiv 1 - puhastustulemused on ühtlaselt head, ei ole  

sõltuvuses vooluhulga kõikumisest 

- reoveepuhasti opereerimine nõuab ettevalmistatud 

hooldajat Erilahendusega 

aktiivmudapuhasti 

betoonist kaevu-

elementide baasil 

- monteeritavate raudbetoon kaevuelementide  

suhteliselt pikk eluiga 

- protsessimahutite ehitus nõuab eelnevat kogemust ja 

suuremat täpsust 

- reoveepuhastit võimalik laiendada   

- individuaallahendusega on võimalik saada asukohta 

ja tellijale sobivaim lahendus 

  

- väiksem ehitusmaksumus kui teistel alternatiividel   

Alternatiiv 2  - puhastustulemused on ühtlaselt head, ei ole 

sõltuvuses vooluhulga kõikumisest 

- reoveepuhasti opereerimine nõuab ettevalmistatud 

hooldajat Tehase valmidusega 

aktiivmudapuhasti 

roostevabast terasest 

mahutite baasil 

- reoveepuhasti toodetakse tehases  

(ehitusplatsil vähem tööd) 

- roostevabast terasest puhastite tootjaid turul suhteliselt 

vähe 

- reoveepuhasti paigaldamine on suhteliselt kiire - reoveepuhasti laiendamine keerulisem 

  - suurem ehitusmaksumus võrreldes alternatiividega 

Alternatiiv 3  - puhastustulemused on ühtlaselt head, ei ole 

sõltuvuses vooluhulga kõikumisest 

- reoveepuhasti opereerimine erineb erineb tavalisest 

aktiivmudapuhasti opereerimisest ja nõuab 

ettevalmistusega hooldajat 
Erilahendusega 

annuspuhasti 

betoonist 

kaevuelementide  

baasil 

- monteeritavate raudbetoon kaevuelementide  

suhteliselt pikk eluiga 

- protsessimahutite ehitus nõuab eelnevat kogemust ja 

suuremat täpsust 

- reoveepuhastit võimalik laiendada - reoveepuhastil on rohekm hooldamist vajavaid seadmeid 

(pumbad, segur) 

- individuaallahendusega on võimalik saada asukohta 

ja tellijale sobivaim lahendus 

- suurem elektrikulu, kui alternatiividel  
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- väiksem ehitusmaksumus kui teistel alternatiividel   

  Eelised Puudused 

Alternatiiv 4 - reoveepuhasti toodetakse tehases  

(ehitusplatsil vähem tööd) 

- pikemas perspektiivis muutub biokilepuhastite töö 

ebastabiilsemaks ja hooldusvajadus suureneb Tehase valmidusega 

biokilepuhasti Fil 

d’Eau 15 baasil 
- reoveepuhasti opereerimine mõnevõrra lihtsam kui 

aktiivmuda ja annuspuhasti korral 

- septiku sette käitluskulud suuremad kui üleliigse  

aktiivmuda käitluskulud 

- kõik mahutid on maa-alused, ei vaja eraldi 

soojustamist 

- väiksem lämmastiku ärastus 

- ekspluatatsioonikulu aastas on väiksem võrreldes 

teiste puhastitega 

- kõik mahutid on maa-alused, seepärast on seadmete 

hooldamine keerulisem  

  - suurem ehitusmaksumus võrreldes alternatiividega 
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Tabel 7-16 Reoveepuhasti alternatiivide ehitusmaksumus 

Kululiik 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2  Alternatiiv 3  Alternatiiv 4 

Erilahendusega 

aktiivmudapuhasti 

betoonist kaevu-

elementide baasil 

Tehase valmidusega 

aktiivmudapuhasti 

roostevabast terasest 

mahutite baasil 

Erilahendusega 

annuspuhasti betoonist 

kaevuelementide  

baasil 

Tehase valmidusega 

biokilepuhasti Fil 

d’Eau 15 baasil 

Protsessimahutid 13 000 35 000 10 000 30 000 

Tehnohoone 12 000 12 000 12 000 12 000 

Tehnoloogilised seadmed         

-võreseade 11 000 11 000 11 000 11 000 

-puhurid 7 000 7 000 7 000 7 000 

-muud seadmed 8 000 9 000 12 000 8 000 

Biotiikide rekonstrueerimine 15 000 15 000 15 000 25 000 

Välistorustikud 17 000 17 000 17 000 17 000 

Elektri liitumispunkt 4 300 4 300 4 300 4 300 

Elekter ja automaatika 14 000 14 000 14 000 14 000 

Haljastus ja piirdeaed 22 000 22 000 22 000 22 000 

Ettenägematud kulud (10%) 12 330 14 630 12 430 15 030 

Ehitusmaksumus kokku 135 630 160 930 136 730 165 330 

Märkus: Kõik hinnad on käibemaksuta 
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Tabel 7-17 Reoveepuhasti alternatiivide ekspluatatsioonikulud aastas  

Kululiik 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2  Alternatiiv 3  Alternatiiv 4 

Erilahendusega 

aktiivmudapuhasti 

betoonist kaevu-

elementide baasil 

Tehase valmidusega 

aktiivmudapuhasti 

roostevabast terasest 

mahutite baasil 

Erilahendusega 

annuspuhasti betoonist 

kaevuelementide  

baasil 

Tehase valmidusega 

biokilepuhasti Fil 

d’Eau 15 baasil 

Elektrikulu 593 593 653 534 

Tööjõukulu 3 120 3 120 4 200 2 700 

Settekäitluse kulu 840 840 840 900 

Kulu kemikaalile 198 198 198 198 

Muud kasutuskulud 500 500 500 400 

Ekspluatatsioonikulu  

kokku aastas 5 251 5 251 6 391 4 732 

Märkus: Kõik hinnad on käibemaksuta 
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Tabel 7-18 Reoveepuhasti alternatiivide ekspluatatsioonikulu 30 aastasel perioodil 

Periood 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2  Alternatiiv 3  Alternatiiv 4 

Erilahendusega 

aktiivmudapuhasti 

betoonist kaevu-

elementide baasil 

Tehase valmidusega 

aktiivmudapuhasti 

roostevabast terasest 

mahutite baasil 

Erilahendusega 

annuspuhasti betoonist 

kaevuelementide  

baasil 

Tehase valmidusega 

biokilepuhasti Fil 

d’Eau 15 baasil 

1-5 aastat 27 768 27 768 33 793 25 022 

6-10 aastat 31 690 31 690 38 566 28 556 

11-15 aastat 36 030 36 030 43 847 32 467 

Seadmete asendamine 38 211 39 680 44 089 38 211 

16-20 aastat 40 721 40 721 49 556 36 694 

21-25 aastat 45 711 45 711 55 629 41 191 

26-30 aastat 51 063 51 063 62 142 46 013 

Kulu kokku 30 aastat 271 195 272 665 327 623 248 154 

Märkus: Kõik hinnad on käibemaksuta 

   
Tabel 7-19 Reoveepuhasti alternatiivide kogumaksumus 30. aastasel perioodil 

Kululiik 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2  Alternatiiv 3  Alternatiiv 4 

Erilahendusega 

aktiivmudapuhasti 

betoonist kaevu-

elementide baasil 

Tehase valmidusega 

aktiivmudapuhasti 

roostevabast terasest 

mahutite baasil 

Erilahendusega 

annuspuhasti betoonist 

kaevuelementide  

baasil 

Tehase valmidusega 

biokilepuhasti Fil 

d’Eau 15 baasil 

Ehitusmaksumus 135 630 160 930 136 730 165 330 

Ekspluatatsioon 30. a 271 195 272 665 327 623 248 154 

Kulud kokku 406 825 433 595 464 353 413 484 
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Kokkuvõte 

Eelpool on näidatud reoveepuhasti erinevate alternatiivide ehitusmaksumusi (Tabel 7-16). 

Ehitusmaksumuste juures tuleb peamine erinevus sisse protsessimahutite ning seadmete 

maksumuse osas. Ülejäänud kululiikide osas jäävad kulutused samasse suurusjärku. 

Kokkuvõttes on kõige odavam rajada alternatiivi 1 (Erilahendusega aktiivmudapuhastit 

betoonist kaevuelementide baasil). Kõige kulukamaks osutus alternatiiv 4 (Tehase 

valmidusega biokilepuhasti Fil d’Eau 15 baasil). Biokilepuhasti suurem ehitusmaksumus 

on tingitud protsessimahutite suuremast hinnast ja suuremate biotiikide vajadusest. 

Samuti on esitatud reoveepuhasti alternatiivide ekspluatatsioonikulu aastasel perioodil 

(Tabel 7-17). Aastane kulu koosneb elektrikulust, tööjõukulust, settekäitluse kulust, 

kemikaali kulust ja muudest kasutuskuludest. Aastane ekspluatatsioonikulu on kõige 

väiksem biokilepuhastil. Kõige suurem on aastane ekspluatatsioonikulu alternatiivil 3 

(erilahendusega annuspuhasti betoonist kaevuelementide  baasil). See on peamiselt 

tingitud suuremast reovee pumpamise vajadusest ja segamisest mehaanilise seguriga. 

Samuti on annuspuhastil suurem tööjõukulu. 

Aastaste ekspluatatsioonikulude alusel on leitud ekspluatatsioonikulu 30 aastasel 

perioodil, kus lisaks on arvestatud veel ka seadmete väljavahetamise maksumust pärast 15 

aasta pikkust perioodi (Tabel 7-18). Selles arvestus ostus odavaimaks alternatiiv 4 

(Tehase valmidusega biokilepuhasti Fil d’Eau 15 baasil). 

Ehitusmaksumusest ja ekspluatatsioonikulust 30 aastasel perioodil on leitud 

reoveepuhastite kogumaksumus (Tabel 7-19). Tabelist on näha, et kõige odavam on 

alternatiiv 1 (Erilahendusega aktiivmudapuhasti betoonist kaevuelementide baasil). 

