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I OLUKORRA KIRJELDUS 

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

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

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

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

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



 

 
 

5

 

1.  Arendamise kava koostamiseks vajalikud lähteandmed 

1.1 Õiguslik baas 
 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on lähtutud järgmistest seadustest 
ja normdokumentidest: 
 
 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 
§ 6 lõige 1 alusel on kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada oma halduspiirkonnas 
veevarustust ja kanalisatsiooni. 
§ 35 alusel võib omavalitsusüksus veeteenuste osutamiseks luua asutusi, mis ei ole juriidilised 
isikud ja olla osanikuks või aktsionäriks veeteenuseid osutavas äriühingus, mittetulundusühingus 
või sihtasutuses. 
 
 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 
§ 4 alusel on Kõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks vajalik koostada ning volikogu 
poolt kinnitada Kõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava. Sama paragrahvi 
alusel peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
omanik või valdaja seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate 
kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt heitvee ärajuhtimine 
ühiskanalisatsiooni. 
§ 7 lõige 1 järgi on vee-ettevõtja eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevärki 
ühisveevärgi kaudu veega või korraldab kliendi kinnistu kanalisatsioonist reo-, sademe- ja 
drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimist ja puhastamist. 
§ 7 lõike 2 alusel korraldab kohaliku omavalitsuse üksus iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku 
omavalitsuse üksustega vee-ettevõtja leidmiseks riigihanke riigihangete seaduses teenuse 
kontsessiooni kohta sätestatust lähtudes kui ühisveevärk ja -kanalisatsioon on kohaliku 
omavalitsuse üksuse omandis või valduses. Vee-ettevõtja määratakse kohaliku omavalitsuse 
üksuse volikogu otsusega riigihanke tulemuste alusel, mis avalikustatakse väljaandes Ametlikud 
Teadaanded ja kohalikus või maakonna ajalehes.  
§ 5 ja § 8 lg 4 kohaselt ei ole Kõo vallavolikogu kinnitanud Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
liitumise ja selle kasutamise eeskirja. Kohalikul omavalitsusel tuleb kiiremas korras koostada ning 
kinnitada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri ning reovee 
kohtkäitluse ja äraveo eeskiri. 
 
 Veeseadus 
§ 32 Vee kasutamise ja kaitse kavandamise ning korraldamise alused 
(5) Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas: 
1) annab nõusoleku vee erikasutuseks; 
2) korraldab kohalikule omavalitsusele kuuluvate veekogude haldamist; 
3) korraldab veeavarii ja vee äkkreostuse tagajärgede likvideerimist; 
4) kehtestab ajutised piirangud avalikult kasutatavate veekogude kasutamisele vastavalt 
käesoleva seaduse § 7 lõikele 4; 
5) kehtestab reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja; 
6) korraldab ja tagab meetmeprogrammis kavandatud meetmete elluviimist vastavalt oma 
pädevusele. 
§ 241.  Veekaitsenõuded reoveekogumisalal 
(4) Kohalik omavalitsus peab põhjavee kaitseks reoveekogumisalal tagama ühiskanalisatsiooni 
olemasolu reovee juhtimiseks reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks suublasse, välja arvatud 
reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie ning käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud 
juhul. 
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 (5) Kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri 
kulutusi, võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem kasutada lekkekindlaid 
kogumismahuteid. 
 (6) Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie ei ole ühiskanalisatsiooni väljaehitamine 
kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral tuleb need hoida 
tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine. 
 (7) Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja koguma 
reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku omavalitsuse 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud purgimissõlme. 
 (8) Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, võib 
lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatule nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 
bioloogiliselt puhastatud reovett. 
 
 Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrusega nr 99 “Reovee puhastamise ning heit- ja 

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

 
Tabel 1. Heitvee reostusnäitajate piirväärtused ja reovee puhastusastmed reoveekogumisaladele 
reostuskoormusega alla 300ie 
 

Reostusnäitaja Piirväärtus, mg/l Reovee puhastusaste, % 

Biokeemiline hapnikutarve 
(BHT7) 

40 Ei kohaldata 

Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 Ei kohaldata 

Üldfosfor Ei kohaldata Ei kohaldata 

Üldlämmastik Ei kohaldata Ei kohaldata 

Heljuvaine 35 70 

 
Tabel 2. Heitvee reostusnäitajate piirväärtused ja reovee puhastusastmed reoveekogumisaladele 
reostuskoormusega 300-1999ie 
Reostusnäitaja Piirväärtus, mg/l Reovee puhastusaste, % 

Biokeemiline hapnikutarve 
(BHT7) 

25 80 

Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 75 

Üldfosfor 2 70 

Üldlämmastik 60 30 

Heljuvaine 35 70 
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 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001 määrusega nr 171 “Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded” kehtestatakse reovee kogumiseks, puhastamiseks või suublasse juhtimiseks 
rajatud kanalisatsioonitorustiku, reoveepuhasti (välja arvatud kohtpuhasti ehk reovee eelpuhasti), 
pumpla või muu reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega seotud hoone 
või rajatise veekaitsenõuded. 
 
 Keskkonnaministri 16.12.1996 määrusega nr 61 kehtestatud “ Veehaarde 
sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata 
veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks ” 
Sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra ülesandeks on kindlustada veehaaret 
ümbritseval maa- ja veealal põhja- või pinnavee ning veehaarderajatiste kaitse, et võimaldada 
joogivee nõuetele vastava vee tootmine. Majandustegevuse kitsenduste täitmise eest 
sanitaarkaitsealal vastutab veehaarde omanik (valdaja). Kui veehaarde omanik ei ole 
maaomanik, siis majandustegevuse kitsenduste täitmise eest vastutab ka maaomanik. 
Sanitaarkaitseala ulatuse, majandustegevuse kitsendused või veevõtukoha hooldusnõuded 
lepitakse kokku maaomanikuga (kui veehaarde valdaja ei ole maaomanik) ning kooskõlastatakse 
Keskkonnaametiga ja kohaliku omavalitsusega. 
 
 Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009 määruse nr 57 “Reovee kogumisalade määramise 
kriteeriumid” alusel ja vastavalt veeseadusele tuleb reovee kogumisalad (ala, kus on piisavalt 
reostusallikaid reovee juhtimiseks kogumissüsteemide või kanalisatsiooni kaudu puhastamiseks 
reoveepuhastisse) määrata, kui asulale elanike arvuga üle 50 inimese, kusjuures määratava 
reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha. Reoveekogumisala määramisel lähtutakse 
põhjavee kaitstusest, arvestades sotsiaal-majanduslikku kriteeriumi ja keskkonnakaitse kaalutlusi, 
sealhulgas pinnavee kaitstust. 
Kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, 
kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 ie. 
Keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 ha 
kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie. 
Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 
ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. 
Reoveekogumisala määramisel tuleb sotsiaal-majandusliku kriteeriumina arvestada leibkonna 
võimalusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, mille kohaselt ühe 
leibkonnaliikme kulutused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele ei või ületada 4% ühe 
leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust tema elukohajärgses maakonnas. 
 
 Standard EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus 
 
 Sotsiaalministri 31. juuli 2001 määrus nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid” sätestab Euroopa Liidu standardiga samased joogivee kvaliteedinõuded. 
Nõuded põhjavee kvaliteedi kontrollimiseks tulenevad sotsiaalministri 02.01.2003 määruse nr 
1 "Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi 
kontrollinõuded" (edaspidi määrus nr 1) § 8 lõikest 3. Määruse nr 1 lisast 2 on leitavad 
näitajate piirväärtused, mille alusel põhjavesi jaotatakse kvaliteediklassideks. Määruse nr 1 § 
8 lg 4 alusel kehtestatakse põhjavee kontrolli sagedus sõltuvalt sellest, millisesse 
kvaliteediklassi puurkaevust võetav vesi kuulub. I ja II kvaliteediklassi joogiveeallika kvaliteeti 
tuleb kontrollida vähemalt üks kord kolme aasta jooksul, III kvaliteediklassi joogiveeallika 
kvaliteeti tuleb kontrollida vähemalt üks kord aastas. 

 
Tabel 3. Sotsiaalministri määrusega nr 82 määratud vee kvaliteedinõuded (valik) 
Näitaja  Piirsisaldus  Ühik  

Alumiinium 200 µg/l 

Ammoonium 0,5 mg/l 
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Elektrijuhtivus 2500 µS cm-1 20 0C juures 

Jääkkloor ≥0,2 ja ≤0,5 mg/l 

Jääkosoon 0,3 mg/l 

Kloriid 250 mg/l 

Mangaan 50 µg/l 

Naatrium 200 mg/l 

Oksüdeeritavus 5 mg/l O2 

Orgaanilise süsiniku 
sisaldus (TOC) 

Ilma ebaloomulike muutusteta   

Raud 200 μg/l 

Sulfaat 250 mg/l 

Vesinikioonide 
kontsentratsioon 

≥6,5 ja ≤9,5 pH ühik 

Hägusus Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

NTU 

Maitse Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

  

Lõhn Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

  

Värvus Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

  

Clostridium perfringens 
(koos eostega)¹ 

0 PMÜ/100ml 

Kolooniate arv 22 0C Ebaloomulike muutusteta   

Coli-laadsed bakterid 0 PMÜ /100 ml 

Radioloogilised näitajad     

Triitium 100 Bq/l 

Radoon 100 Bq/l 

Indikatiivdoos 0,1 mSv 

 
 

1.2   Kõo valla 2015-2025 arengukava 

Kõo valla 2015-2025 arengukava on vastu võetud Kõo Vallavolikogu 09.10.2014  määrusega nr 
6. 
Kõo valla arengukava on dokument, mis määratleb Kõo arenguvisiooni, arenemise suunad ja 
üldised strateegilised eesmärgid aastatel 2015–2025. 
Arengukava näitab ressursse ja eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi, mis tagavad valla 
jätkusuutliku arengu. See sisaldab Kõo majandusliku ja sotsiaalse olukorra ning 
keskkonnaseisundi analüüsi, pikemaajalise tegevuse kava ning edasise arengu suundi ja 
eelistusi, lähtudes valla sotsiaalmajanduslikust hetkeolukorrast,  prognoosidest,  rahalistest  
võimalustest, seadusega talle pandud kohustustest ning muudest kehtestatud 
arengudokumentidest. 
Arengukava täitmist analüüsib vallavolikogu ja vallavalitsus igal aastal. Muutmise korraldab  
vallavalitsus, kes esitab vastava eelnõu volikogule kinnitamiseks. 
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Arengukava punktis 4. Infrastruktuur, majandus, turism käsitletakse valla ühisveevarustuse, 
kanalisatsiooniga seotud temaatikat järgnevalt: 
 
Ühisveevärk ja –kanalisatsioon 
Ühisveevärk ja –kanalisatsioon on välja ehitatud Kõo, Koksvere ja Pilistvere keskasulates. 2007 
aastal paigaldati Koksvere küla, Kirivere Põhikooli, Pilistvere Hooldekodu ja Kõo küla 
pumbamajadesse veepuhastusfiltrid. Peale filtrite paigaldamist vastab joogivesi kõikidele 
normidele. 
Probleemiks on Kõo, Koksvere ja Pilistvere veetrasside ja kanalisatsioonitrasside halb seisund 
ning 
süsteeme on hädavajalik rekonstrueerida. 2012 aastal rekonstrueeriti Kõo puhasti, kuid 
rekonstrueerimist vajavad puhastid ka Koksveres ja Pilistveres. 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni plaanipärase arengu tagamiseks on vallas koostatud 
Ühisveevärgi 
ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2011-2023. 
 
Eesmärgid ja prioriteedid 

 Kõo ja Koksvere vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine 

 Pilistvere majade vee- ja kanalisatsioonivarustuse arendamine valla eestvedamisel 

 

 

 

Arengusuunad ja tegevused 

Vesi, kanalisatsioon, energiamajandus 

• Koksvere küla vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine. 

• Kõo küla vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine. 