Kogumaksumus on sarnane ka alternatiivil 4 (Tehase valmidusega biokilepuhasti Fil 

d’Eau baasil).  Kogumaksumus on kõige suurem alternatiivil 3 (Erilahendusega 

annuspuhasti betoonist kaevuelementide baasil). 

Järeldus 

Arvestades kõiki asjaolusid nagu ehitus- ja kasutuskulud, puhasti töökindlus, kasutamise 

lihtsus, puhasti kasutusaeg ja mõju keskkonnale on Maaritsa külla kõige sobivaimaks 

reoveepuhasti lahenduseks alternatiiv 1 – aktiivmudapuhasti betoonist kaevuelementide 

baasil. 
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8 VALGJÄRVE VALLA ÜVKA 

INVESTEERINGUPROJEKTID 

8.1 PROJEKTIDE LOETELU 

 

Projektid on väljatöötatud järgnevalt (vt ka lisa ÜVK joonised). 

 

I etapp 

 

Projekt A: Saverna küla reoveepuhasti rekonstrueerimine. 

Projekt B: Valgjärve küla reoveepuhasti rekonstrueerimine. 

Projekt C: Maaritsa keskasula puurkaevpumpla rekonstrueerimine. 

Projekt D: Maaritsa vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja laiendamine. 

Projekt E: Maaritsa reoveepuhasti rekonstrueerimine. 

Projekt F: Saverna Teenus OÜ klientide varustamine täiendavate veearvestitega. 

Projekt G: Valgjärve vana puurkaevpumpla tamponeerimine. 

 

 

II etapp 

 

Projekt H: Saverna ühiskanalisatsioonivõrgu laiendamine ja rekonstrueerimine. 

Projekt I: Valgjärve veevõrgu rekonstrueerimine; 

Projekt J: Valgjärve kanalisatsioonivõrgu ja reoveepumplate rekonstrueerimine. 

 

Ülevaade kogu Valgjärve valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniprojektide 

investeeringuvajadustest on esitatud tabelis 9-1. 
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9 INVESTEERINGUPROJEKTIDE KIRJELDUS 

9.1 I ETAPP (2014-2019) 

9.1.1 Projekt A. Saverna küla reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Vt. peatükid 7.6.1-7.6.3. 

 

Konsultant ei anna ÜVKA staadiumis lõplikku seisukohta reoveepuhasti tüübi ja 

lahenduse osas.  

Reoveepuhasti töötatakse lõplikult välja tehnoloogilise projekti (eelprojekti), 

hankedokumentide tehnilise kirjelduse ning tööprojekti staadiumis. 

 

Käesoleval juhul ei välista Konsultant kumbagi bioloogilist reoveepuhasti tüüpi: 

• Erilahendusega klassikaline läbivooluga aktiivmudapuhasti betoonist basseinide 

baasil. 

• Tehasevalmidusega kompaktannuspuhasti, (näit Eccua, Raita või anal). 

• Tehasevalmidusega bioreaktor-kompaktreoveepuhasti (näit. BioFix 60K). 

 

Reoveepuhasti asub valla kinnistul, kuid juurdesõidutee sellele, pikkusega ligikaudu 148 

m, asub erakinnistul. Edasiste tegevuste käigus tuleb taotleda reaalservituut 

reoveepuhastile juurdepääsutee kasuks ja see notariaalselt kinnitada. 

 

Tööde käigus ehitatakse möödaviik olemasolevatest biotiikidest otse suublani, teine 

biotiik ei ole perspektiivis vajalik ja jääb reservi. Esimene biotiik tuleb 

rekonstrueerida. Mõlemad biotiigid on vajaalikudjuhul, kui reoveepuhastid on avarii, 

remonttööd või puhasti töö on muul põhjusel peatatud. 

 

Saverna reoveepuhasti juurde näha ette veetorustiku rajamine (kooli piirkonna) de40 

torult reoveepuhastini (võimalusel maksimaalselt kinnisel meetodil) PE PN10. 

 

Projekti ligikaudne maksumus on: 237 282eurot ja see viiakse ellu aastatel 2018-2019. 

NB! Siinkohal kasutame maksumuse arvutamisel ka võimalikke hinnakõikumisi ja –

kasve, mida Tellija reserviga ei saa katta, seetõttu kujuneb tegelik maksumus mõnevõrra 

suuremaks alternatiivide hindamisel saadud maksumusest (tabel: 7-4). 

9.1.2 Projekt B. Valgjärve küla reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Vt. peatükid 7.6.1 – 7.6.3. 

 

Konsultant ei anna ÜVKA staadiumis lõplikku seisukohta reoveepuhasti tüübi ja 

lahenduse osas.  

Reoveepuhasti töötatakse lõplikult välja tehnoloogilise projekti (eelprojekti), 

hankedokumentide tehnilise kirjelduse ning tööprojekti staadiumis.  

 

Käesoleval juhul ei välista Konsultant ühtegi bioloogilist reoveepuhasti tüüpi: 
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• Erilahendusega klassikaline läbivooluga aktiivmudapuhasti betoonist basseinide 

baasil. 

• Tehasevalmidusega kompaktannuspuhasti, (näit Eccua, Raita või anal). 

• Tehasevalmidusega bioreaktor-kompaktreoveepuhasti (näit. BioFix 40K). 

 

Reoveepuhasti asub valla kinnistul, kuid juurdesõidutee sellele, pikkusega ligikaudu 123 

m, asub erakinnistul. Edasiste tegevuste käigus tuleb taotleda reaalservituut 

juurdepääsutee kasuks reoveepuhastisse ja see notariaalselt kinnitada. 

 

Tööprojekti töömahtu tuleb arvestada ka olemasoleva tänase ringkanali ja biotiigi 

vahelise kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja biotiigist möödaviigu ehitamine 

selliselt, et oleks võimalik kasutada nii biotiiki (varupuhastina) kui otselasku suublasse – 

Leevi jõkke.  

 

Perspektiivis lülitatakse biotiik tööst välja, kuid seda ei likvideerita, kuna jääb 

varupuhastiks reoveepuhasti möödaviigu kasutamisel, remonttöödel või avarii puhul. 

 

Projekti ligikaudne maksumus on: 179 884 eurot ja see viiakse ellu aastatel 2019-2020. 

9.1.3 Projekt C: Maaritsa keskasula puurkaevpumpla 

rekonstrueerimine 

Tehnoloogia üldiseloomustus 

Vastavalt Keskkond & Partnerid OÜ poolt koostamisel olevale projektile „Maaritsa küla 

vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine“ (Töö nr 017/2013) nähakse ette 

Maaritsa külas Keskasula ja Kultuurimaja piirkonna veesüsteemide ühendamine.  

See tähendab, et rekonstrueerimistööde järgselt hakkab kogu Maaritsa küla veega 

varustama üks puurkaev – keskasula puurkaev nr 11144. 

 

Veetöötlusjaama on ettenähtud filtrisüsteem (ARS 500 Duplex või analoog), mis on 

mõeldud joogi- ja tarbeveest raua- ja mangaaniühendite ning väävelvesiniku eraldamiseks 

ning vee stabiliseerimiseks. Lisaks on võimalik ka mõningane ammooniumieraldus. 

Filtrid parendavad veel vee värvust, hägusust lõhna ja maitset. Tegemist on täielikult 

keemiavabade filtritega kuna raua- ja mangaaniühendite oksüdeerimiseks ning 

filtrimaterjali regenereerimiseks ei ole vajalik kemikaalide kasutamine. Raua- ja 

mangaaniühendite ning väävelvesiniku oksüdatsiooniprotsess ja sadestamine toimub 

õhuhapniku vette lisamise teel, milleks kasutatakse õlivaba kompressorit. Aeratsiooniks 

vajalik õhk juhitakse filtripaakide ees paiknevasse aeratsioonimahutisse, kus toimub õhu 

ja vee segamine. 

Raua- ja mangaaniühendite, väävelvesiniku ja muude ühendite filtreerimine ning täiendav 

oksüdatsioon, toimub filtripaakides, mis on osaliselt täidetud spetsiaalse katalüütilise 

filtrimaterjaliga Aqua-Mandix. Ülejäänud filtripaakide täite moodustab filtriliiv. 

Filtripaakide põhjas asub jämedateraline filtrikruus, mis moodustab padja filtrite 

veejaotussüsteemide ümber.   

ARS seeria filtrite paagid on valmistatud galvaniseeritud terasest ning antud filtrimudel 

koosneb kahest filtripaagist ja ühest aeratsioonipaagist filtrite ees. Filtrid töötavad 

paralleelselt.   
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Juhtimine 

Filtrisüsteemi juhtelemendid on magnetventiil aeratsiooniõhu sissevoolul, elektriajamiga 

klapid filtri töö ja tagasipesu teostamiseks, automaatikakontroller ja veemõõtja. 

Automaatikakontroller loeb veemõõtjalt saadud info alusel kokku filtreeritud vee koguse. 

Kindla koguse töödeldud vee järel või teatud töötundide järel, tuleb filtritele teostada 

tagasipesu. Töödeldava vee kogust ja töötundide arvu peab olema kontrolleri paneelilt 

hõlpsasti muudetav.  

Filtrite töö koosneb filtreerimistsüklist ja tagasipesutsüklist. Filtreerimistsükli puhul on 

avatud magnetventiil kompressori suruõhu sissevoolul filtrisüsteemi ja elektriajamiga 

klapid filtripaakide sissevoolul.  

Kui kindlaks määratud kogus vett on filtriga töödeldud või filter on töötanud 72 tundi 

läheb filter tagasipesusse. Ükskõik kumma väärtuse saavutamise järel peaks tagasipesu 

toimuma öisel ajal (nt kell 2:00). Filtrite tagasipesu toimub üksteise järel. Esmalt teostab 

tagasipesu filter 1 ning filter 2 filtreerib edasi ning seejärel teostab tagasipesu filter 2 ja 

filter 1 filtreerib. Tagasipesu juhitakse elektriajamiga klappidega. Pesuvee vooluhulka 

reguleeritakse kuulkraaniga.  

Filtrite tagasipesu ja filtreeritud ühendite eraldus filtrimaterjalist toimub 

puurkaevpumbaga ja töödeldud veega. Pesutsükli ajal on võimalik töödeldud vett edasi 

tarbida.   

 

Seadme tehnilised andmed : 

• Vooluhulk nominaalne: 4 m³/h; 

• Töörõhk: 0 – 6 bar: 

• Rõhukadu vooluhulgal: 0,2 – 0,4  bar  

• Toruühendused sisse ja väljavoolul: DN40  

• Toruühendused kanalisatsiooni: DN40 

• Töödeldava vee kogus kahe pesutsükli vahel: 120 m3 või iga kolme päeva tagant.  

• Läbipesu vooluhulk: 2 x 0,7 m³ 

• Läbipesu kestvus: 2 x 6 min  

 

Seadme komplekti kuuluvad: 

 

• Filtripaak, galvaniseeritud teras, D= 500 mm, H=1945 mm   2 tk 

• Aeratsioonipaak, teras, plastifitseeritud, D=380 mm, H=1980 mm  1 tk 

• Filtrite automaatikakilp         1 tk 

• Elektriajamiga klapid filtri tööd juhtimiseks, DN40    4 tk 

• Filtrimaterjal: Oksüdeeriva toimega materjal, kvartsliiv   2x200 l 

• Õlivaba kompressor, Qõhk=280 l/min, P=1.5 kW    1 tk 

• Õhueraldusklapid AVK, 1“       2 tk 

• Proovivõtukraanid, manomeetrid      2 komplekti. 

 

Puurkaevu süvaveepumba parameetrid on: Q=4 m3/h; H=65 m. P = 1,5 kW. 
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Pumplasse paigaldatakse kaks impulssanduriga veearvestit DN40. Esimene veearvesti 

paigaldatakse puurkaevust tulevale torustikule ja teine paigaldatakse pumplast väljuvale 

torustikule. Veearvesti paigaldamisel jätta sirge torulõik veearvesti ette vähemalt 5xDN 

ning pärast vähemalt 3xDN juhul kui tootjapoolsed juhised teisiti ei luba. 

 

Joonis 9-1 Maaritsa keskasula puurkaevpumpla asendiplaan (näha on uhtevee 

äravoolutorustik, mis ühendatakse Maaritsa ühiskanalisatsiooniga)(Väljavõte Maaritsa 

keskasula puurkaevpumpla rekonstrueerimise tööprojektist, Keskkond & Partnerid, 2013) 

Filtrite uhtevee ärajuhtimine 

Veetöötlusfiltrite uhtevesi juhitakse küla ühiskanalisatsiooni. Pumplahoonest ehitatakse 

isevoolne kanalisatsioonitorustik kuni projekteeritud reoveepumplani.  

 

Reoveepumpla eesmärk on filtrite pesutsükli ajal tekkiva heitvee juhtimine 

ühiskanalisatsioonivõrku. Reoveepumpla on HDPE-st  (ringjäikusega SN6) valmistatud 

maa-alune kompaktpumpla, sisediameetriga 800 mm. Reoveepumplasse paigaldatakse 

üks reoveepump jõudlusega Q=2 l/s ja survega H=7 m (KSB Ama-Porter 5 00 SE  või 

analoog). 

 

Reoveepumplast juhitakse uhtevesi spetsiaalselt selleks rajatava survetorustiku kaudu 

Maaritsa küla rekonstrueeritavasse isevoolsesse kanalisatsiooni. Survetorustiku pikkus on 

104 m. 
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Joonis 9-2 Keskasula puurkaevpumpla VTJ tehnoloogiline skeem (Väljavõte Maaritsa 

keskasula puurkaevpumpla rekonstrueerimise tööprojektist, Keskkond & Partnerid, 2013) 

 

Projekti ligikaudne maksumus on: 60 207 eurot ja see viiakse ellu aastatel 2015-2016. 

 

9.1.4 Projekt D: Maaritsa vee- ja kanalisatsioonivõrgu 

rekonstrueerimine ja laiendamine. 

Üldist 

 

Torustike projekteerimise ja rajamise maht on määratud Tellija poolt. 

 

Kõikide rajatavate või rekonstrueeritavate torustikega piirnevate kinnistute jaoks on ette 

nähtud majaühendused. Olemasolevatele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni klientidele 

ehitatakse torustik välja kuni olemasoleva toruni ning taastatakse ka ühendus. Uutele 

liitujatele ehitatakse torustik välja krundipiirini.  

Torustike projekteeritud eluiga on 50 a. 
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Veetorustike rekonstrueerimine ja laiendamine 

Ette nähakse Maaritsa küla veetorustike (peatorustikud De63, De50 ja De40 ning 

kinnistuühendused De32) ehitus. 

Ehitatavate veetorustike kogupikkus on ligikaudu 1481 m, mis ehitatakse välja järgmiselt: 

 

Veetoru eraldi kaevikus m 135 

Vee ja survekanalisatsioonitoru ühises kaevikus m 159 

Vee- ja kanalisatsioonitoru ühises kaevikus m 635 

Vee, surve- ja isevoolne kanalisatsioonitoru ühises kaevikus m 73 

Veetoru ühises kaevikus kanalisatsioonitoruga m 59 

Veetorustiku rajamine kinnisel meetodil m 420 

Kokku m 1481 

 

Tööde käigus ehitatakse 20 uut liitumispunkti. 

 

Uute liitujate majaühendustorustikud ehitatakse välja kuni krundipiirini. Kõikidele 

majaühendustorustikele tuleb paigalda maakraan, mis jääb liitumispunktiks. 

Liitumispunktid paigaldatakse kuni 1 m kaugusele kinnistu või kasutatava krundi piirist. 

Kui peatorustik asub krundi sees, tuleb maakraan paigaldada võimalikult peatoru sõlme 

lähedale. Maakraanid tuleb varustada spindlipikendustega ja kapedega. Uue 

majaühenduse puhul tuleb torule maakraani taha paigaldada otsakork (1 m kaugusel 

maakraanist). Kape koormustaluvus peab olema 40T. Olemasolevad majaühendused tuleb 

taastada. 

 

Veetorustik on projekteeritud üldjuhul sügavusele 1,8 m toru peale. Kui toru paigaldada 

kõrgemale, tuleb toru soojustada, kasutades selleks XPS plaate või spetsiaalset 

soojustuskoorikut. 

 

Veetorustikust 30 cm kõrgemale tuleb paigaldada traadiga märkelint, mis ühendatakse 

metalldetailiga kaevus ja/või maa-aluse sulgarmatuuri spindliga. Torustike paigaldamisel 

kinnisel meetodil paigaldatakse toruga koos roostevabast terasest 4 mm tross. 

Torustike ühendamiseks kasutada elekterkeevisliitmikke või põkk-keevis ühendust. 

Antud projektis on arvestatud elekterkeevisliitmikega. Kinnisel meetodil paigaldatavad 

torud ühendatakse ainult põkk-keevisega. Ühendused olemasolevate malmtorustikega 

tehakse tõmbekindlate tolerantsmuhvide või -äärikutega. Maa-alustes ühendustes tohib 

kasutada ainult plast- ja malmdetaile. 

 

Veetorustikule on olulistesse hargnemiskohtadesse ette nähtud kummikiilsiibrid 

spindlipikenduse ja kapega. 

Torustike projekteerimisel arvestatakse Maanteeameti Lõuna Regiooni sätestatud 

tingimustega. 

Maaritsa küla veetorustike asukohad on esitatud joonistel ÜVK skeemid lisa. 

 

Tuletõrjeveevarustus 

Lähtutakse on standardist EVS 812-6:2012. Osa 6. Tuletõrje veevarustus. 

Maaritsa küla ühisveevõrgus hüdrandid puuduvad. Asula tuletõrjeveega varustamiseks on 
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rajatud tuletõrje veevõtukoht. 

Maaritsa küla tuletõrje veega varustamiseks on tiigi kõrvale projekteeritud kuivhüdrant. 

Kuivhüdrant on spetsiaalselt väljatöötatud ja ehitatud survestamata sambakujuline 

tuletõrjehüdrant, mis on ühendatud veeallikaga ning millest saadakse tulekustutusvesi 

tuletõrjeauto pumbaga imemise teel. Kuivhüdrant on varustatud STORZ 5“ tüüpi 

liitmikuga. 

Hüdrandi kõrvale tuleb paigaldada standardile vastav valgustpeegeldav infoviit tekstiga 

„Tuletõrje veevõtukoht“. 

 

Maaritsa kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja reoveepumplate rajamine 

Isevoolne kanalisatsioonitorustik tuleb teha PVC De 160 torudest. Torude minimaalne 

rõngasjäikus on SN8. Reovee jaoks tuleb kasutada vastavat sertifitseeritud toru. 

Torustikule on ette nähtud paigaldada De 400/315 teleskoopsed plastkaevud. Torustike 

olulisematesse ristumiskohtadesse paigaldatakse De 560/500 teleskoopsed plastkaevud. 

 

Rekonstrueeritavate isevoolsete kanalisatsioonitorustike kogupikkus on ligikaudu 1678 

m, mis ehitatakse välja järgmiselt: 

 

Kanalisatsioonitoru eraldi kaevikus m 877 

Vee ja survekanalisatsioonitoru ühises kaevikus m 159 

Survekanalisatsioonitoru eraldi kaevikus m 65 

Vee- ja kanalisatsioonitoru ühises kaevikus m 635 

Vee, surve- ja isevoolne kanalisatsioonitoru ühises kaevikus m 73 

Veetoru ühises kaevikus abikõlbmatu kanalisatsioonitoruga m 59 

Kanalisatsioonitorustiku rajamine kinnisel meetodil m 34,5 

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine kinnisel meetodil m 128,0 

Kokku 

 

1 678 

 

Tööde käigus rajatakse 10 liitumispunkti. 