• Puhastusseadmete rekonstrueerimine Koksveres . 

• Pilistvere elamute vee- ja kanalisatsiooni lahendamine 

 • Hajaasustuse veeprobleemide lahendamise korraldamine 

 

 

1.3  Planeeringud 

Praegu on koostamisel Viljandimaa Maakonnaplaneering ning selle eskiis (2015) on olnud 
avalikul väljapanekul ning planeering plaanitakse kehtestada lähiajal. 
Viljandi maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337. 
Maakonnaplaneeringu koostamise aluseks on üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+" kokku 
lepitud visioonid ja arengusuunad ning maakondadele seatud ülesanded. Maakonnaplaneeringu 
põhieesmärk on maakonna tasakaalustatud ruumilist arengut tagavate maa- ja veealade 
kasutustingimuste määratlemine. Planeeringu koostamisel arvestatakse siseministeeriumi poolt 
välja töötatud lähteseisukohti. 
Maakonnaplaneering koostatakse koostöös Viljandimaa kohalike omavalitsuste, 
naabermaakondade maavanemate, ministeeriumide ja riigiametitega. 
Paralleelselt maakonnaplaneeringu koostamisega viiakse läbi keskkonnamõjude strateegiline 
hindamine. 
Viljandi maakonnaplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab 
Viljandi Maavalitsus. Maakonnaplaneeringu kehtestab Viljandi maavanem. 
Maakonnaplaneeringus on veevarustuse- ja kanalisatsiooniga seotud teemasid kajastatud 
järgmiselt: 
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Põhjavesi  
Viljandimaa vajaminev tarbe-ja joogivesi saadakse põhjaveest. Põhjavee looduslikud varud on 
maakonna jaoks piisavad ning vee kvaliteet on hea. 
Osades puurkaevudes on probleemiks põhjavee kõrgem raua, mangaani ja fluori sisaldus, kuid 
see on looduslikku päritolu ega ole inimmõjust põhjustatud.  
Üldplaneeringute koostamisel tuleb arvestada Ida-Eesti ja Lääne–Eesti vesikondade 
veemajanduskavadega; 
riskianalüüside koostamisel arvestada põhjavee reostuse riskiga; 
nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel toetada kaasaegsete vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rajamist. 
 
 
Kõo valla üldplaneering 
 
Kõo vallal on olemas kehtiv üldplaneering, mis on koostatud AS Entec poolt 2000. aastal. 
Kõo valla üldplaneering on valla arengukava juurde kuuluv ja seda täiendav planeeringulise 
suunitlusega kompleksne projektmaterjal, mille abil omavalitsus määratleb valla edasise arengu 
visioonid ja strateegia. Üldplaneering on abiks kinnistute moodustamisel, tihehoonestusalade 
detailplaneeringute koostamisel, ehitusmaade varumisel. Ehitustegevus valla tihehoonestusega 
piirkondades saab toimuda ainult üldplaneeringu alusel koostatud detailplaneeringute järgi. 
 
Kõo valla üldplaneeringus on veevarustuse ja kanalisatsioonivaldkond kajastatud peatükis 4.4.2 
järgnevalt: 

4.4.2 Tehnilised kommunikatsioonid  
Kanalisatsioon ja veevarustus on välja ehitatud Kõo, Koksvere ja Pilistvere asulates.  
Kokku on vallas 3 puhastusseadet. Kõo puhastusseadmed töötavad alakoormusel. Valla  
ülesandeks  on  vallaelanike  varustamine  puhta veega.  Kavandatud  on Koksvere ja Pilistvere 
veetrasside uuendamine.  
Toimivad puhastusseadmed ja veevarustus on eelduseks elamuehituse ja ettevõtluse 
arendamisele, seepärast peab heitvete kanaliseerimise  ja veevarustuse põhieesmärgiks olema 
võimalikult süsteemsete võrkude rajamine.  
Kõigi ülal toodud küsimuste lahendamiseks tuleb koostada valla veemajanduse arengukava, kus 
määratakse:  
• võrkude, kaevude ja puhastite omanikud, ning nende kohustused ja õigused;  
• võrkude rekonstrueerimise vajadus;  
• uute võrkude rajamise vajadus;  
• võrkude rekonstrueerimise ja ehitamise prioriteedid;  
• võrkudega liitumise ja arvlemise kord jms.  
Koostatud  arengukava  võimaldab  luua  konkreetse  tegevuskavad  rahastamiseks valla 
omavahendite, riiklike vahendite, fondide ja abiprogrammide  vahendusel ning määrata laenude 
vajadused.  
Talupidajatele ja üksikmajapidajatele (hajaasustuses) soovitab vald väike-puhastusseadmete 
kasutamist.  
 
 

1.4  Muud andmed 

 

1.4.1 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 

Kõo vald kuulub LääneEesti vesikonda. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava (edaspidi L-E 
VMK) kinnitati 
Vabariigi Valitsuse protokollilise otsusega 07.01.2016. Vee seisundi hindamise ja abinõude 
planeerimise ning rakendamise eesmärgil on veekogud jaotatud pinnaveekogumiteks. L-E 
VMK-s pole Kõo asula puhasti heitvee suublale Kõo ojale (Kõo peakraav) seisundiklassi 
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määratud. Kõo oja (kood VEE1131609) suubub Navesti jõkke, Navesti Loopre mnt sillast 
Halliste jõeni pinnaveekogumisse (kood 1131600_3), mis kuulub looduslike vooluveekogude 
hulka ning mille seisundiklass on hinnatud kesiseks. Kesise seisundi põhjuseks on 
veekogu tõkestamine paisudega ja kalastiku mittehea seisund. Koksvere asula puhasti 
heitvee suublaks on Räpu jõgi, Räpu pinnaveekogum (kood 1132500_1), mis kuulub 
looduslike vooluveekogude hulka ning mille seisundiklass on hinnatud kesiseks. Kesise 
seisundi põhjuseks on veekogu mittehead füüsikalis-keemilised näitajad ning toitained. Kõo 
ja Koksvere asulate puhastitest keskkonda juhitav heitvesi ei tohi ohustada vooluveekogumite 
seisundit. Veeseaduse § 35 lg 2 kohaselt on pinna- ja põhjavee kaitse eesmärkideks 
nende hea seisundi saavutamine. L-E VMK järgi tuleb vastavate meetmetega aastaks 2021 
saavutada Navesti ja Räpu jõe hea seisund. 
 

1.4.2 Tehnovõrkude joonised 

Täpsed tehnovõrkude joonised puuduvad ja andmed on tihti ebatäpsed. 
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1.4.4 Vee erikasutusluba 

Tabel 4. Vee erikasutusluba L.VV/322415 
 

Vee erikasutuspiirkond: Kõo vald Vee erikasutaja Kõo Vallavalitsus 
Vee-erikasutusloa väljastaja asutuse nimetus Keskkonnaamet 
Vee-erikasutusloa nr ja kehtestamise kuupäev L.VV/322415 
Vee-erikasutusloa kehtivuse kuupäev 01.01.2013 - 31.12.2017 
  
 
VEEVÕTT 
 
Veehaarde nimetus, 
puurkaevude arv 

Põhjaveekihi nimetus Lubatud kogus 
m3/d 

Kõo asula puurkaev O 50 
Koksvere asula 
puurkaev 

S 14 

                                                              KOKKU 64 

 
HEITVEE ÄRAJUHTIMINE 
 
Reoveepuhasti 
nimetus, suubla 
nimetus 

Reostusnäitajad Suurim lubatud sisaldus (mg/l) 

Kõo asula puhasti – 
taimestik-pinnasfilter, 
suubla Kõo peakraav, 
lubatud vooluhulk 
8000m3/a 

BHT7  
HA 
KHT 
pH 

40 
35 
150 
9 

Pilistvere Hooldekodu 
biotiigid, suubla 
Navesti jõgi suudmest 
80km, lubatud 
vooluhulk 1600m3/a 

BHT7  
HA 
KHT 
pH 

40 
35 
150 
9 

Koksvere asula 
biotiigid, suubla Räpu 
jõgi suudmest 5km, 
lubatud vooluhulk 
2600m3/a 

BHT7  
HA 
KHT 
pH 

40 
35 
150 
9 

Kirivere Põhikooli 
biotiik, suubla Retla 
jõgi suudmest 5km, 
lubatud vooluhulk 
1600m3/a 

BHT7  
HA 
KHT 
pH 

40 
35 
150 
9 
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2. Sotsiaal-majanduslikud ja keskkonna näitajad 

 

2.1  Keskkond 

2.1.1 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogia 

Kõo vald asub Kesk-Eesti lainjal moreentasandikul. Maastikuliselt kuulub regioon Kesk-Eesti 
tasandiku maastikurajooni, olles selle lõunapoolseks osaks. Maapinna absoluutsed kõrgused on 
valdavalt vahemikus 40 - 65 m, langedes Võrtsjärve madaliku suunas. Pinnakate koosneb 
valdavalt glatsiaalsetest setetest (saviliiv-, harvem liivsavimoreenist). Madalamatel aladel leidub 
madalsooturvast, kohati esineb jääjõesetetena ka liiva ja kruusa. Pinnakatte paksus varieerub 
üldiselt 1 ja 10 m vahel. Domineerivad on siiski õhukesed 1 - 5 meetrise pinnakattega alad. 
Mitmel pool esineb kaitsmata põhjaveega (alla 2 meetrise pinnakattega) alasid.  
Aluspõhja ülemiseks kihiks on alamsiluri adavere (S1ad) lademe üksikute lõhedega 
dolomiidistunud lubjakivi. Koos selle all paikneva alamsiluri raikküla lademe (S1rk) lõheliste 
lubjakivide ja dolomiitidega moodustavad need põhilise kohaliku põhjavee allika – siluri 
veekogumi (veekihi). Veekogumiga seotud adavere ja raikküla lademete paksus suureneb 
põhjast lõuna suunas - ulatudes valla põhjaosas 50 – 60 meetrini, lõunaosas 100 – 120 m.  
Adavere ja raikküla kivimite all asuvad vähe vett sisaldavad kihid e veepidemed - alamsiluri juuru 
lade (S1jr) ning ülemordoviitsiumi pirgu ja porkuni lade. Nende lademete paksus on ca 100 m. 
Seega järgmine veekiht (ordoviitsiumi veekogum) asub juba sügavamal kui 170 – 220 meetrit.  
Siluri veekogumi vesi on tavaliselt 2 – 4 m sügavusel, reljeefi madalamates osades võib ulatuda 
maapinnani. Pinnakatte väikese paksuse tõttu on ülemine põhjaveekiht maapinnalt lähtuva 
reostuse eest praktiliselt kaitsmata või nõrgalt kaitstud. Kaitstust parandavad pinnakatte paksuse 
suurenemine ja pinnaveetaseme kõrge seis (liigniiske ala). Kaitstust vähendavad oluliselt 
tektoonilised rikked ja karstinähtused. Aluspõhja siluri vettkandvad kihid toituvad põhiliselt 
kohalikest sademetest infiltratsiooni teel. Põhjavee toitumine on kõige intensiivsem kõrgematel 
õhukese pinnakattega aladel.  
Sügavama ordoviitsiumi põhjaveekogumi toitealaks on põhja pool asuv Pandivere kõrgustik. 
Põhjaveepeegli kalle on üldjoontes põhjast lõunasse. Detailsemalt järgib põhjavee voolusuund 
enamal või vähemal määral reljeefi. Põhjaveelise toitumusega jõgede läheduses on põhjavee 
liikumissuund jõe poole. Peamiselt kivisest moreenist koosneva pinnakatte väike paksus lubab 
pinnaveel kiiresti jõuda lubjakivide karstiõõnsustesse. Aluspõhja ülemisteks kihtideks on adavere 
ja raikküla lade, kus maapinna lähedal esineb karstiõõnsuseid. 
Põhiline osa valla territooriumist kuulub tüüpiliste leostunud muldade ning gleistunud leostunud ja 
leetjate muldade valdkonda. Valla lõunaosas esinevad peamiselt madalsoomuldadega ja 
leostunud gleimuldadega alad. 
 