Kaevuluugi raamid peavad olema nn „ujuvad“ ehk välise servaga, mis toetub 

teekattematerjalile või ümbritsevale pinnasele. Tänavatel asuvatel 

kanalisatsioonikaevudel peab olema kaane peal märge “KANAL”.  

Põldudel asuvad kaevude luugid peavad olema märgatavad, seega tuleb 

kanalisatsioonikaevu luugi juurde paigaldata punast värvi ~1 m kõrgune märgistuspost 

(sarnaselt AS Elion ja AS Eesti Gaas märgistuspostile). Põldudel asuvate plastkaevude 

luugid võivad olla tavalised plastkorgid. 

Kanalisatsiooni majaühendustorustikud tuleb teha PVC De 160 SN8 torudest. 

Majaühendustorustikud lõpetatakse krundi piiril otsakorgiga. 

Kanalisatsioonitoru minimaalne paigaldussügavus on 1,4 m. Sademe- ja drenaaživee 

juhtimine kanalisatsioonitorustikku on keelatud! 

Maaritsa külas Maaritsa Prangli tee T-136 kruuskattega tee-alale jääv kanalisatsioonikaev 

tuleb paigaldada 10 cm kruusakihi alla. 

Maaritsa küla kanalisatsioonitorustike asukoht on esitatud joonistel lisas. 
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Survekanalisatsioonitorustik 

 

Käesolevas projektis on projekteeritud survekanalisatsioonitorustik juhtimaks Kiriku teel 

asuvatest elamutest tulevat reovett Maaritsa reoveepuhastisse. Reoveepumplast 

pumbatakse reovesi survetorustiku kaudu Teeääre kinnistul asuvasse rahustuskaevu. 

Reovee survetorud on planeeritud läbimõõduga De 90. Survekanalisatsioonitorud 

suubuvad rahustuskaevu, kus toru ots tuleb suunata põlvega alla. 

Survekanalisatsioonitorustiku kõrgematesse kohtadesse on ette nähtud õhueraldusklapid 

Õhueraldusklapid peavad olema ette nähtud reovee jaoks. 

 

Rekonstrueeritavate survekanalisatsioonitorustike kogupikkus on ligikaudu 425 m, mis 

ehitatakse välja järgmiselt: 

 

Vee ja survekanalisatsioonitoru ühises kaevikus m 159 

Survekanalisatsioonitoru eraldi kaevikus m 65 

Vee, surve- ja isevoolne kanalisatsioonitoru ühises kaevikus m 73 

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine kinnisel meetodil m 128,0 

 

Kokku 425 

 

Reoveepumplad 

Projektipiirkonda on projekteeritud 1 reoveepumpla. RP-1 paikneb Kiriku tee 8 kinnistul 

ja juhib Kiriku teel formeerunud reovee isevoolsesse kanalisatsioonitorustikku Teeääre 

kinnistul. 

 

Reoveepumpla on PEHD-st rõngasjäikusega SN6 valmistatud maa-alune kompaktpumpla 

sisediameetritega 1400 mm. Pumpla ankurdatakse r/b plaadi külge. Alternatiivina võib 

pumpla ankurdada põhjaga kaevurakkesse, betoneerides rakke ja pumpla vahelise osa 

kinni. Reoveepumpla valmistatakse tehases ning tarnitakse kohale ühes tükis. Pumpla 

korpus peab olema varustatud tõsteaasadega. Pumpla põhi peab olema koonilise süvisega, 

et vältida reovee settimist pumpla põhja. Pumpla sisepind peab olema sile, et sete ei 

koguneks seinale. 

Pumpla sissevoolutorule paigaldatakse kummikiilsiiber koos spindlipikenduse ja kapega. 

Reoveepumplatesse paigaldatakse kaks reoveepumpa. Kahe pumbaga pumplas lülitatakse 

pumbad tööle vaheldumisi. Pumpade töörattad peavad olema kõrgtugevast malmist. 

 

Pumplate ventileerimiseks rajatakse kaks ventilatsioonitoru. Värske õhu juurdevool peab 

olema viidud 0,3 m kõrgusele maksimaalsest veetasemest. Väljatõmme toimub pumpla 

ülaosast. Ventilatsioonitorude otsad peavad paiknema vähemalt 0,7 m kõrgusel 

maapinnast. Pumplast välja jäävad toru otsad peavad olema varustatud 180 kraadise 

keevitatud põlvega ning suletud putukavõrguga. 

 

Kõik kanalisatsioonipumbad peavad olema tarnitud ühe firma poolt. Pumplasisesed 

torustikud ja poltliited valmistada roostevabast terasest AISI 316. Pumplasisese 

survetorustiku läbimõõt on DN80. 
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Pumpla varustatakse surveanduriga ja kahe avariiujukiga, mis hakkavad juhtima pumpade 

tööd. Pumpade lülituspunktid on: 

0 – pumbad välja 

1 – pump 1 sisse 

1 üle 5 min. – pump 2 sisse 

MAX – avariitase 

 

Pumpade väljalülituspunkti kõrgus sõltub pumba margist. Seega pumpade 

väljalülituspunkti kõrgus täpsustada pärast pumba margi täpsustumist. Projektis on 

arvestatud kõrguseks 300 mm. 

 

Pumpla lülitatakse kaugseire süsteemi. Pumpla seadmete avariilisest seisundist antakse 

signaalid mobiilside GSM võrku. Mobiilside kaudu edastatakse sissetung pumplasse, 

avariiline tase pumplas, elektrikatkestus, pumba häire. Pumpla automaatika lahendatakse 

täpsemalt elektri- ja automaatikaprojekti raames. 

Maapind pumpla ümbruses tuleb planeerida nii, et oleks välistatud pinnavee sissevool 

pumplasse. 

 

Pumpla luuk paigaldatakse 200 mm üle ümbritseva maapinna. Luuk peab olema 

roostevabast terasest AISI 304. Luuk peab olema soojustatud (min 50 mm XPS) ja 

lukustatud külje pealt kahe lukustuselemendiga. Luugi lahtioleku ajal peab olema 

välistatud luugi sulgumine tuule mõjul. Luuk ei tohi avaneda sellele poole, kus asetsevad 

kiirpaigaldusliitmikud või redel. 

 

Järgnevalt on esitatud pumpla olulised tehnilised andmed: 

 

RP-1 

Pumpla kõrgus: 3,53 m 

Pumpla läbimõõt: 1 400 mm 

Pumpade arv: 2 tk 

Pumba jõudlus: Q= 3,5 l/s 

Pumba surve: H= 10 m 

Valitud pump: KSB Amarex NF 80-220 1.4 kW või analoog 

Reoveepumpla asukoht on toodud joonisel lisa. 

 

Projekti ligikaudne kogumaksumus on: 603 490,8 eurot ja see viiakse ellu aastatel 2015-

2017. 

 

9.1.5 Projekt E: Maaritsa reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Rekonstrueeritav Maaritsa reoveepuhasti koosneb reoveepumplast, tehnohoonest ja 

protsessimahutitest. Reovesi juhitakse asulast isevoolse toru kaudu reoveepumplasse. 

Reoveepumplast pumbatakse reovesi reoveepuhastisse. Reoveepuhastus algab 

mehaanilise puhastusega võreseadmes ning jätkub bioloogilise puhastusega 

eeldenitrifikatsiooniga aktiivmudaseadmes. Aktiivmudaprotsess toimub kestusõhustuse 

režiimil.  

Biopuhasti koosneb anoksilisest kambrist, õhustuskambrist ja järelsetitist. Liigmuda 

kogumiseks ehitatakse biopuhasti kõrvale mudamahuti. Biopuhastiprotsessimahutid ja 
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mudamahuti ehitatakse monteeritavast raudbetoonist, kahe- ja kolmemeetrise 

läbimõõduga kaevuelementidest ning kaetakse pealt soojustatud luukidega. 

Mahutite kõrvale ehitatakse tehnoloogiliste seadmete hoone. Hoones on kaks ruumi: 

seadmete ruum ja kilbiruum. Seadmete ruumi paigaldatakse kõik seadmed, mis ei talu 

miinustemperatuure: vooluhulgamõõtur, võreseade, fosforiärastuseks vajalik 

kemikaalimahuti ja kemikaali dosaatorpump ning puhurid. Samuti protsessi juhtimiseks 

vajalikud siibrid ja magnetklapid. Puhastatud reovesi juhitakse reoveepuhastist 

kanalisatsioonitoru kaudu otse suublasse – Maaritsa ojja. Puhasti avariikorral ja siis, kui 

juurdetulev vooluhulk on väga suur, juhitakse reovesireoveepumplast 

rekonstrueeritavasse biotiiki. 

Rekonstrueeritavas Maaritsa reoveepuhastis toimub reovee puhastamine järgmistes 

etappides: 

1. mehaaniline puhastus võreseadmes 

2. bioloogiline puhastus eeldenitrifikatsiooniga aktiivmudaseadmes 

3. lämmastikuärastus nitrifikatsiooni- ja denitrifikatsiooniprotsessi käigus 

4. fosforiärastus keemilise sadestamise teel, lisaks mõningane bioloogiline ärastus 

5. jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis) 

 

Rekonstrueeritav Maaritsa reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest: 

 reoveepumpla 

 tehnohoone, milles on:  

 vooluhulgamõõtur 

 võreseade 

 jaotuskaev 

 fosforiärastussüsteem 

 puhurid 

 anoksiline segamiskamber 

 õhustuskamber 

 järelsetiti 

 mudatihendi (mudamahuti) 

 biotiik 

 proovivõtukoht 

 

Reoveepumpla 

Reoveepumpla on HDPE-st  (ringjäikusega SN6) valmistatud maa-alune kompaktpumpla, 

sisediameetriga 1400 mm, mis ankurdatakse r/b plaadi külge. Reoveepumpla 

valmistatakse tehases ning tarnitakse kohale ühes tükis. Reoveepumplasse paigaldatakse 

kaks reoveepumpa jõudlusega Q=3,5  l/s ja survega H=5 m (KSB Amarex NF 80-

220/034ULG-135 või analoog). 