 

2.1.2 Põhjavee varud 

Veeseaduse § 12 lõike 6 alusel, Põhjaveekomisjoni 02. detsembri 2005. a ettepaneku põhjal 
(protokoll nr 79) ning vastavalt Keskkonnaregistri põhjaveehaarete nimistus hoitavale 
põhjaveevarude arvestusele on maakondade kaupa 24. aprillil 2006 jõustuvate keskkonnaministri 
käskkirjadega kinnitatud põhjaveevarud Kõo vallas alljärgnevalt: 
• Siluri veekihi põhjaveevaru (T1 kategooria) aastani 2020 – 425 m3/d; 
- sh Koksvere piirkonna põhjaveevaru (T1 kategooria) – 175 m3/d; 
- sh Pilistvere piirkonna põhjaveevaru (T1 kategooria) – 200 m3/d; 
- sh Kõo piirkonna põhjaveevaru (T1 kategooria) – 50 m3/d; 
• Ordoviitsiumi veekihi põhjaveevaru (T1 kategooria) aastani 2020 – 1000 m3/d; 
- sh Pilistvere piirkonna põhjaveevaru (T1 kategooria) – 500 m3/d; 
- sh Kõo piirkonna põhjaveevaru (T1 kategooria) – 500 m3/d. 
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2.1.3 Põhjavee kaitstus 

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub Kõo 
vald valdavalt kaitsmata ja nõrgalt kaitstud alade hulka. Valla lõunaosas on põhjavesi peamiselt 
keskmiselt kaitstud. Joonisel 1 on toodud Kõo valla põhjavee kaitstuse kaart. 

 
Joonis 1 Kõo valla põhjavee kaitstuse kaart 
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2.1.4. Pinnavesi 

Suuremad veekogud Kõo vallas on Venevere tiik ning Navesti, Arussaare ja Räpu jõed ja Parika 
ning Räsna ojad. 
Navesti jõgi on pikkusega 100 km ning valgalaga 3000 km2. Jõgi on Pärnu jõe pikim ning 
veerohkem lisajõgi. Navesti jõgi on mõõduka kaldega, langusega 60,2 meetrit ning keskmise 
languga 0,6 m/km. Jõgi kuulub peamiselt vähese orgaanilise aine sisaldusega (mesotroofsete) 
jõgede hulka (tüübid IIIA, IB ja IIB). Navesti jõgi on ühtlasi suublaks Kõo ja Pilistvere asula reovee 
puhastusseadmest pärinevale heitveele. 
 
 

2.1.4 Tehiskeskkond 

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

1. Mangeni PM OÜ kütusemahuti Koksvere külas Mangeni Farmi territooriumil 
(Registrikood: OOB0070535).  

2. Krooning AS tankla Soomevere külas  (registrikood: OOB0019867) 
Jäätmekäitluskohtadest asub Kõo külas Vaestemaja mü  Kõo ohtlike jäätmete kogumiskoht 
(registrikood: JKK8400032; käitaja: Väätsa Prügila AS). 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektidest kujutavad põhjaveele ohtu ebatihedad 
kanalisatsioonitrassid ning kasutusest väljalangenud puurkaevud.  

 
Joonis 2  Kõo valla ohtlikud objektid 
1    AS Krooning tankla 
2 Siimani Farm 
3 Kõo ohtlike jäätmete kogumispunkt 
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2.2 Elanikkond 

 

 
Joonis 3. Kõo valla rahvaarv 2012-2016 
 
Statistikaameti andmetel elas 01.01.2016 seisuga Kõo vallas 1047 inimest. 
Valla elanike arv on eelnevatel aastatel vähenenud negatiivse iibe ja väljarände tõttu, viimastel 
aastatel on märgata elanike arvu stabiliseerumist. 
Kõo valla asustustihedus 2016. aastal oli 7 inimest ühe ruutkilomeetri kohta. 
 

 
Joonis 4. Kõo valla rahvastiku demograafiline struktuur 

 

 

2.2.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste kasutajad 

Suurem osa valla territooriumist on hajaasustusega ning nendes piirkondades on veevarustus ja 
kanalisatsioon lahendatud lokaalselt.  
Ühisveevarustuse- ja kanalisatsioonivõrguga on kaetud suuremate keskuste tiheasustatud 
piirkonnad – Kõo ja Koksvere külad ning Pilistvere korruselamud.  
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Lisaks on trassidega varustatud valla allasutused – Pilistvere Hooldekodu ning Kirivere Põhikool, 
kuid neid piirkondi saab vaadelda lokaalse lahendusena.  
Kõos on trassidega liitunud 190 elanikku ning Koksveres 70 elanikku. Koksveres moodustab 
omaette piirkonna küla põhjaosas asuv elamuala, kus on välja ehitatud ühisveevärk oma 
puurkaevu baasil ning kanalisatsioon on lahendatud lokaalsete betoonist mahutite baasil. Mahutid 
on ca 40 aastat vanad, lekivad ning seetõttu tuleks kaaluda ka selle piirkonna trasside 
väljaehitamist ja liitmist Koksvere küla süsteemi. Piirkonnas on olnud probleeme puurkaevu 
reostusega ja seda peamiselt lekkivate reoveemahutite tõttu. 
 
Lähtuvalt 2016. aasta veekasutuse aruandest haarati Kõo asula puurkaevust kokku 8958m3 
(24,5m3/d) millest 7698 m3 tarbiti ära elanike ning 1260m3 asutuste/ettevõtete poolt. Koksvere 
küla puurkaevust haarati 2016. aastal 2540 m3 (7 m3/d), millest kõik tarbiti ära elanike poolt.  
2016. aastal juhiti Kõo reoveepuhastisse 7243 m3 ning Koksvere puhastisse 2350 m3 reovett, 
reovee kogus jääb alla tarbitud vee kogusele, sest osa reoveest eksfiltreerub läbi amortiseerunud 
torustike pinnasesse.  
Vastavalt põhjaveekaitstuse kaardile paiknevad valla ÜVK piirkonnad valdavalt nõrgalt kaitstud 
või kaitsmata põhjaveega alal. Põhjaveekaitstus suureneb valla lõuna suunas. Eelnevast 
tulenevalt on äärmiselt oluline valla olemasoleva reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimine ja 
laiendamine, vähendamaks põhjavee reostumise ohtu. 
Valla reovee reostuskoormus põhineb peamiselt vaid elanikel, sest täiendavat reostuskoormust 
tekitav tööstus vallas praktiliselt puudub.  
 
 

2.2.2 Leibkonna liikme sissetulek ja maksevõime 

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

Aasta 
Palgatöötaja kuukeskmine 
brutotulu 

Brutotulu saajad keskmiselt 
kuus 

2012 722,82 385 

2013 790,77 388 

2014 855,09 382 

2015 920,10 374 

Tabel 5. Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu Kõo vallas. 
 
 

2.2.3 Tööpuuduse faktor 

Kuni 2009 aastani oli tööpuudus Kõo vallas väga madal. Seoses majanduslangusega hakkas 
tööpuudus kiiresti suurenema ja saavutas maksimaalse määra 2009. aasta detsembris, mil Kõo 
vallas oli 66 registreeritud töötut. Edaspidi hakkas tööpuudus järk-järgult vähenema ning see on 
praeguseks stabiliseerunud ca 15-20 inimese juures. 
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Joonis 5. Registreeritud töötute arv Kõo vallas 2006-2016  (Allikas: Töötukassa) 
 
 

2.2.4 Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete laekumine 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kombineeritud tariif on 2016. aastal 1,60 eurot/m3 käibemaksuta. 
Kuna teenuse pakkuja on mitte käibemaksukohuslane Kõo Vallavalitsus, siis hinnale käibemaksu 
ei lisandu. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kombineeritud tariif on madalam võrreldes Eesti 
keskmise tariifiga. 
Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind  on kinnitatud Kõo Vallavalitsuse 17.12.2009 
määrusega nr 2 ning hind hakkas kehtima alates 01.04.2010.a. 
 
Arvete laekumisega üldiselt probleeme ei ole. Probleemiks ei ole mitte maksete mittelaekumine, 
vaid pigem mõnede tarbijate pikk maksete tasumise periood (mõnedel juhtudel isegi 3–6 kuud). 
 
 

2.2.5 Ettevõtlus 

Kõo vallas keskkonnaohtlik praktiliselt puudub. Peamist ohtu põhjavee reostamiseks kujutab hästi 
arenenud põllumajandussektor. Põllumajandus kõrval on ülejäänud ettevõtlus valdavalt teenindav 
ning suur osakaal on väikeettevõtlus. Paljud inimesed käivad tööl väljaspool Kõo valda (Võhmas, 
Põltsamaal, Imaveres, Viljandis, Tallinnas ja ka välismaal). 
Kõo vallas tegutsevad ettevõtted ja MTÜ-d ja nende peamine tegevusala on esitatud tabelis 6: 
 
Tabel 6. Kõo vallas tegutsevad ettevõtted ja MTÜ-d ja nende peamine tegevusala 
 

Ettevõtja nimi Tegutsemisvaldkond 

Kõo Agro OÜ Ühendatud taime- ja loomakasvatus 
Mangeni PM OÜ Piimakarjakasvatus, toorpiima tootmine                
OÜ Essi Agro teraviljakasvatus 

Agrometalltooted OÜ 
ehitusmaterjalid, katusekatted, metallitööd, metallitöötlus, 
plekksepatööd 

Flint Kaubandus OÜ põllutöömasinate ja varuosade müük 
Restpark OÜ puidu saagimine, hööveldamine ja immutamine 
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Scanhus OÜ Kilpmajade tootmine 
ANTVÄRK FIE Piret Ant  käsitöö 
MK Loodusravi OÜ ravimtaimede kasvatus, pakendamine, teesegude tootmine 
FIE Maia Orav käsitöö 
Pilliait OÜ rahvamuusika pillide töökoda Kauplus Aed ja Kodu 
Koksvere Veski OÜ veskiteenused 
Alces OÜ Ehituslik ja elektri projekteerimine, käsitöö 
Luhtla OÜ Elektritööd 
Osaühing Reta Tare toitlustamine 
OÜ Ispre Venevere Puhkeküla, toitlustamine 
RESMA VEOD OÜ Autotransport 
Kirivere Kool  
Lasteaed Tähekild  
Kõo raamatukogu  
Pilistvere raamatukogu  
Pilistvere Hooldekodu  
Pilistvere Rahvamaja  
Koksvere Külaselts  
Koksvere Maanaiste Selts  
Kõo Külaselts  
MTÜ Hoia Oma Tervist!  
Mittetulundusühing 
Pillistfer   
MTÜ Unakvere 
Maaparandusühistu   
MTÜ Kõo 
Maaparandusühistu   
 
 

2.3  Kohaliku omavalitsuse võimuorganid 

2.3.1 Iseloomustus 

Kõo Vallavolikogu ja -valitsus korraldavad kohaliku elu küsimusi lähtudes kehtivast 
seadusandlusest ja valla põhimäärusest. 
 