Reoveepumpla asukoht on esitatud joonisel AS-1, reoveepumpla lõige on esitatud 

joonisel TH-3. 

 

Asendiplaan 

Reoveepumpla paikneb reoveepuhastist ligi 12 m kaugusel põhjas. Maapind pumpla 

ümbruses tuleb planeerida 3% kaldega pumplast eemale, et oleks välistatud pinnavee 

sissevool pumplasse. Asendiplaanist annab ülevaate joonis. 
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Joonis 9-3 Maaritsa reoveepuhasti asendiplaan (Väljavõte Maaritsa reoveepuhasti 

rekonstrueerimise tööprojektist, Keskkond & Partnerid, 2013) 

 

 

Projekti ligikaudne kogumaksumus on: 259 330,8 eurot ja see viiakse ellu aastatel 2016-

2017. 
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9.1.6 Projekt F: Saverna Teenus OÜ klientude varustamine 

veearvestitega 

 

Jätkub Saverna Teenus OÜ klientide varustamine veearvestitega.  

 

Projekti ligikaudne kogumaksumus on: 6000 eurot ja see viiakse ellu aastal 2015. 

 

9.1.7 Projekt G: Valgjärve vana puurkaevpumpla tamponeerimine 

 

ÜVKA näeb ette Valgjärve vanema ühisveevärgi puurkaevu, katastri numbriga, 11208 

tamponeerimise. Puurkaev on kasutusest väljas, on setet täis ja kuuldavasti on sinna 

uppunud süvaveepumpasid ning kokkuvõttes vajab tamponeerimist. 

 

Tamponeerimine viia läbi vastavalt kehtivale korrale, tellida tamponeerimisprojekt 

litsentseeritud ettevõttelt ja lasta neil ka puurkaev tamponeerida. Projekteerija ja 

tamponeerija on soovitav tellida ühes ja samast firmast. 

 

Puurkaevu sügavus on: 200 m ja tamponeerimismaksumus on ligikaudu 10 200 eurot ja 

soovitav teostamise aeg on 2015. 

 

9.2 II ETAPP (2019-2026) 

9.2.1 Projekt G: Saverna ühiskanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine 

ja laiendamine 

ÜVKA näeb ette Saverna ühiskanalisatsioonivõrgu laiendamise ning 

survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise pikaajalises programmis, alates aastatest 

2019-2021. 

Isevoolse torustiku laiendamisega tagatakse kanalisatsiooniteenus küla idaosa tarbijatele. 

 

  Isevoolse kanalisatsioonitorustiku materjal ja läbimõõt on PVC SN8 De160 pikkusega 

374 m; 

  Survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise materjalina kasutada PE PN6 

torustikku läbimõõduga De110 pikkus 501 m. 

 

Torustikule on ette nähtud paigaldada De 400/315 teleskoopsed plastkaevud. Torustike 

olulisematesse ristumiskohtadesse paigaldatakse De 560/500 teleskoopsed plastkaevud. 

 

Kaevuluugi raamid peavad olema nn „ujuvad“ ehk välise servaga, mis toetub 

teekattematerjalile või ümbritsevale pinnasele. Tänavatel asuvatel 

kanalisatsioonikaevudel peab olema kaane peal märge “KANAL”.  

Põldudel asuvad kaevude luugid peavad olema märgatavad, seega tuleb 

kanalisatsioonikaevu luugi juurde paigaldata punast värvi ~1 m kõrgune märgistuspost 

(sarnaselt AS Elion ja AS Eesti Gaas märgistuspostile). Põldudel asuvate plastkaevude 

luugid võivad olla tavalised plastkorgid. 
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Kanalisatsiooni majaühendustorustikud tuleb teha PVC De 160 SN8 torudest. 

Majaühendustorustikud lõpetatakse krundi piiril otsakorgiga. 

Kanalisatsioonitoru minimaalne paigaldussügavus on 1,4 m.  

 

Reovee survetorud on planeeritud läbimõõduga De110. Survekanalisatsioonitorud 

suubuvad rahustuskaevu, kus toru ots tuleb suunata põlvega alla. 

Survekanalisatsioonitorustiku kõrgematesse kohtadesse on ette nähtud õhueraldusklapid 

Õhueraldusklapid peavad olema ette nähtud reovee jaoks. 

 

Projekti ligikaudne kogumaksumus on: 139 464 eurot ja see viiakse ellu aastatel 2019-

2020. 

 

9.2.2 Projekt H: Valgjärve veevõrgu rekonstrueerimine 

 

ÜVKA näeb ette Saverna veevõrgu rekonstrueerimise pikaajalises programmis, alates 

aastatest 2020-2021. Veetorustiku rekonstrueerimine nähakse ette osaliselt küla kesk-, 

kuid põhiliselt lääne- ja loodeosa majapidamiste kvaliteetsemaks veega varustamiseks. 

Aastateks 2019-2020 saab täis ka olemasoleva veetorustiku ekspluatatsiooniiga (50 

aastat). Lisaks viiakse ka olemasolevad, kohati kinnistutel kulgevad torustikud, 

krundipiiridest välja. 

 

  Veetorustiku materjal ja läbimõõt on PE PN10 De32 pikkusega 463 m; 

 

Kõikidele liitumistorustikele tuleb paigalda maakraan, mis jääb liitumispunktiks. 

Liitumispunktid paigaldatakse kuni 1 m kaugusele kinnistu või kasutatava krundi piirist. 

Kui peatorustik asub krundi sees, tuleb maakraan paigaldada võimalikult peatoru sõlme 

lähedale. Maakraanid tuleb varustada spindlipikendustega ja kapedega. Uue 

majaühenduse puhul tuleb torule maakraani taha paigaldada otsakork (1 m kaugusel 

maakraanist). Kape koormustaluvus peab olema 40T. Olemasolevad majaühendused tuleb 

taastada. 

 

Veetorustik on projekteeritud üldjuhul sügavusele 1,8 m toru peale. Kui toru paigaldada 

kõrgemale, tuleb toru soojustada, kasutades selleks XPS plaate või spetsiaalset 

soojustuskoorikut. 

 

Projekti ligikaudne kogumaksumus on: 47 226 eurot ja see viiakse ellu aastatel 2021-

2022. 

 

9.2.3 Projekt I: Valgjärve kanalisatsioonivõrgu ja reoveepumplate 

rekonstrueerimine 

Valgjärve kanalisatsioonivõrgu vanus jõuab planeeritava rekonstrueerimise ajaks oma 

ekspluatatsiooniaja lõppu – 50 aastat, mistõttu tuleb ette näha suurema osa küla 

kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine. Tõenäoliselt on ühiskanalisatsioonitorustik juba 

praeguseks amortiseerunud, kuid arvestades prioriteete ja rahaliste vahendite võimalusi, 

kavandame projekti realiseerimise pikaajalisse programmi, aastatesse 2021-2022. 
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Tööde käigus rekonstrueeritakse enamus Valgjärve keskasula ja põhjapoolse osa 

isevoolsest kanalisatsioonitorustikust. Rekonstrueeritavast reoveepuhastist 

väljavoolukanalisatsiooni rekonstrueerimine biotiigini ja möödaviik biotiigist ehitatakse 

välja reoveepuhasti rekonstrueerimise käigus lühiajalises programmis. 

 

Koos isevoolsega rekonstrueeritakse ka kanalisatsiooni survetorustik ja mõlemad 

reoveepumplad: Järve ja Hädaoru. 

 

Tööde mahud on järgmised: 

 

  Isevoolse kanalisatsioonitorustiku materjal ja läbimõõt on PVC SN8 De160 pikkusega 

1349 m; 

  Survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise materjalina kasutada PE PN6 

torustikku: 

  läbimõõduga De90 pikkus 260 m; 

  läbimõõduga De110 pikkus 126 m. 

Torustikule on ette nähtud paigaldada De 400/315 teleskoopsed plastkaevud. Torustike 

olulisematesse ristumiskohtadesse paigaldatakse De 560/500 teleskoopsed plastkaevud. 

 

Kaevuluugi raamid peavad olema nn „ujuvad“ ehk välise servaga, mis toetub 

teekattematerjalile või ümbritsevale pinnasele. Tänavatel asuvatel 

kanalisatsioonikaevudel peab olema kaane peal märge “KANAL”.  

Põldudel asuvad kaevude luugid peavad olema märgatavad, seega tuleb 

kanalisatsioonikaevu luugi juurde paigaldata punast värvi ~1 m kõrgune märgistuspost 

(sarnaselt AS Elion ja AS Eesti Gaas märgistuspostile). Põldudel asuvate plastkaevude 

luugid võivad olla tavalised plastkorgid. 

Kanalisatsiooni majaühendustorustikud tuleb teha PVC De 160 SN8 torudest. 

Majaühendustorustikud lõpetatakse krundi piiril otsakorgiga. 

Kanalisatsioonitoru minimaalne paigaldussügavus on 1,4 m. 

  

Survekanalisatsioonitorustiku kõrgematesse kohtadesse on ette nähtud õhueraldusklapid 

Õhueraldusklapid peavad olema ette nähtud reovee jaoks. 