2013. aastal toimusid kohaliku omavalitsuse valimised. Valimistel osalesid Valimisliit Koduvald, 
Eesti Keskerakond ning üksikkandidaat Hermann Kalmus. Valijaid oli nimekirjas 919,  hääletamas  
käis 51,36%.  
Kõo vallavolikogu  on  11-liikmeline ning mandaadid  jagunesid järgmiselt: Valimisliit Koduvald 10 
kohta ja valituks osutus ka üksikkandidaat Hermann Kalmus.  
Volikogu töö korraldamiseks on moodustatud järgmised alalised komisjonid: 

 Sotsiaal ja tervishoiu komisjon 
 Kultuuri, hariduse ja välissuhete komisjon 
 Eelarve, majandusliku arengu ja maaelu komisjon 
 Revisjonikomisjon 

Vallavalitsus on 4-liikmeline. Vallavalitsuses töötab seitse ametnikku. 
Veevarustuse ja -kanalisatsiooni korraldamisel vallas on vallavolikogu ja -valitsuse ülesanne 
vastava ala arengu planeerimine ja ka projektide omafinantseeringud on seni eraldatud 
vallaeelarvest. 
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2.3.2 Eelarve (tulud, kulud) 

Tabel 7. Kõo valla 2015. ja 2016. aasta eelarved (eurodes) 
 

  2015 2016 

TULUD 1167306 1190285 

Maksud 573400 623000 

Kaupade ja teenuste müük 207000 205415 

Toetused 384356 359320 

Muud tegevustulud 2550 2550 

KULUD 1210676 1237416 

Üldised valitsussektori kulud 177284 169171 

Avalik kord ja julgeolek 1070 1000 

Majandus 127148 104390 

Keskkonnakaitse 13480 13880 

Elamu-ja kommunaalmajandus 30340 30730 

Tervishoid 4500 4500 

Vaba aeg, kultuur ja religioon 99985 115640 

Haridus 515310 536875 

Sotsiaalne kaitse 241559 261230 
 
Ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni doteerimist Kõos ei toimu, vald osaleb vajadusel 
veevarustuse ja kanalisatsiooni projektides, eraldades eelarvest vajaliku projektide 
omafinantseeringu. 
Nii nagu kogu Eestis, väheneb rahvaarv ka Kõo vallas. Valla rahvastiku vananemine ja 
vähenemine toob kaasa maksumaksjate arvu vähenemise. 
Kohaliku omavalitsuse laenuvõtmist reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise 
seadus. 
Väljavõte seadusest: 
§ 34 Netovõlakoormuse ülemmäär 
(1) Netovõlakoormus on käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud võlakohustuste suuruse ja 
käesoleva seaduse §-s 36 nimetatud likviidsete varade kogusumma vahe. 
(2) Netovõlakoormuse arvestuses võetakse võlakohustustena arvesse bilansis kajastatud 
järgmised kohustused: 
1) võetud laenud; 
2) kapitalirendi- ja faktooringukohustused; 
3) emiteeritud võlakirjad; 
4) tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused; 
5) saadud toetuste tagasimakse kohustused; 
51) toetusteks saadud ettemaksed; 
52) toetuste andmise kohustused; 
6) pikaajalised võlad tarnijatele; 
7) teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivad kohustused; 
8) muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist. 
(3) Netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta põhitegevuse 
tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta 
põhitegevuse tulude kogusummat. 
(4) Kui käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel arvutatud põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude 
kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib 
netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. 
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(5) Netovõlakoormus võib ületada käesoleva paragrahvi lõigetega 3 ja 4 kehtestatud 
netovõlakoormuse mahu ülemmäära toetuste sildfinantseerimiseks võetud võlakohustuste 
kogusumma võrra. 
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3.  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objektid 

Järgnevalt on vaadeldud Kõo valla ühisveevarustuse- ja kanalisatsiooni objekte piirkondade 
kaupa.  
 

3.1.  Kõo küla 

Kõo küla reoveekogumisalal elab ca 190 inimest, tegu on endise majandikeskusega. 
Reoveekogumisala asub valdavalt Põltsamaa-Võhma maanteest lõuna pool ning hõlmab 
korrusmajade piirkonda, korruselamutest edela suunas asub ühepereelmute piirkond. 
Elamupiirkonnas ida suunas jääb endine tootmispiirkond, kus praegusel ajal kasutatakse 
lokaalset vee- ja kanalisatsiooniühendust.  
Kõo küla moodustab ühe reoveekogumisala (RKA0840525) pindalaga 22ha, reostuskoormus 
254ie. Reoveekogumisalal reostuskoormus on ligikaudu 12 ie/ha.  
 

 
Joonis 6. Kõo küla reoveekogumisala 
 
Kõo külas kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad Kõo Vallavalitsusele, kes 
tegeleb ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni haldamisega Kõo külas. 
 
 
Veevarustussüsteem 
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Kõo külas on üks veevõrk, mis baseerub küla põhjaosas oleval puurkaevul (katastri nr. 6057). 
Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 190 Kõo küla keskuse elanikku. 
Kõo küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 2620 meetrit, millest suurem enamus on rajatud 
enam kui 30 aastat tagasi. Kolme tiheasustusalast kaugemal asuva kinnistu veega varustamiseks 
on umbes 15 aastat tagasi paigaldatud plasttorustik pikkusega ca 1200 m. 
Enamik torustikust on malmtorustikud DN 100  mm. Üksikutel lõikudel on kasutatud ka 
plasttorusid De50 mm. Kõo küla veevõrk on amortiseerunud ning sagedasti esineb avariisid 
veetorustikul. Uuemaid torustike viimasel ajal rajatud pole. 
Kõo külas tarbitakse ühe puurkaevu vett, mis suunatakse veevõrku peale veetöötluse läbimist. 
Kõo küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval Lisas 1 (Kõo küla 
veetrasside skeem).  
Kokku on Kõo külas käesoleval hetkel ühisveevärgi veega varustatud ligikaudu 80% elanikest ehk 
ligikaudu 190 elanikku. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Kõo küla ettevõtteid. Asutustest on 
suuremad ühisveevärgi vee kasutajad Kõo Vallavalitsus ning Kõo lasteaed ja raamatukogu. 
Kokku on ühisveevarustusega ühendatud asutuste ja ettevõtete veetarve on 1260 m3/a ehk 
ligikaudu 3,5 m3/d. 
Kõo küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaeve:  

 Kõo puurkaev (katastri nr. 6057); 

Kõo puurkaev asub Kõo vallamajast kirde suunas ning see on rajatud 1985. aastal. 
Puurkaevu sügavus on 285 meetrit ning selle abil ammutatakse vett ordoviitsiumi 
veekompleksist. Puurkaev-pumpla asub hoones koos veetöötlusseadmetega ning vesi 
pumbatakse peale veetöötlust veevõrku teise astme pumpadega. 2016. aastal võeti 
puurkaevust vett ühisveevarustuse tarbeks 8958 m3. Puurkaev-pumplal on tagatud 50 
meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. Puurkaev-pumpla seadmed on 
rekonstrueeritud 2007. aastal.  Rekonstrueerimistööde käigus paigaldati pumplasse 
rauafiltrid, pöördosmoosseade ning rõhutõstekeskus. Puurkaev-pumpla hoone on 
ehituslikult heas seisukorras.  

 
 

 
Foto 1: Kõo küla puurkaev-pumpla (katastri number 6057).  
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Foto 2: Kõo küla puurkaev-pumpla seestvaade 

 
 
 
Tabelis 8 on toodud Kõo Vallavalitsusele väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/322415) 
lubatud puurkaevude veevõtud. 
 
Tabel 8: Vee erikasutusloaga lubatud veevõtt Kõo valla ühisveevarustuse puurkaevudest. 

Lubatud 
veevõtt 

Kõo pk Koksvere 
küla pk 

Katastri nr. 6057 6055 
m3/a 19000 5000 

m3/kv 4750 1250 
m3/d 52,1 13,7 

Andmed: Kõo Vallavalitsuse vee erikasutusluba (nr L.VV/322415) 
Kõo valla ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised andmed on 
toodud tabelis 9. 
 
Tabel 9. Kõo valla ühisveevarustus süsteemides kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 
andmed. 

Nimetus/asukoht Kõo asula pk Koksvere küla pk 
Tarbepuurkaev 

Katastri nr. 6057 6055 7792 
Passi nr. 5581 3820 - 
Kasutatav põhjavee 
kiht 

O S 
S-O 

Puurimise aasta 1985 1974 1972 
Pumba tootlikkus, 
m3/h 

5-11 5-11 
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Puurkaevu tootlikkus, 
m3/h 

22,4 6,8 
 

Lubatud veevõtt, m3/d 52,1 13,7  

Tegelik veevõtt, m3/d  24,5 7,0 Alla 5m3/d 

Reguleerimisseade 
Mahuti 10 m3 ja 
rõhutõstepumbad 

Hüdrofoor 0,2 m3 

Hüdrofoor 24liitrit 

Puurkaevu sügavus 
(m) 

285 80 
21 

Deebit (l/s) 6,22 1,88  
Veemõõtja Olemas Olemas  
Puurkaevu hoone Heas seisukorras Heas seiskorras  
Omanik Kõo Vallavalitsus Kõo Vallavalitsus  
Haldaja Kõo Vallavalitsus Kõo Vallavalitsus elanikud 
Andmed: Kõo Vallavalitsus;  
 
Alljärgnevalt on tabelis 10 toodud Kõo küla elanike poolt, asutustes ning ettevõtetes tarbitud 
veekogused  ning puurkaevudest pumbatud vee kogused 2016. aastal.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 10. Kõo asula puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 2016. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2016. aastal väljapumbatud vesi m3/a 8958 

2016. aastal tarbitud veekogus m3/a 8958 

sh. eramajade ja korrusmajade elanikud m3/a 7698 

sh. asutused, ettevõtted m3/a 1260 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 24,5 

Andmed: Kõo Vallavalitsus. 

 
Veekaod Kõo külas on veetorustike amortisatsioonist tulenevalt võrdlemisi suured. Täpsed 
andmed veekadude osakaalu kohta puuduvad. Tabeli 10 andmetes on näha, et Kõo küla 
ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 24,5 m3. Arvestades ühisveevarustus süsteemiga 
ühendatud elanike arvuks ligikaudu 190, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 111 liitrit 
ööpäevas.   
 
 
Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 
 
Kõo külas on tuletõrje veevarustuseks võimalik kasutada kolme veemahutit, mis asuvad 
töökodade ja farmi territooriumil. Tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 11. 
Veemahutite seisukord on valdavalt halb (v.a. Kõo sigala vastas olev veemahuti). Töökoja 
territooriumil olevad tuletõrje veemahuteid on tähistamata ning vajavad korrastamist. Lisaks on 
vajadusel võimalik tuletõrjevett saada ka Kõo reoveepuhasti territooriumil (Märgala kinnistu) 
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olevatest tiikidest. Veevõtukohad pole aastaringselt kasutatavad ning neile puudub normaalne 
juurdepääs. 

Tabel 11. Kõo küla olemasolevad tuletõrjevee mahutid. 

Nr. Asukoht Maht 
(m3) 

Seisukord 

TVM-1 Kõo töökoja 
territoorium 

2 tk.  
Pole 
tead
a 

Mahutid on tähistamata 

TVM-2 Kõo sigala 
vastas 

200 Veevõtukoht on tähistatud ning 
kaevuga. Korras  

 
 
Joogivee kvaliteet 
 
Kõo küla veevarustuseks kasutatakse ühe puurkaevu põhjavett (katastri nr 6057). 
Ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 12.  

Tabel 12. Kõo küla puurkaevust võetava põhjavee kvaliteet ning veevõrgust võetava 

joogivee kvaliteet. 

  
Lubatud 
piirnorm*   

Kõo 
pumbajaam 
24.08.15 

Kõo 
lasteaed 
13.09.16;  
26.09.16 

Puurkaevu katastri nr     6057 - 

Värvus   Pt-Co 2,1 <1,5 

Lõhn   palli 0 0 

Maitse -  palli   0 

Hägusus   NTU 0,3 0,5 

pH 6,5-9,5   8 7,9 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 463 475 

Ammoonium 0,5 mg/l 0,1 <0,05 

Nitrit 0,5 mg/l <0,005 0,005 

Nitraat 50 mg/l <0,44 <1 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l <0,5 - 

Üldraud 200 µg/l 237 54 

Mangaan 50 µg/l <20 - 

Kloriidid 250 mg/l 51 - 

Fluoriidid 1,5 mg/l 1,4 1,33 

Sulfaadid 250 mg/l 15 - 

Naatrium 200 mg/l - - 

Üldkaredus   mg-ekv/l - - 

Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml 0 0 

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 0 

Enterokokid 0 PMÜ/100 ml 0 - 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml 15 - 



 

 
 

27

Andmed: Kõo Vallavalitsus. 
 

Vastavalt Kõo küla joogivee kontrolli kavale teostatakse joogivee tavakontroll 1 kord aastas ning 
süvakontroll üks kord kümne aasta jooksul. Tabelis 12 on toodud viimase joogivee kontrolli 
analüüside tulemused, mis on võetud Kõo lasteaiast. Viimase joogivee analüüsitulemuse põhjal 
vastab Kõo küla joogivesi keemiliste ja mikrobioloogiliste kvaliteedinäitajate ning 
indikaatornäitajate osas kehtestatud normidele.  
Amortiseerunud torustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate 
juures. 
 
 
Kõo küla veevarustussüsteemide seisukord: 

 Kõo küla ühisveevarustuse süsteemidega on ühendatud kokku ligikaudu 190 inimest ehk 

74% küla elanikest; 

 Vett ühisveevarustuse tarbeks võetakse käesoleval ajal Kõo küla puurkaevust (katastri nr 

6057); 

 Ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 2620 meetrit. Enamik torustikust (malm DN 100 
mm) on rajatud 30 ja enam aastat tagasi. Osaliselt on vanasse veetorustikku sisse 

tõmmatud uuem plasttorustik De50 mm. Lisaks on kolme tiheasustusalast kaugemal asuva 

kinnistu veega varustamiseks umbes 10 aastat tagasi paigaldatud plasttorustik pikkusega 

ca 1200 m;  

 Kõo puurkaev-pumpla seadmestik ja armatuur on rekonstrueeritud 2007. aastal. 

Rekonstrueerimistööde käigus paigaldati puurkaev-pumplasse rauaeraldusfiltrid, 

pöördosmoosi seadmed ning veevõrgu rõhutõstepumbad; 

 Kõo küla puurkaevu abil tarbitakse ordoviitsiumi põhjaveekihi põhjavett. Põhjavees on üle 

lubatud piirnormi üldraua ja fluoriidi sisaldus. Ühisveevõrgust võetud veeproovide 

analüüsitulemuste põhjal vastab joogivesi keemiliste ja mikrobioloogiliste 

kvaliteedinäitajate ning indikaatornäitajate osas kehtestatud normidele; 

 Tulenevalt torustike vanusest esineb aeg-ajalt ka lekkeid. Veekadude kohta andmed 

puuduvad; 

 Kõo külas on tuletõrjevee võtmiseks kasutusel kolm veevõtumahutit, mille seisukord on 

enamasti halb. Mahutid on tähistamata ning vajavad rekonstrueerimist. Veevõtukohad pole 

aastaringselt kasutatavad ning neile puudub normaalne juurdepääs. Korras on üksnes Kõo 

sigala vastas olev veevõtumahuti mahuga 200 m3.  

 
 
Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 
 
Kõo külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 74% küla elanikest ehk ca 190 inimest. 
Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitetud suurem enamus tarbijatest. 
Kõo küla kanalisatsioon on kogu ulatuses isevoolne ning reovesi suunatakse küla lõunaosas 
paiknevasse reoveepuhastisse. Tulenevalt torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need 
suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda 
põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust.  
Kõo külas on kokku ca 2,27 km kanalisatsioonitorustikke. Isevoolsete torustike rajamisel on 
kasutatud peamiselt malm ja asbotorusid läbimõõduga DN 150 mm. 
Sademeveekanalisatsioon Kõo külas puudub.  
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Kõo küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval Lisas 2 (Kõo küla 
kanalisatsioontrasside skeem) 
Kõo küla keskuses on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja eramajade 
elanikest ning asutustest. Ühiskanalisatsiooniga on varustamata peamiselt küla idaosas 
paiknevad ettevõtted. Kokku on Kõo külas ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud ettevõtteid 2 
(kauplus ja söökla) ning nende reoveeteke 2010. aastal oli kokku ligikaudu 220 m3. 
Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Kõo küla elanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. 
Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita.  
Reovee koguseid Kõo külas ei mõõdeta vaid loetakse võrdeliseks tarbitud vee kogusega. Tabelis 
13 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning ettevõtetes tekkiva 
reovee arvestuslikud kogused aastal 2010. 

Tabel 13. Kõo küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning ettevõtetes 

tarbitud vee kogused 2016. aastal. 

 
 
 
 
 
 
Andmed: Kõo Vallavalitsus. 

 
Kõo külas reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub tarbitava vee hulga 
järgi. Seega pole ka teada infiltratsioonivee osakaalu reoveepuhastile suunatava reovee 
vooluhulgas. Tulenevalt torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas 
amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi.  
 
 
 
 
Kõo küla reoveepuhasti 
 
Kõo küla reovee puhastamine toimub küla lõunaosas asuvas reoveepuhastis. Kõo reoveepuhasti 
ehitati 2001. Aastal ning rekonstrueeriti . Kõo asula reoveepuhasti puhul on tegu kombineeritud 
tehismärgala -süsteemiga, mis puhastab asula ~190 elaniku reovett keskmise projekteeritud 
vooluhulgaga Q = 40 m3 ööp-1. Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 15 kg BHT7/d.  
Reovesi jõuab Kõo külast reoveepuhastile isevoolse kanalisatsioonitorustiku kaudu. 
Septikule eelnevasse kanalisatsioonikaevu (sissevoolukaevu) toimub ka horisontaalse 
läbivooluga pinnasfiltri läbinud reovee tagasipumpamine. Ummistuste ning 
hüdraulilise ülekoormuse vältimiseks on reoveepuhastile eelnevasse 
kanalisatsioonikaevu paigaldatud ka avariimöödavoolu torustik, mis juhitakse puhasti 
eesvooluks olevasse Kõo peakraavi. 
Reovee eelpuhastuseks kasutatakse septikut. Septik on kolmekambriline mahuti, 
millest reovesi aeglaselt läbi juhitakse.  
Kõo pinnasfilter-tehismärgalasüsteem koosneb viiest osast:  

1. Vertikaalse läbivooluga pinnasfilter, pindala: 230 (2x115) m2; 

2. Horisontaalse läbivooluga pinnasfilter, pindala: 285 m2; 

3. I vabaveeline märgala pindalaga 3600 m2; 

4. II vabaveeline märgala pindalaga 5500 m2; 

5. Tiik pindalaga 500 m2. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

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

m3/a 7243 

Ööpäevane keskmine reoveeteke m3/d 19,8 
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Reoveepuhastile eelneb reoveepumpla, mis on rajatud 3 meetrise diameetriga betoonkaevu. 
Pumplas on kasutusel reoveepump, mis pumpab reovee edasi vertikaalse läbivooluga 
pinnasfilterpuhastisse. Pumba töö juhtimine toimub ujuklülitite abil.  
Heitveesuublaks vastavalt Kõo Vallavalitsusele väljastatud vee-erikasutusloale (nr L.VV/322415) 
on Kõo peakraav (suubla kood VEE1131609).  
Vee erikasutusloaga (nr L.VV/322415) keskkonda viidavad lubatud saasteaine kogused ning Kõo 
küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 2016. aastal on toodud tabelis 14. 
Keskkonda viidavat üldfosfori ja -lämmastiku kogust vastavalt vee-erikasutusloale ei limiteerita.  
 

 
Foto 3. Kõo küla reoveepuhasti. 
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Foto 4. Kõo küla reoveepuhasti. 

 

Tabel 14. Kõo küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

  Sisenev  Väljuv 

Kuupäev Vee-
erikasutusloag

a lubatud 
suurim 

sisaldus mg/l 

13.09.16 13.09.16 20.12.16 

Komponent 

konts. konts. konts. 

mg/l mg/l 

 
mg/l 

BHT7 25 500 29 3,2 

KHT 125 1924 111 35 

Heljum 35 1224 <2 5,6 

Üldlämmastik - 67 10 3,1 

Üldfosfor - 10 0,93 1,3 

pH   7,1 7,1 6,8 

Andmed: Kõo Vallavalitsus 

 
Tabeli andmetest selgub, et 2016. aasta võetud heitvee proovid vastavad üldiselt vee 
erikasutusloa nõuetele. 
 
Kõo küla kanalisatsioonisüsteemide seisukord: 

 Kõo külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 190 elanikku. 

Ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem enamus Kõo küla keskuse korrusmajade ja 

eramajade elanikest ning asutustest, samuti osa ettevõtetest;  
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 Kanalisatsioonitorustike kogupikkus on ca 2,27 km. Isevoolsete torustike rajamisel on 

kasutatud peamiselt malm ja asbotorusid läbimõõduga DN 150 mm. Ühiskanalisatsiooni 

torustike ning kaevude amortisatsiooni tõttu toimub sademevee ja pinnasevee 

infiltratsioon.  

 Kõo küla reoveepuhasti koosneb võrekaevust, septikust, reoveepumplast ning 

kombineeritud pinnasfilter-tehismärgalapuhastist. Järelpuhastuseks on kasutusel biotiiki 

pindalaga ca 500 m2. 

 
 
 

3.2. Koksvere küla 

 
Koksvere külas elab 01.01.2017. aasta seisuga 187 elanikku. Koksvere külas on ühisveevärgiga 
liitunud ligikaudu 60 elanikku, lisaks liituvad põhjapoolses elamupiirkonnas 25 elanikku, mis teeb 
liitujate koguarvuks 85 ehk 45%. Ühiskanalisatsiooniga on liitunud ligikaudu 60 elanikku, lisaks 
liituvad põhjapoolses elamupiirkonnas 25 elanikku, mis teeb liitujate koguarvuks 85 ehk 45%.  
Koksvere külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi valdavalt nõrgalt kaitstud ning 
kaitsmata.  

  
Joonis 7. Põhjavee kaitstus Koksvere küla piirkonnas 
 
Reoveekogumisala Koksvere külas pole moodustatud. Samas on ühepereelamute piirkonnas  
välja ehitatud ühisveevärk ning lõunapoolses piirkonnas (25 elamut) ka kanalisatsioon. 
Põhjapoolses elamupiirkonnas on kanalisatsioon lahendatud lokaalsete mahutitega.  
Piirkond on kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega ala, kusjuures kaitsmata põhjaveega ala on 
just piirkond kus täna on reovee kogumine lahendatud mahutitega. 
 
Piirkonnas asub 37 elamut ning elanike arvuks on 85 inimest, piirkonna suuruseks on 7,4ha, mis 
teeb reostuskoormuseks 11,5 ie/ha. 
Vabariigi Valitsuse 19.03.2009 määruse nr 57 Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid1 
alusel tuleb reoveekogumisala määrata asulale elanike arvuga üle 50 inimese, kusjuures 
määratava reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha. Reoveekogumisala määramisel 
lähtutakse põhjavee kaitstusest, arvestades sotsiaal-majanduslikku kriteeriumi ja keskkonnakaitse 
kaalutlusi, sealhulgas pinnavee kaitstust. 
Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 
ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. 
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Koksvere küla reovee reostuskoormus 
 
Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe Koksvere küla ühiskanalisatsiooniga 
varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). 
Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku 
ööpäevas. 