 

Reoveepumplad 

 

Reoveepumplad on HDPE-st  (ringjäikusega SN6) valmistatud maa-alused 

kompaktpumplad, sisediameetriga 1400 mm, mis ankurdatakse r/b plaadi külge.  

Reoveepumplad valmistatakse tehases ning tarnitakse kohale ühes tükis. Mõlemas 

pumplas peab olema kas reovee sukelpumpa, mis töötavad kordamööda režiimil. 

Pumpade tööd juhitakse üldjuhul nivooanduri järgi, kuid varuks peavad olema ka ujukid 

(juhul kui nivooandur on rivist väljas). 

 

Reoveepumplasse paigaldatakse kaks reoveepumpa soovitusliku jõudlusega: 

 

  Järve pumpla: Q= 3,5 l/s survega H=10 m 

  Hädaoru pumpla: Q = 5 l/s survega H=5 m. 

 

Reoveepumpla asukohad on näidatud joonisel lisas.  
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Projekti ligikaudne kogumaksumus on: 337 764 eurot ja see viiakse ellu aastatel 2021-

2022. 
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9.3 VALGJÄRVE VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONIPROJEKTIDE 

INVESTEERINGUVAJADUS 

  

Arendus-/investeeringuprojekt Ühik Kogus 

Maksumus 

kokku 

2014. a 

hindades, 

eurot 

Investeeringuprojektide 

maksumused ja realiseeri-

mine, eurot 

Projekt 

I etapp 2014 

- 2019 

II etapp 2019 - 

2026 

Lühiajaline programm 

    Ühik arv 

Ühik-

maksumus, 

EUR 

Maksumus, 

EUR 

Maksumus, 

EUR 

A 

Saverna küla reoveepuhasti rekonstrueerimine, sealhulgas 

1. biotiigi rekonstrueerimine  Kmpl 1   178 835   

 

Veetorustiku rajamine (kooli piirkonna) de40 torult reoveepu-

hasti varustamisekss (võimalusel maksimaalselt kinnisel mee-

todil) PE PN10 m 315 60.00 18 900  

  Kokku       197 735   

  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärele-

valve % 15   29 660.25   

  Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5   9886.75   

  Kõik kokku       237 282   

B Valgjärve küla reoveepuhasti rekonstrueerimine       149903,6   

  Kokku       
149903,6 

  

  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärele-

valve % 15   

22485,5 
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  Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5   7495,2   

  Kõik kokku       179884   

C Maaritsa keskasula puurkaevpumpla rekonstrueerimine  töö 1   
50 172,5 

  

  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärele-

valve % 15   7525,9   

  Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5   2508,6   

  Kõik kokku       60207,0   

D 

Maaritsa vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja 

laiendamine            

  

Maaritsa vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja 

laiendamine (koond)            

  Sh:           

  Veetorustikud  m 1481       

  isevoolsed ühiskanalisatsioonitorustikud m 1678       

  kanalisatsiooni survetorustikud m 425       

  reoveepumpla tk 1       

  Kokku       502909,0   

  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärele-

valve % 15   75436,4   

  Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5   25145,5   

  Kõik kokku       603490,8   

E Maaritsa reoveepuhasti rekonstrueerimine kmpl 1   216109,0   

  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärele-

valve % 15   32416,4   

  Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5   10805,5   
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  Kõik kokku       259330,8   

F Saverna Teenus OÜ klientude varustamine veearvestitega Kmpl 24 250,0 6000,0   

  Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5   300,0   

  Kõik kokku       6300,0   

G Valgjärve vana pk nr 11208 tamponeerimine töö 1   8500,0   

  Kokku       8500,0   

  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärele-

valve % 15   1275,0   

  Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5   425,0   

  Kõik kokku       10200,0   

Kõik kokku Valgjärve ÜVKA I etapp lühiajaline programm 1 356 694.60   

Pikaajaline programm 

H 

Saverna kanalisatsioonivõrgu laiendamine ja rekonstruee-

rimine           

  De160, PVC SN8, rajamine, isevoolne m 374 150,0   56100,0 

  De 110 PN6 rekonstrueerimine, survetorustik m 501 120,0   60120,0 

  Kokku   875     116220,0 

  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärele-

valve % 15     17433,0 

  Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5     5811,0 

  Kõik kokku         139464,0 

I Valgjärve veevõrgu rekonstrueerimine            

  De32 PE PN10 rekonstrueerimine m 463 85,0   39355,0 
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  Kokku   463     39355,0 

  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärele-

valve % 15     5903,3 

  Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5     1967,8 

  Kõik kokku         47226,0 

J Valgjärve kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine            

  De160, PVC Sn8, rekonstrueerimine m 1349 150,0   202350,0 

  De90, PE PN6, rekonstrueerimine m 260 100,0   26000,0 

  De110, PE PN6, rekonstrueerimine m 126 120,0   15120,0 

  Reoveepumpla rekonstrueerimine, Q=3,5 l/s, H=7m Kmpl 1 18000,0   18000,0 

  Reoveepumpla rekonstrueerimine, Q= 5 l/s, H=5 m Kmpl 1 20000,0   20000,0 

  Kokku         281470,0 

  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärele-

valve % 15     42220,5 

  Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5     14073,5 

  Kõik kokku         337764,0 

  

Kokku Valgjärve valla ÜVK investeeringud pikaajalises 

programmis          524454,0 

  Kõik kokku Valgjärve valla ÜVK investeeringud           1 881 148.60 
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10 VALGJÄRVE VALLA ÜVKA FINANTSANALÜÜS 

 

10.1  METOODIKA 

 

Käesoleva finantsanalüüsi koostamisel on kasutatud: 

 Statistikaameti ning EV Rahandusministeeriumi poolt avaldatud materjale 

ning andmeid, 

 Saverna Teenus OÜ raamatupidamislikke andmeid, 

 ÜVK arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud eeldusi. 

 

10.2  FINANTSPROGNOOSI KOOSTAMISE 

PÕHIEELDUSED  

 

Finantsprognoos on koostatud Saverna Teenus OÜ haldusalas oleva kolme küla – Valg-

järve, Saverna ja Maaritsa kohta lähtuvalt arengukava valmimise hetkel kasutada olnud 

materjalidest, nii kirjalikult kui ka suuliselt saadud informatsioonist. Prognoos on koosta-

tud 12-aastase perioodi kohta (2014-2026) ning muutujaid, millest sõltub prognooside 

paikapidavus mitmete aastate pärast, on palju. Seetõttu on oluline finantsprognoos vähe-

malt iga nelja aasta tagant uuesti üle vaadata ning viia sisse vajalikud korrektuurid.  

10.3  L IITUNUD ELANIKE ARV JA  TARBIMINE 

Vee-ettevõtte andmetel oli 2013. aastal ühendatud ettevõtte ühisvee- ja kanalisatsioonisüs-

teemiga eratarbijaid järgmiselt: 

Tabel 10-1 Tarbijate arv ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemiga 

 Valgjärve Saverna Maaritsa Kokku 

Ühisveevärgiga liitunute elanike 

arv 

160 320 113 610 

Vee tarbimine m3 12 511 20 594 2 745 35 850 

Ühiskanalisatsiooniga liitunute arv 160 275 113 548 

Veeheide m3 9 883 8 977 2 662 21 522 
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10.4  TEENUSETARIIFID 

 

Valgjärve vallas kehtivad hetkel vee- ja kanalisatsiooniteenuste osas erinevad tariifid eri-

nevate külade ja pumbamajade lõikes. Maaritsa külas on kaks pumbamaja ja kaks biotiiki, 

mõlemal erinev tarbijaskond. Prognoosi kohaselt viiakse vee- ja kanalisatsiooniteenuste 

tariifid teenusepakkuja piirkonnas ühele tasemele. 

 

Hetkel kehtivad tariifid:       

Tabel 10-2 Tänased vee- ja kanalisatsioonitariifid Saverna Teenus OÜ 

tegevuspiirkonnas 

Tariifid km-ga/ küla Vesi €/m3 Kanalisatsioon €/m3 

Valgjärve 0,78 0,78 

Saverna 0,58 0,65 

Maaritsa1 1,02 1,02 

Maaritsa2 1,04 1,04 

Keskmine 0,86 0,87 

 

10.5  PROGNOOSI KOOSTAMISE  EELDUSED 

Maailmapanga hinnangul ei tohiks soovituslikult leibkonna kulu vee- ja kanalisatsiooni-

teenuse eest ületada 4% netosissetulekust.  

Netosissetulek leibkonnaliikme kohta iseloomustab kõige paremini elanike maksevõimet. 

Arvestuse aluseks on võetud keskmiseks leibkonna suuruseks 2,54 inimest. Eesti Statisti-

kaameti andmetel on  leibkonnaliikme netosissetuleku  maakonna tasemel sissetulekualli-

ka järgi järgmine: 

 

Tabel 10-3 Valgjärve valla leibkonnaliikme netosissetulekud 

Leibkonnaliikme 

netosissetulek 

kokku, sh ... 