Tabel 15. Koksvere küla reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 
töötajad 

Erireostus-
koormus 

Reostus-
koormus 

Voolu-
hulk BHT7  

kokku ie/d ie m3/d kg/d 
ÜK-ga ühendatud elanikud 
Koksvere küla (25 eramut) 60 1 60 4,8 3,6 
Praegu lokaalselt lahendatud 
piirkond (12 eramut) 25 1 25 2,0 1,2 
Asutuste/ettevõtete reovesi 
kokku - 0 0 0 0 

Koksvere reovesi kokku 85 - 85 6,8 4,8 

 
Seega tuleks Koksvere küla elamupiirkond määrata reoveekogumisalaks. Planeeritava 
reoveekogumisala skeem on esitatud joonisel 8 

 
Joonis 8. Planeeritava Koksvere reoveekogumisala skeem 
 
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega Koksvere küla elamupiirkonnas tegeleb Kõo 
Vallavalitsus, kellele kuuluvad ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemid. 
Põhjapoolses elamupiirkonnas haldavad veetrasse kohalikud elanikud, veetrasside omanik on 
teadmata. 
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Veevarustussüsteemide kirjeldus 
Koksvere külas on kaks veevõrku. Kõla lõunapoolne baseerub küla keskosas oleval puurkaevul 
(katastri nr. 6055), põhjapoolses piirkonnas varustatakse veevärki puurkaevu katastrinumber 
7792 baasil. Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 85 Koksvere küla keskuse elanikku. 
Koksvere küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 1600 meetrit, millest küla lõunapoolses 
osas on osaliselt rekonstrueeritud plasttorustiku sissetõmbamise teel mõned aastad tagasi. 
Uuemad torustikud on plasttorustikud De50 mm. Vanemad torustikud on malmtorustikud DN 100 
ja terastorustikud. Koksvere küla veevõrk on osaliselt amortiseerunud ning aeg-ajalt esineb 
avariisid veetorustikul. Uuemaid torustike viimasel ajal rajatud pole. 
Koksvere külas tarbitakse kahe puurkaevu vett. Puurkaevu katastri nr. 6055 vesi suunatakse 
veevõrku peale veetöötluse läbimist, puurkaevu katastrinumber 7792 vett ei töödelda ning selle 
puurkaevu vesi ei vasta alati kehtestatud nõuetele. 
Koksvere küla olemasolevad ja planeeritavad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval Lisas 
3 (Koksvere küla veetrasside skeem).  
Koksvere külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 85 elanikku, mis teeb liitujate koguarvuks 85 
ehk 45%. Ühisveevärgi vett kasutavad asutused ja ettevõtted Koksvere külas puuduvad.  
 
Koksvere küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaeve:  

1. Koksvere küla puurkaev (katastri nr. 6055); 
Koksvere puurkaev asub küla keskuses Pumbamaja katastriüksusel (katastri tunnus 
35701:002:0016) ning see on rajatud 1974. aastal. Puurkaevu sügavus on 80 meetrit ning selle 
abil ammutatakse vett siluri veekompleksist. Puurkaev-pumpla asub hoones koos 
veetöötlusseadmetega ning piisava rõhu tagamiseks kasutatava 200 liitrise hüdrofooriga. 2010. 
aastal võeti puurkaevust vett ühisveevarustuse tarbeks 2235 m3. Puurkaev-pumplal on tagatud 
50 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. Puurkaev-pumpla seadmed on 
rekonstrueeritud 2006. aastal.  Rekonstrueerimistööde käigus paigaldati pumplasse rauafiltrid 
ning hüdrofoor. Puurkaev-pumpla hoone on ehituslikult heas seisukorras. Veetöötluseks 
kasutatavate filtrite tagasipesuvesi on heitvesi, mis tuleb nõuetekohaselt puhastada. 
Puurkaev-pumpla tehnilised andmed on toodud eespool tabelis 9. 

  
Foto 5. Koksvere küla puurkaevu hoone 
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Foto 6. Koksvere puurkaev-pumpla seestvaade 
 
Alljärgnevalt on tabelis 16 toodud Koksvere küla elanike poolt tarbitud veekogused  ning 
puurkaevust pumbatud vee kogused 2016. aastal.  
 
Tabel 16: Koksvere küla puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 2016. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2016. aastal Koksvere puurkaevust väljapumbatud 
vesi 

m3/a 2540 

sh. eramajade ja korrusmajade elanikud m3/a 2540 

sh. asutused, ettevõtted m3/a 0 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 7,0 

Andmed: Kõo Vallavalitsus 
 
Kõo Vallavalitsuse andmetel on veekadu ligikaudu ca 0,5 m3/d. Koksvere küla ööpäevane 
keskmine veetarve on ligikaudu 7,0 m3. Arvestades ühisveevarustussüsteemiga ühendatud 
elanike arvuks ligikaudu 60, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 110 liitrit ööpäevas, mis 
on kõrgem kui maapiirkondades üldiselt. Suurem veetarve tuleneb ilmselt trasside leketest ja 
suhteliselt madalast vee hinnast.  
 

2. Tarbeveepuurkaev (katastri nr. 7792); 
Puurkaev asub Lille ja Ojakääru kinnistute piiril ning see on rajatud 1972. aastal. Puurkaevu 
sügavus on 21 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri-ordoviitsiumi veekompleksist. 
Puurkaevu pumbana ja piisava rõhu tagamiseks kasutatakse 24 liitrise paisupaagiga 
veeautomaati. Täpsed andmed veekasutuse suuruse ja vee kvaliteedi kohta puuduvad. 
Puurkaevul on 50 meetrine sanitaarkaitseala, kuid see ei ole tagatud – alal asuvad elamud, 
reovee kogumiskaevud jms., ala pole piiratud aiaga. Puurkaev-pumpla hoone on ehituslikult 
halvas seisukorras. 
Puurkaevu tehnilised andmed on toodud eespool tabelis 9. 
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Joonis 9. Tarbeveepuurkaevu (katastri nr. 7792) asukoha skeem 
 
Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 
Koksvere külas tuletõrje veevõtumahutid ning –kohad puuduvad. Kõrge veeseisu korral on 
vajadusel võimalik tulekustutuse tarbeks vett võtta Räpu jõest, mis voolab läbi küla keskuse.  
 
 
Joogivee kvaliteet 
Ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu (katastri nr 6055) põhjavee kvaliteeti iseloomustab 
tabel 17.  
Tabelist on näha, et Koksvere küla ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu põhjavesi vastab 
joogivee kvaliteedinõuetele (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrus nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- 
ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid").  
 
Tabel 17: Koksvere küla puurkaevust võetava põhjavee kvaliteet ning veevõrgust võetava 
joogivee kvaliteet. 

  
Lubatud 
piirnorm*   

Koksvere 
puurkaev 
24.08.16 

Koksvere 
"Sõnajala 
köök" 13.09.16 

Puurkaevu katastri nr     6055 - 

Värvus   Pt-Co 8,6 11 

Lõhn   palli - 0 

Maitse -  palli - 0 

Hägusus   NTU 0,6 <0,2 

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

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 571 607 

Ammooniumioon  0,5 mg/l 0,21 <0,05 

Nitritid 0,5 mg/l 0,15 - 
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Nitraadid 50 mg/l 5,9 - 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 1,8 5,0 

Üldraud 200 µg/l 95 25 

Mangaan 50 µg/l <20 - 

Kloriidid 250 mg/l 12 - 

Fluoriidid 1,5 mg/l 0,23 - 

Sulfaadid 250 mg/l 54 - 

Naatrium 200 mg/l 32 - 

Üldkaredus   mg-ekv/l - - 

Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml 0 0 

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 0 

Enterokokid 0 PMÜ/100 ml 0 - 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml 20 - 
Andmed: Kõo Vallavalitsus. 
 
Vastavalt Koksvere küla joogivee kontrolli kavale teostatakse joogivee tavakontroll 1 kord aastas 
ning süvakontroll üks kord kümne aasta jooksul. Tabelis 17 on toodud viimase joogivee kontrolli 
analüüside tulemused, mis on võetud Koksvere „Sõnajala köögist“. Viimase joogivee 
analüüsitulemuse põhjal vastab Koksvere küla joogivesi keemiliste ja mikrobioloogiliste 
kvaliteedinäitajate ning indikaatornäitajate osas kehtestatud normidele (Sotsiaalministri 31. 07. 
2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid").  
Amortiseerunud torustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate 
juures.  
Küla põhjaosa veevarustuseks kasutatava puurkaev (katastri nr. 7792) vee kvaliteedi kohta 
andmed puuduvad. 
 
 
Koksvere küla veevarustussüsteemi tehniline olukord 
 
Ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 1600 meetrit. Torustikest on ca 920 meetrit 
rekonstrueeritud mõned aastad tagasi. Rekonstrueerimine viidi läbi De50 mm läbimõõduga 
plasttorude sissetõmbamise teel;  
Koksvere puurkaev-pumpla seadmestik ja armatuur on rekonstrueeritud 2006. aastal. 
Rekonstrueerimistööde käigus paigaldati puurkaev-pumplasse rauaeraldus filtrid ning hüdrofoor. 
Samuti rekonstrueeriti olemasolev puurkaev-pumpla hoone; 
 
 
Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 
 
Ühiskanalisatsiooniga on liitunud ligikaudu 60 elanikku, lisaks liituvad põhjapoolses 
elamupiirkonnas 25 elanikku, mis teeb liitujate koguarvuks 85 ehk 45%.   Ühiskanalisatsiooniga 
on varustatud üksnes küla keskasula piirkonna elanikud. Mujal on reovee kogumiseks ja 
käitlemiseks kasutusel kogumismahutid ning imbsüsteemid. 
Koksvere küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne ning reovesi suunatakse küla lääneosas 
oleva reoveepumpla abil reoveepuhastisse. Tulenevalt torustike ja kanalisatsioonikaevude 
vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee 
infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – 
võib toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust.  
Koksvere külas on kokku ca 1067 m isevoolseid ning ca 160 m survelisi kanalisatsioonitorustikke. 
Isevoolsete torustike rajamisel on kasutatud peamiselt asbotorusid läbimõõduga DN 150. 
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Kanalisatsioonitorustikud on valdavalt rajatud ligikaudu 30 aastat tagasi, mistõttu on need 
käesolevaks ajaks amortiseerunud.   
Sademeveekanalisatsioon Koksvere külas puudub.  
Koksvere küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval Lisas 4 
(Koksvere küla kanalisatsioonitrasside skeem). 
Koksvere külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud üksnes küla keskasula elanikud ning seega 
suunatakse kanalisatsiooni üksnes olmereovett. Ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud 
asutused ja ettevõtted Koksvere külas puuduvad. Tööstusliku päritoluga reovett 
ühiskanalisatsiooni ei juhita.  
Reovee koguseid Koksvere külas ei mõõdeta vaid loetakse võrdeliseks tarbitud vee kogusega. 
Tabelis 18 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tekkiva reovee arvestuslikud 
kogused aastal 2016. 
Tabel 18: Koksvere küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud tarbijate reovee vee kogused 2016. 
aastal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andmed: Kõo Vallavalitsus. 
 
Koksvere külas toimub ühiskanalisatsiooni suunatava reovee koguse arvestamine 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud tarbijate poolt tarbitava vee koguse järgi. Koksvere 
reoveepuhastile eelnevas reoveepumplas reovee vooluhulga mõõtja puudub, mistõttu on 
keeruline hinnata ka infiltratsioonivee osakaalu reoveepuhastile suunatava reovee vooluhulgas. 
Tulenevalt torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas amortiseerunud, 
mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 
 
 
Koksvere küla reoveepumpla 
 
Suurem enamus Koksvere küla kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena ning reovesi suunatakse 
reoveepuhastile eelnevasse reoveepumplasse isevoolselt. Koksvere külas kasutatava 
reoveepumpla andmed on toodud tabelis 19. 
Tabel 19: Koksvere küla reoveepumpla ülevaade. 

Objekti nimi 
Kasutatava 
pumba mark 

Tootlikkus 
m3/h 

Üldhinnang 

Koksvere küla 
reoveepumpla 

Pedrollo 
MCm20/50, 
1,5 kW 

24 m3/h 
(H=10,5 m) 

Reoveepumpla asub küla lääneosas 
ning pumpab asula reovee 
reoveepuhastile. Pumpla on ehituslikult 
halvas seisukorras ning seadmed ning 
automaatika on amortiseerunud.  