... palgatööst ... individuaalsest 

töisest tegevusest 

... pensionist ... lapsetoetusest 

365,7 232,7 10,6 116,7 5,7 
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Tabel 10-4 Finantsanalüüsi koostamise põhialused 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inflatsioon Eestis (Eesti Panga prognoos)                       

  Aasta määr 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 

Indeks % 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

                        

  Elanike arv 747 743 738 736 734 732 747 728 724 722 720 720 718 

Valgjärve 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Saverna 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 

Maaritsa 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 

  

             Elanikkonna veetarbimise ja veeheite 

suurus                           

Ühisveev. hõlmatud elanike arv 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 

Valgjärve 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

Saverna 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 

Maaritsa 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 

                        

  Tarbimine I/ööp*inimese kohta 91,7 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Valgjärve 95,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Saverna 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Maaritsa 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

                        

  Leibkonna veetarve m3/a 85,0 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 

                        

  Ühiskanal. hõlmatud elanike arv 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 
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Valgjärve 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

Saverna 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 

Maaritsa 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 

                        

  Veeheide I/ööp*inimese kohta 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Valgjärve 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Saverna 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Maaritsa 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

                            

Leibkonna veeheide m3/a 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 

                        

  Leibkonna suurus 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

                        

  Sissetulek leibkonna liikme kohta € 

kuus* 366 373 381 389 397 406 414 423 432 441 450 460 469 

                        

  Leibkonna sissetulek € /a 11146,5 11380,6 11619,6 11863,6 12112,8 12367,1 12626,8 12892,0 13162,7 13439,1 13721,4 14009,5 14303,7 

* Allikas: stat.ee -  ST08 LEIBKONNALIIKME NETOSISSETULEK KUUS ELUKOHA JA SISSETULEKUALLIKA JÄRGI   - 
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10.6  VEE- JA KANALISATSIOONIMAJANDUSE  KULUD 

 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu ei tohi soovituslikult ületada 4% leibkonna netosissetu-

lekust. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leidmisel leibkonna netosissetuleku suhtes on ka-

sutatud Statistikaameti poolt avaldatud andmeid Põlvamaa kohta. Viimased ametlikud andmed 

pärinevad aastast 2012. 

 

ÜVKA finantsanalüüsi koostamisel on kulude baasina kasutatud Saverna Teenus OÜ poolt 

esitatud raamatupidamislikke andmeid, sh. 2013.a. tegelikud kulud. Arvesse on võetud ette-

võtte prognoos 2014. aastaks. Täiendavalt on arvesse võetud ÜVK arendamise kava tehnilis-

tes peatükkides toodud eeldusi ning lühi- ja pikajaalises investeeringuprogrammis määratletud 

projektidest tulenevat mõju. Kulud jagunevad 31% veele ja 69% kanalisatsioonile. 

Keskmise prognoosi kohaselt tarbib 2014. aastal  Saverna Teenus OÜ ühisveevärgiga ühenda-

tud inimene ööpäevas 91.7 liitrit ning samal aastal juhiti ettevõtte ühiskanalisatsiooni 90 liitrit 

reovett kanalisatsioonisüsteemiga ühendatud elaniku kohta. Prognooside koostamisel on eel-

datudviimaste jäämist konstantseks kuni arvestusperioodi lõpuni. Kokku müüb 2014. aastal 

ettevõte vett füüsilistele isikutele 20 410 m3 ning vastu võetud reovee maht oli 18 002 m3. 

Käesolevas finantsanalüüsis prognoositud tegevuskulud jagunevad muutuv- ja püsikuludeks. 

 

10.6.1  Muutuvkulud 

 

Muutuvkulud on kulud, mis on otseselt seotud toodangumahtudega ja mis on seotud inflat-

siooniga Käesolevas finantsanalüüsis on võetud arvesse järgmised muutuvkulud: 

 analüüside kulu, 

 personalikulu, 

 korrashoiu-ja remondimaterjal, 

 lisaseadmed ja tarvikud, 

 rajatise majandamisega seotud kulud, 

 tootmise ja pumpamisega seotud elektrikulu. 

10.6.2  Püsikulud 

Püsikulud on seotud ettevõtte tootmisvõimsuse tagamisega. Käesolevas finantsanalüüsis  on 

püsikuludena arvestatud järgmised kulud: 

 põhivara kulum, 

 investeeringute kulum 

 investeeringute omafinantseeringuks võetud laenu kulud (põhiosa + intress) 

 keskkonnatasud, sh veeressursimaks ning saastetasu. 

Muutuvkulude prognoosimisel on võetud arvesse veetootmise ning reoveepuhastile suunata-

vad kogused. Siinjuures veetoodangu prognoosimisel arvestatakse nii müüdavate kogustega 

kui ka mittearvestusliku osaga. Mittearvestuslik osa moodustub peamiselt torustike ning siib-

rikaevude veeleketest.  

Teenuste osutamise eelduseks on Saverna Teenus OÜ põhivara.  
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Tabel 10-5 Saverna Teenus OÜ põhivara 

Põhivara nimetus 

Alg-

maksumus Kulum 

Jääk-

maksumus Põhivara grupp Tegevusala 

Põhivara sei-

sundi hin-

nang 

Saverna kanalisatsioonit-

rass 2 111 2 111 0 Maarajatised kanalisatsioon Hea 

Valgjärve kanalisatsioo-

nitrass 7 060 7 060 0 Maarajatised kanalisatsioon Hea 

Saverna veetrass 4 479 134 4 344 Maarajatised vesi Hea 

Valgjärve veet-

rass+puurkaev 14 816 11 833 2 983 Maarajatised vesi Hea 

Maaritsa puurkaev 7 053 708 6 345 Maarajatised vesi Hea 

Maaritsa veetrassi pro-

jekt 10 987 0 10 987 Immater.põhivara vesi Hea 

 

46 506 21 847 24 659 

    

Valgjärve valla bilansis olev vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega seotud põhivara antakse Saverna Teenus OÜ-le üle alates 01.01.2015. 

Kasulik eluiga on arvestatud alates üleandmise hetkest.  Põhivara kulum aastas vastavalt kasulikule elueale arvestatakse juurde ettevõtte prog-

noositavatele  püsikuludele. 

 

Tabel 10-6 Valgjärve valla poolt Saverna Teenus OÜ-le 01.01.2015 üleantav põhivara 

Põhivara nimetus 

Alg-

maksumus Kulum 

Jääk-

maksumus 

Kasulik 

eluiga 

Kulum 

aastas 

Põhivara 

grupp 

Üksuse ni-

metus 

Põhivara sei-

sundi hin-

nang 

Kanalisatsioon Valgjärve 2 641,79 1 673,14 968,65 7 132,09 rajatis kanalisatsioon hea 
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Veepuhastusseadmed Valgjärve 7 116,05 7 116,05 0,00 0 0,00 

masinad ja 

seadmed vesi rahuldav 

Veepuhastusseadmed Maaritsa 3 965,59 3 668,18 297,41 0 0,00 

masinad ja 

seadmed vesi   

Savernaa veetrass 8 330,88 4 234,88 4 096,00 5 833,09 rajatis vesi hea 

Veetrass Valgjärve 2 649,59 1 678,08 971,51 7 132,48 rajatis vesi rahuldav 

Veetrass Valgjärve 26 023,54 16 481,50 9 541,94 7 1 301,18 rajatis vesi rahuldav 

Maaritsa veetrass 2 183,37 564,05 1 619,32 7 218,34 rajatis vesi hea 

Maaritsa veetrass 30 101,43 15 803,24 14 298,19 10 1 505,07 rajatis vesi rahuldav 

Maaritsa veetrass 3 639,45 1 910,69 1 728,76 10 181,97 rajatis vesi rahuldav 

Maaritsa pumbamaja puurkaevuga 10 058,93 4 065,51 5 993,42 12 502,95 hooned vesi mitterahuldav 

Valgjärve pumbamaja 32 297,98 8 074,50 24 223,48 37 645,96 hooned vesi hea 

Saverna küla ühisveevärgi I etapp 426 311,56 24 868,18 401 443,38 9 46 631,12 rajatis vesi hea 

 
555 320,16 90 138,00 465 182,06 

 

52 084,25 

    

 



Valgjärve valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2026 

 

158 

Hekes Eesti OÜ 2014 

 

10.6.3 Laenu kulud 

 

Valgjärve vallavalitsus otsustas toetada veeettevõtet omakapitali suurendamisega 86 157€ 

ulatuses ning ülejäänud investeeringusumma katteks võtta vee- ja kanalisatsioonitrasside 

rekonstrueerimiseks laenu ning anda laenu majandamine üle Saverna Teenus OÜ-le. Sel-

lest lähtuvalt prognoositakse püsikuludesse laenu põhiosa tagasimaksed ja intress. 

 

Tabel 10-7 Investeeringu katmine 

 

 

Investeering  Kokku  Vesi Kanalisatsioon 

Kokku investeeringu summa 1 356 694,60 277 669 1 079 256.00 

Sellest toetab KIK 1 153 190.40 236 019 917  171.40 

sellest OF  203 504.20 41 650 161 854.20 

-valla toetus Saverna Teenus 

OÜ omakapitali 63 504.20 0 63 504.20 

-sellest laen 140 000.00 41 650 98 350 

 

Tabel 10-8 Laenukulud 

laenupikkus 5 a ehk 60 kuud Kokku Vesi Kanalisatsioon 

sellest põhiosa aastas 28 000,30 7775,10 20 225,20 

intress 2015 1 639,12 455,12 1 184,00 

intress 2016 1278,19 354,91 923,28 

intress 2017 917,29 254,7 662,59 

intress 2018 556,39 154,49 401,9 

intress 2019 195,49 54,28 141,21 

 

 

10.7  INVESTEERINGUD 

Tabel 10-9 Investeeringute mahud ja rahaline jaotumine 

Investeering  Kokku  Vesi Kanalisatsioon 

Investeeringute rahastamine 

Maksumus 

kokku 2014. a 

hindades, eu-

rot 

Tegevusala - 

vesi 

Tegevusala - kanali-

satsioon 

Kokku investeeringu summa 
1 356 694,60      277 669 1 056 345 

Toetus Keskkonna Investee-

ringute Keskuselt 

1 153 190.40 236 019 897  893 

Saverna Teenus OÜ oma-

finantseering 203 504.20 41 650 161 854.20 
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-valla toetus Saverna Tee-

nus OÜ omakapitali 63 504.20 0 63 504.20 

-sellest laen 140 000.00 41 650 98 350 

 

Investeeringu omafinantseerimise määr on vähemalt 15%, Keskonna Investeeringute 

Keskuse toetus on kuni 85% investeeringu mahust. 