Andmed: Kõo Vallavalitsus. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2016. aastal reovee kogused (elanikkond, 
ettevõtted ja asutused) 

m3/a 2350 

sh. eramajade ja korrusmajade elanikud m3/a 2350 

sh. asutused, ettevõtted m3/a 0 

Ööpäevane keskmine reoveeteke m3/d 6,4 
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Foto 7. Koksvere reoveepumpla hoone 
 
 
Koksvere küla reoveepuhasti 
 
Koksvere küla reovee puhastamine toimub küla lääneosas asuvas reoveepuhastis. 
Reoveepuhastile pumbatav reovesi voolab läbi amortiseerunud ning mittetöötava BIO-50 tüüpi 
reoveepuhasti ning suunatakse seejärel biotiikidesse. Reovee puhastamiseks kasutatakse kahte 
biotiiki kogupindalaga ligikaudu 800 m2 (400 + 400 m2). Biotiigid on mudast puhastatud 2011. 
aastal. Reoveepuhasti territooriumil asub ka vana tehnohoone, mis on amortiseerunud ning 
kasutusest väljas. 
Käesolevaks ajaks on reoveepuhasti ehitised ja seadmed täielikult amortiseerunud ning 
reoveepuhasti ei suuda tagada vee erikasutusloaga kehtestatud heitvee piirväärtusi, mistõttu 
suurema osa reovee reostuskoormusest võtavad vastu biotiigid. See omakorda põhjustab 
biotiikide mudastumist. Biotiikidest väljavoolul on tagatud vee erikasutusloaga kehtestatud heitvee 
piirväärtused. 
Heitveesuublaks vastavalt Kõo Vallavalitsusele väljastatud vee-erikasutusloale (nr L.VV/322415) 
on Räpu jõgi 5 km suudmest (suubla kood 1132500). Koksvere küla reoveepuhasti väljavoolu 
heitvee analüüsitulemused 2016. aastal on toodud tabelis 20. Keskkonda viidavat üldfosfori ja -
lämmastiku kogust vastavalt vee-erikasutusloale ei limiteerita. 
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Foto 8. Koksvere reoveepuhasti 
 

 
Foto 9. Koksvere küla reoveepuhasti biotiik. 
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Tabel 20: Koksvere küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

Kuupäev Vee-
erikasutusloaga 
lubatud suurim 
sisaldus mg/l 

Sisenev 
13.09.2016 

Väljuv 
13.09.2016 

Väljuv 
21.03.2016 

Väljuv 
14.09.2015 

Komponent 

konts. konts. konts. konts. 

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

BHT7 25 54 14 5,6 <3 

KHT 125 38 237 <30 <30 

Heljum 35 3,8 <2 <2 <3 

Üldlämmastik - 16 12 8,0 <2 

Üldfosfor - 1,5 <0,07 0,2 0,4 

pH   7,0 7,3 7,5 7,6 
Andmed: Kõo Vallavalitsus. 
 
Tabeli andmetest selgub, et 2016. aastal võetud heitvee proovid vastavad vee erikasutusloa 
nõuetele.  
 
 
Koksvere küla kanalisatsioonisüsteemide seisukord: 
Koksvere külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 60 elanikku. Ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud üksnes Koksvere küla keskasula elanikud;  
Isevoolsete kanalisatsioonitorustike kogupikkus on ca 1,07 km ning surveliste 
kanalisatsioonitorustike pikkus ca 0,16 km. Isevoolsete torustike rajamisel on kasutatud peamiselt 
asbotorusid läbimõõduga DN 150 mm. Ühiskanalisatsiooni torustike ning kaevude amortisatsiooni 
tõttu toimub sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon.  
Koksvere küla reoveepuhasti koosneb amortiseerunud BIO-50 tüüpi reoveepuhastist ning kahest 
biotiigist kogupindalaga ca 800 m2. Reovee puhastamine toimub käesoleval ajal üksnes 
biotiikides, mis on 2011. a. alguses settest puhastatud. Olemasolev Koksvere küla reoveepumpla 
on ehituslikult halvas seisukorras. 
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3.3. Soomevere küla 

Võhma linn koos Kõo valla Soomevere ja Suure-Jaani valla Võhmassaare külaga moodustab ühe 
reoveekogumisala – Võhma reoveekogumisala, registrikood RKA0840489, pindala 130ha, 
koormus 1800ie. 
Soomevere küla Võhma reoveekogumisalal asuv piirkond paikneb Võhma linnast kirde suunas. 

 
Joonis 10. Soomevere küla Võhma RKA piirkonnas asuv ala 
 
Veevarustus 
AS Võhma ELKO on rajanud veetrassid Tallinna tänavale ning sellega on välja ehitatud 
liitumispunkt Kivilöövi elamule, samuti on trassidega võimalik liituda tööstuspiirkonnas asuvatel 
Priidu, Töökoja, Lihakombinaadi ja Tehnika kinnistutel Tallinna tänaval. Tööstusalast idas asub 8 
elamut, praegusel ajal on veevarustus lahendatud lokaalselt. 
 
Kanalisatsioon 
AS Võhma ELKO on rajanud kanalisatsioonitrassid Tallinna tänavale ning sellega on välja 
ehitatud liitumispunkt Kivilöövi elamule, samuti on trassidega võimalik liituda tööstuspiirkonnas 
asuvatel Priidu, Töökoja, Lihakombinaadi ja Tehnika kinnistutel – selleks tuleb paigaldada 
reoveepumpla ning rajada survetrass Tallinna tänavani. Tööstusalast idas asub 8 elamut, 
praegusel ajal on kanalisatsioon lahendatud lokaalselt. 
Piirkond on tihedalt seotud Võhma reoveekogumisalaga ning 8 elamule trasside rajamine sõltub 
Võhma linna investeeringutest – see saab võimalikuks pärast trasside rajamist Võhma linna 
raudteest ida poole jäävale alale. Võhma linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas 
2016–2030 on investeering plaanitud teha 2020-2022. Arvestades trasside suhteliselt suurt 
pikkust ning väikest liitujate arvu kujuneb liitumispunkti rajamise maksumus ilmselt päris kõrgeks 
ning enne trasside planeerimist piirkonda tuleks teha tasuvusanalüüs ning kaaluda ka lokaalseid 
lahendusi. 
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3.4. Pilistvere küla 

Pilistvere külas tegeleb vee- ja kanalisatsioonisüsteemide haldamisega OÜ Mangeni PM, kellele 
kuuluvad ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemid. Veevarustuse- ja kanalisatsiooniga on varustatud 
üksnes OÜ-le Mangeni PM kuuluv töökoda ning kaks elumaja, kus veevarustuse puurkaevu vett 
kasutavad üksnes põllumajandusühistu töötajad. Tasu vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest ei 
võeta. 
Pilistvere külas pole Ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni seaduse mõistes tegemist ühisveevärgi 
ja –kanalisatsiooniga, kuna vee- ja kanalisatsioonisüsteemidega on liidetud ca 40 inimest. Samuti 
pole vee- ja kanalisatsioonisüsteemid vee-ettevõtte hallatavad. 
Seega toimub OÜ-le Mangeni PM kuuluvate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamine ja 
rekonstrueerimine Pilistvere külas sõltuvalt vajadusest ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 
arendamise kavas seda ei käsitleta. 
 
Veevarustus 
Puurkaev-pumpla hoone on halvas seisukorras ning pumpla sisustus on amortiseerunud. 
Pilistvere küla puurkaevu vesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele ülenormatiivse üldraua  ning 
mangaani sisaldus tõttu. Veetöötlusseadmed Pilistvere küla veevarustussüsteemis puuduvad. 
Veevõrgust võetava joogivee kvaliteedi kohta andmed puuduvad. Kuna joogiveetöötlusseadmed 
puurkaev-pumplas puuduvad on tõenäoliselt tarbijateni jõudvas joogivees samuti üle lubatud 
piirnormi üldraua ning mangaani sisaldused.  
Amortiseerunud torustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi halvenemine tarbijate juures.  
Puurkaev varustab veega kahte korterelamut ja 1 väiksemat elamut ning töökoda;  
Vett veevarustuse tarbeks võetakse käesoleval ajal Pilistvere keskosas asuvast puurkaevust 
(katastri nr 6095). Puurkaev kuulub OÜ-le Mangeni PM; 
Pilistvere küla veevõrgu kogupikkus on ligikaudu 240 m. Enamik torustikust (malm DN 100 mm) 
on rajatud 30 ja enam aastat tagasi. Veekadude osakaal pole teada, kuna puurkaev-pumplas olev 
veemõõtja pole töökorras, kuid hinnanguliselt on see siiski võrdlemisi suur. 
Pilistvere puurkaevu hoone on halvas seisukorras ning vajab rekonstrueerimist. Veevarustuses 
kasutataval puurkaevul pole tagatud piisav sanitaarkaitseala ning see pole aiaga ümbritsetud; 
Pilistvere külas on tuletõrjevee võtmiseks võimalik kasutada Pilistvere paisjärve. Tuletõrje 
veevõtukoht on aastaringi kasutatav ning korras, kuid sellel puudub veevõtukaev ning 
nõuetekohane tähistus. 
 
Kanalisatsioon 
Pilistvere külas on kanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 31% küla elanikest ehk ca 40 inimest. 
Kanalisatsiooniga on ühendatud üksnes kaks korruselamut ning töökoda. 
Pilistvere küla kanalisatsioon on isevoolne ning reovesi suunatakse küla lõunaosas paiknevasse 
reoveepuhastisse. 
Pilistvere külas on kokku ca 0,6 km isevoolseid kanalisatsioonitorustikke. Isevoolsete torustike 
rajamisel on kasutatud peamiselt asbotorusid läbimõõduga DN 150 mm. Kanalisatsioonitorustik 
on valdavalt rajatud 30 ja enam aastat tagasi mistõttu on see käesolevaks ajaks amortiseerunud 
ning toimib väga halvasti. Tulenevalt torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need 
suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda 
põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust.  
Sademeveekanalisatsioon Pilistvere külas puudub. 
Pilistvere küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 3 
(Pilistvere küla olemasolev veevarustuse ja kanalisatsiooni üldskeem) 
Pilistvere külas on kanalisatsiooniga ühendatud üksnes kaks kortermaja ning töökoda. Reovee 
koguseid Pilistvere külas ei mõõdeta vaid loetakse võrdeliseks tarbitud vee kogusega.  
Pilistvere küla reovee koguseid ei mõõdeta ning reovee koguse arvestus toimub tarbitud vee 
koguse järgi. Seetõttu puuduvad ka andmed kanalisatsioonitorustikku infiltreeruva sademevee 
koguse kohta. Tulenevalt torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas 
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amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. 
 
Pilistvere küla reoveepuhasti 
Pilistvere küla reovee puhastamine toimub külast lõuna suunas asuvas reoveepuhastis. Reovee 
puhastamiseks on kunagise veekasutusloa taotluse joonise järgi olnud septik ja kruusafilter ning 
biotiik. Kuna reoveepuhasti on olnud aastaid hooldamata, siis reovee puhastamiseks kasutatav 
septik ja kruusafilter on täielikult amortiseerunud ning muda täis. Sellest tulenevalt toimub reovee 
puhastamine käesoleval ajal eelkõige biotiigis, mis on samuti muda täis settinud ning kinni 
kasvanud. Reovee puhastamiseks kasutatava biotiigi pindala on ligikaudu 200 m2. 
Käesolevaks ajaks on reoveepuhasti biotiik mudastunud ning võssa kasvanud. 
Heitveesuublaks vastavalt OÜ-l Mangeni PM väljastatud vee-erikasutusloale (nr L.VV/322860) on 
Madise kraav (suubla kood 1131628).  
Keskkonda viidavat üldfosfori ja -lämmastiku kogust vastavalt vee-erikasutusloale ei limiteerita. 
Reoveepuhastisse siseneva reovee reostusnäitajate kohta andmed puuduvad. 
Heitvee proov vastab vee erikasutusloa nõuetele.  
Pilistvere küla kanalisatsioonisüsteemide seisukord: 
Pilistvere külas on kanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 40 elanikku. Kanalisatsiooniga on 
ühendatud üksnes kaks korrusmaja ning töökoda;  
Pilistvere külas on ca 0,6 km isevoolseid kanalisatsioonitorustikke. Isevoolsete torustike rajamisel 
on kasutatud peamiselt asbotorusid läbimõõduga DN 150 mm. Kanalisatsioonitorustik on 
valdavalt rajatud 30 ja enam aastat tagasi, mistõttu on see suures osas amortiseerunud. 
Kanalisatsioonitorustike ning -kaevude amortisatsiooni tõttu toimub sademetevee ja pinnasevee 
infiltratsioon. 
Pilistvere küla reoveepuhasti asub küla lõunaosas ning reovesi juhitakse sinna isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku abil. Reoveepuhasti koosneb amortiseerunud ning mudastunud septikust, 
kruusafiltrist ning biotiigist pindalaga ligikaudu 200 m2. Puhasti on aastaid hooldamata ning 
mudastunud, puhastist suublasse juhitav heitvesi vastab 2010. aastal võetud heitvee analüüsi 
tulemuse põhjal vee erikasutusloa nõuetele; 
 