Investeeringud on planeeritud teostada järgmise ajakava alusel: 

2015.aastaks Maaritsa ÜVK arendamine 

2017. aastaks Saverna ÜVK arendamine 

2019. aastaks Valgjärve ÜVK arendamine 

 

Tabel 10-10 Investeeringute mahud tegevusalade ja asumite lõikes 

Lühiajaline arendus-

/investeeringuprojekt 

Maksumus 

kokku 2014. a 

hindades, eu-

rot 

Tegevusala 

- vesi 

Tegevusala - 

kanalisatsioon 

Saverna küla reoveepuhasti re-

konstrueerimine 237 282   237 282 

Valgjärve küla reoveepuhasti re-

konstrueerimine 179 884   179 884 

Maaritsa keskasula puurkaevpump-

la rekonstrueerimine  60 207 60 207   

Maaritsa vee- ja kanalisatsiooni-

võrgu rekonstrueerimine ja laien-

damine  603 491 200 962 402 528 

Maaritsa reoveepuhasti rekonst-

rueerimine 259 331   259 331 

Valgjärve vana puurkaevu nr 11208 

tamponeerimine 8 500 8 500   

 

1 348 694* 269 669 1 079 025 

*Märkus: puuduvad investeeringud 

veearvestite paigaldamiseks 

   Mõistlik kasulik eluiga rajatisele on 

20 a, kulumi % = 5% 78 719,07 13 883,47 64 835,60 

sellest kulum KIK toetusega kaetud 

pv eest 85% 66 911,21 11 800,95 55 110,26 

sellest kulum OF -ga kaetud pv eest 

15% 11 807,86 2 082,52 9 725,34 

 

Vastavalt ehituse ajakavale on planeeritud püsikuludesse  investeeringute kulum. 
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10.8  FINANTS – MAJANDUSLIKUD  NÄITAJAD 

 

 

 

 

   

 

 

 Tabel 10-11 Saverna Teenus 

OÜ finants-majanduslikud 

põhinäitajad 

  Nimetus 2013 2012 

Müügitulu 108 519 111 669 

Ärikasum /-kahjum 17 845 14 732 

Puhaskasum /-kahjum 17 841 14 765 

Käibevarad 76 313 73 042 

s.h raha ja ekvivalendid 50 019 38 446 

Põhivarad 46 549 31 449 

Lühiajalised kohustused 16 130 15 600 

Omakapital 106 732 88 891 

Varad kokku 122 862 104 491 

   Omakapitali rentaablus 16,44% 13,22% 

Varade rentaablus 14,52% 14,10% 

Likviidsuskordaja 4,73 4,68 

Võlakordaja 3,10 0,36 

Põhivarade käibekordaja 2,33 3,55 

  
Tabel 10-12 Valgjärve valla 

finants-majanduslikud põhi-

näitajad 

  Nimetus 2013 2012 

Müügitulu 1 518 491 1 534 371 

Ärikasum /-kahjum 133 370 232 321 

Puhaskasum /-kahjum 132 122 229 292 

Käibevarad 186 832 153 911 

s.h raha ja ekvivalendid 89 465 52 653 

Põhivarad 4 044 862 3 948 549 

Lühiajalised kohustused 80 835 77 065 

Omakapital 4 044 636 3 912 513 

Varad kokku 4 255 921 4 144 144 

   Puhasrentaablus 8,70% 14,94% 

Varade rentaablus 3,13% 5,61% 

Likviidsuskordaja 2,31 2,00 

Võlakordaja 1,11 0,36 

Põhivarade käibekordaja 0,38 0,39 
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10.9  VEE- JA KANALISATSIOONITARIIFIDE OMAHIND JA SOOVITUSLIK PROGNOOS 

 

Kõiki eespool kirjeldatud muutuv- ja püsikulusid arvesse võttes ning tuginedes elanikkonna eeldustele saame prognoosida vee ja kanalisatsiooni-

tariifid 

Tabel 10-13 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse omahind ja soovituslikud tariifid 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

KULUD KOKKU 39 688 131 167 131 657 134 756 135 282 138 121 108 017 108 961 108 141 109 125 63 499 62 838 63 886 

veele % 63%                         

kanalisatsioonile % 37%                         

                            

Inflatsiooni indeks 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

              VESI 

             Muutuvkulud 24 953 25 477 26 012 26 558 27 116 27 685 28 267 28 860 29 466 30 085 30 717 31 362 32 021 

Püsikulud 
 

62 696 62 596 62 496 62 396 62 419 53 202 53 202 51 550 51 550 4 918 3 231 3 231 

Kulud veele kokku km-ga 24 953 88 173 88 608 89 054 89 511 90 104 81 468 82 062 81 016 81 635 35 635 34 593 35 252 

                            

Müüdud vee kogus m3 34 850 34 477 34 477 34 477 34 477 34 477 34 477 34 477 34 477 34 477 34 477 34 477 34 477 

elanikkond 20 510 20 137 20 137 20 137 20 137 20 137 20 137 20 137 20 137 20 137 20 137 20 137 20 137 

asutused 14 340 14 340 14 340 14 340 14 340 14 340 14 340 14 340 14 340 14 340 14 340 14 340 14 340 

              KANALISATSIOON 
             Muutuvkulud 14 735 15 044 15 360 15 683 16 012 16 348 16 692 17 042 17 400 17 765 18 139 18 519 18 908 

Püsikulud 
 

27 950 27 689 30 019 29 758 31 669 9 857 9 857 9 725 9 725 9 725 9 725 9 725 
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Kulud kanalisatsioonile km-ga 14 735 42 994 43 049 45 702 45 771 48 017 26 549 26 900 27 125 27 491 27 864 28 245 28 634 

              Müüdud reovee kogus 25 344 25 344 25 344 25 344 25 344 25 344 25 344 25 344 25 344 25 344 25 344 25 344 25 344 

elanikkond 18 002 18 002 18 002 18 002 18 002 18 002 18 002 18 002 18 002 18 002 18 002 18 002 18 002 

asutused 7 342 7 342 7 342 7 342 7 342 7 342 7 342 7 342 7 342 7 342 7 342 7 342 7 342 

                            

              Vee ja kanalisatsiooni omahind 1,56 5,10 5,12 5,26 5,28 5,41 4,09 4,13 4,10 4,14 2,56 2,54 2,58 

Vee 1 m3 omahind km-ga 0,86 3,07 3,08 3,10 3,12 3,14 2,84 2,86 2,82 2,84 1,24 1,20 1,23 

Kanalisatsiooni 1 m3 omahind km-ga 0,70 2,04 2,04 2,16 2,17 2,27 1,26 1,27 1,28 1,30 1,32 1,34 1,36 

              Vee ja kanalisatsiooni soovituslik 

hind kokku  1,56 3,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

Vee 1 m3 soovituslik hind  km-ga 0,86 1,50 2,00 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Kanalisatsiooni 1 m3 soovituslik hind 

km-ga 0,70 1,50 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

                            

Max võimalik vee- ja kanali hind 

kokku 5,57 5,73 5,85 5,97 6,10 6,23 6,36 6,49 6,63 6,76 6,91 7,05 7,20 

Max võimalik vee m3 hind km-ga 2,36 2,46 2,51 2,56 2,61 2,67 2,72 2,78 2,84 2,90 2,96 3,02 3,09 

Max võimalik reovee  m3 hind km-ga 3,21 3,27 3,34 3,41 3,48 3,56 3,63 3,71 3,79 3,87 3,95 4,03 4,11 

 

Max vee- ja kanalisatsiooni tariif 1 m3 kohta jääb alla 4% leibkonna sissetulekust 
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10.10 FINANTSANALÜÜSI KOKKUVÕTE 

 

Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava on strateegiline dokument, seetõttu ka 

arendamise kava koosseisus olev finantsanalüüs on olemuselt indikatiivne ning põhineb väga 

paljudel eeldustel.  

 

Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ning tegevuskulusid arvesta-

des juba elluviidud ning arendamise kava raames elluviidavaid investeeringute projekte. Ku-

lude prognoosis on arvestatud tänaste tegelike tegevuskuludega ning olemasolevate varade 

kulumiga. Täiendavalt on võetud arvesse arendamise kavas väljapakutud investeeringute ellu-

viimisest tulenevate mõjudega. 

 

Finantsprognoosi tariifide prognoos ei ole aluseks tariifide rakendamisel omavalitsuses, kuid 

on soovituslik. Tegemist on üldistatud käsitlusega veemajanduse tuludest ja kuludest ning see 

põhineb väga paljudel eeldustel.  

 

Tariifide prognoosimisel on aluseks võetud rida eeldusi ning testitud on veemajanduse raha-

vooge. Kuna laenu majandamisel alates 01.01.2015 ja omavalitsuselt saadud põhivara kulumi 

kajastamisel tõuseb omahind hüppeliselt, on soovitusliku hinna prognoosimisel arvestatud 

hinna sujuvama tõusuga, kuid eeldusel, et Saverna Teenus OÜ suudab antud tariife keh-

testades laenu tõrgeteta majandada. Valla dotatsioon on arvestatud kanalisatioonikulude 

doteerimiseks, kuna kanalisatsiooni teenust puudutavad investeeringud on mahukamad ja nii 

ei tõuse kanalisatsiooniteenuse tariif üle maksimaalse lubatud piiri arvestades leibkonna sisse-

tulekut. 

 

Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine sh. omafinantseerimine kujunevad 

tegelikkuses vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtja vahelistele kokkulepetele, tegelikele 

rahastamisvõimalustele ning konkreetsete meetmete ja/või rahastajapoolsetele tingimustele. 

 

Arendamise kava finantsanalüüsis toodud finantseerimine ning selle jagunemine on näit-

lik/eelduslik ning koostatud eesmärgiga testida veemajanduse rahavooge arendamise kavas 

kirjeldatud eeldustel. 

 

 