 

3.5. Kirivere Kool ja Pilistvere Hooldekodu 

Lisaks eelnevalt toodud asulatele haldab Kõo Vallavalitsus ka vee- ja kanalisatsioonisüsteeme 
Kirivere Põhikooli ning Pilistvere Hooldekodu territooriumil (vt skeemid lisas joonisel 6 ja 7). 
Kirivere Põhikoolis tarbivad puurkaevu vett ligikaudu 80 õpilast ning 26 õpetajat. Pilistvere 
Hooldekodu puurkaevu vett tarvitab ligikaudu 26 hoolealust.  
Joogivee töötlemiseks on 2006. aastal Kirivere Põhikooli ja Pilistvere Hooldekodu puurkaev-
pumplasse paigaldatud rauaeraldusfiltrid ning hüdrofoorid (100 liitrit). Pilistvere Hooldekodu 
puurkaev-pumpla hoone on ehituslikult heas seisukorras, Kirivere Põhikooli puurkaev-pumpla 
hoone seisukord on rahuldav. 
Kirivere kooli ja ka Pilistvere Hooldekodu veevarustuses kasutatavate puurkaevude põhjavees on 
üle joogivee lubatud piirnormi olnud üldraua  ja mangaani sisaldused.  
Tekkiva reovee puhastamiseks kasutatakse biotiike. Kirivere kooli reovesi puhastakse ligikaudu 
350 meetri kaugusel koolimajast loodesuunas olevas biotiigis. Biotiigi ümbrus on 2011. a. metsast 
puhastatud. 
 
 

3.6. Ettepanekud renoveerimise osas Kõo ja Koksvere külades 

 
Veevarustus  
Puurkaev-pumplad Kõos ja Koksveres suuremad rekonstrueerimist ei vaja. Vajalik oleks 
pumplatesse häireedastussüsteemi paigaldamine. 
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Et tagada elanikkonna varustamine puhta joogiveega on vaja ühisveevärgi torustikku 
rekonstrueerida Kõos 1680 m ja Koksveres 920 m.  
Lähtuvalt tuletõrje normidest on Kõos tulekustutusvee vajadus tulekahju korral 15 l/s 3 tunni 
jooksul e 162 m3. Vajaliku tulekustutusvee olemasolu tagamiseks on vaja paigaldada 
korruselamute lähedusse tuletõrje veemahuti.  
Lähtuvalt tuletõrje normidest on Koksveres tulekustutusvee vajadus tulekahju korral 10 l/s 2 tunni 
jooksul e 72 m3. Vajaliku tulekustutusvee olemasolu tagamiseks on vaja paigaldada 
elamupiirkondadesse 2 tuletõrje veemahutit.  
 
Kanalisatsioon 
Isevoolutorustikud on ette nähtud ehitada PP või PVC torudest tugevusklassiga vähemalt SN8, 
survetorustikeks on PE torud tugevusklassiga PN10. Vaatluskaevud on plastkaevud läbimõõduga 
vähemalt 400 mm. Liitumispunkti on ette nähtud kontrolltoru tõusutoru läbimõõduga De 200 mm. 
Tänavakollektorist kuni liitumispunktini paigaldatav torustik on üldjuhul PP või PVC De 160 mm. 
Vanad amortiseerunud torustikud jäetakse maha, kaevud täidetakse pinnasega. Torustike ehitus- 
ja renoveerimismahtu kuulub ka uute liitumispunktide rajamine. 
Ühiskanalisatsiooni parendamiseks on vajalik teostada järgmised investeeringuprojektid: 
 

 Olemasoleva kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (vajalik põhjavee saastamisriski 
vähendamiseks) – vajalik on rekonstrueerida Kõo külas 2050m isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku ja Koksvere külas 1310m isevoolset ja 170 m surve 
kanalisatsioonitorustikku.  

 
 Kanalisatsioonivõrgu laiendus (vajalik elanike elukvaliteedi parandamiseks ja põhjavee 

saastamisriski vähendamiseks) – vajalik on rajada Koksveres 400 m uut isevoolset ja  180 
m surve kanalisatsioonitorustikku, paigaldada 1 reoveepumpla. 

 
Rekonstrueerimist vajavad Koksveres reoveepumpla RVP-1. Kanalisatsioonitorustiku laiendamise 
korral tuleb rajada üks uus reoveepumpla Koksvere küla põhjapoolse piirkonna reovee 
ülepumpamiseks. 

 Kõik pumplad on ette nähtud varustada kahe sukelpumbaga, kusjuures eelpool esitatud 
jõudlusega peavad olema võimelised töötama mõlemad pumbad eraldi. 

 Kõik reoveepumplad on vaja varustada häireedastussüsteemiga ning vajadusel 
kaasajastada automaatikat. 

 
Kõo reoveepuhasti on hiljuti rekonstrueeritud ning rekonstrueerimist ei vaja. Koksvere biotiigid 
tagavad nõutava puhastustulemuse, biotiigid on hiljuti puhastatud ning seal suuremaid töid ei 
planeerita.  
 
 

3.7. Ettepanekud renoveerimise osas Pilistvere külas ja Kirivere Koolis 

Pilistvere küla puurkaev-pumpla sisustus on käesolevaks ajaks amortiseerunud, mistõttu on 
vajalik selle uuendamine. Rekonstrueerimist vajab ka olemasolev puurkaev-pumpla hoone. 
Lisaks on vajalik puurkaev-pumplasse paigaldada veetöötlusseadmed tagamaks joogivee 
vastavus kehtestatud nõuetele, kuna on puurkaevust võetavas vees olnud üle piirnormi üldraua ja 
mangaani sisaldused. 
Tulenevalt torustike vanusest on need käesolevaks ajaks amortiseerunud ning lekivad. Seetõttu 
on vajalik rekonstrueerida ka olemasolevad veetorustikud kogupikkusega ca 149 meetrit ja 
kanalisatsioonitrassid kogupikkusega ca 600m. Biotiigid vajavad puhastamist Pilistvere külas ja 
hooldekodus. 
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3.8. Kokkuvõte ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniobjektide kohta 

Esmajärjekorras renoveeritavad objektid on: 
1. Kõo küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine – veevarustuse ja 

kanalisatsiooni töökindluse tagamiseks, piirkond on nõrgalt kaitstud põhjaveega ala. 
2. Koksvere küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendus – 

veevarustuse ja kanalisatsiooni töökindluse tagamiseks, piirkond on kaitsmata ja nõrgalt 
kaitstud põhjaveega ala. 
 

 
Tabel 21. Eelhinnang investeeringute kohta 
 
Jrk 
nr 

Projekti nimetus Projekti 
maksumus 
kokku 

INVESTEERINGUD (milj eurot) 

  Milj eurot Vajadus 
   2017-

2018 
2018-
2019 

  

1 Kõo küla vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 
rekonstrueerimine  

0,521 0,521    

2 Koksvere küla vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 
rekonstrueerimine  

0,466  0,466   

 KOKKU 0,987 0,521 0,466   
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4.  Ühisveevärki ja kanalisatsiooni teenindav ettevõte 

Kõo vallas tegeleb vee-ettevõtlusega Kõo Vallavalitsus. Lisaks tegeleb vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse osutamisega Pilistvere külas OÜ Mangeni PM. 
Kõo Vallavalitsusele kuulub enamus vee- ja kanalisatsioonisüsteemidest Kõo valla 
ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniga varustatud asulates. Pilistvere külas osutab vee- ja 
kanalisatsiooniteenust OÜ Mangeni PM, kellele kuuluvad ka veevarustuse ja 
kanalisatsioonisüsteemid (sh puurkaev ning biotiigid). Pilistvere külas on veevarustuse ja 
kanalisatsiooniga varustatud üksnes OÜ-le Mangeni PM kuuluv töökoda ning kaks elamut. Kuna 
Pilistvere küla (meierei) puurkaevu vett kasutavad üksnes põllumajandusühistu töötajad ja ühistu 
töökoda, siis tasu vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest ei võeta. 
Alljärgnevalt on loetletud Kõo Vallavalitsusele kuuluvad ühisveevärgi ja kanalisatsioonirajatised:   
1. Kõo küla puurkaev-pumpla; 
2. Koksvere küla puurkaev-pumpla; 
3. Kirivere Põhikooli puurkaev-pumpla; 
4. Pilistvere hooldekodu puurkaev-pumpla; 
5. Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Kõo ja Koksvere külades ning Kirivere Põhikooli ja 
Pilistvere Hooldekodu territooriumil. 
6. Koksvere küla reoveepumpla; 
7. Kõo ja Koksvere küla reoveepuhastid ning Kirivere Põhikooli ja Pilistvere Hooldekodu 
biotiigid. 
 
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseaduse alusel on Kõo vallas ÜVK süsteemidega tegemist Kõo ja 
Koksvere külades ning Soomevere külas Võhma RKA piirkonnas asuval alal. 
 
Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad on reguleeritud Kõo Vallavolikogu 17. detsembri 2009. a. 
määrusega nr 2 “Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kinnitamine”. Määrusega 
kehtestatakse Kõo Vallavalitsuse poolt osutatava veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste 
hinnad. 
 
Tabel 22. Kõo Vallavalitsuse 17. detsembri 2009. a. määrusega nr. 2 kinnitatud veevarustuse 
ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad Kõo vallas (ilma käibemaksuta) 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni 

teenuse tarbija 

1 m3 maksumus (€) 

käibemaksuta 

1 m3 maksumus (€) 

käibemaksuga  

Kõo Vallavalitsuse tegevuspiirkond 

Veevarustus   

Elanikud, asutused ja ettevõtted 0,77 0,92 

Heitvee ärajuhtimine   

Elanikud, asutused ja ettevõtted 0,83 1,0 

ÜVK teenus kokku 1,60 1,92 

Märkus: Kõo Vallavalitsus ei ole käibemaksukohuslane, hetkel käibemaksu teenuse hinnale ei 
lisandu. Pärast vee-ettevõtte määramist lisandub hinnale ka käibemaks. 
Andmed: Kõo Vallavalitsus 
 
Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele ei saa Kõo Vallavalitsus ise olla vee-
ettevõtja, volikogus on teemat arutatud ning plaanis on Kõo piirkonna ÜVK objektid anda üle AS 
Võhma ELKO-le, omandada ettevõttes osalus ning määrata Kõo valla vee-ettevõtjaks AS Võhma 
ELKO. 
 
Pärast 2017 aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi ühinevad Kõo vald, Kõpu vald, 
Suure-Jaani vald ja Võhma linn üheks omavalitsuseks – Põhja-Sakala vallaks. 
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Kõo valla, Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja Võhma linna ühinemislepingus on ühineva piirkonna 
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teemat käsitletud järgmiselt: 
VIII MAJANDUS 
35. Ühisveevärk ja kanalisatsioon 
35.1 Investeeringute tegemisel lähtutakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavades  
püstitatud eesmärkidest ning Eesti Keskkonnastrateegias sätestatud nõuetest. Rahastamisse 
kaasatakse Euroopa Liidu struktuurifondide ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus vahendeid. 
35.2 Koostatakse ühine Valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava. 
35.3 Tegutsema jäävad AS Suure-Jaani Haldus, millele lisatakse Kõpu teeninduspiirkond ja AS 
Võhma ELKO, millele lisatakse Kõo teeninduspiirkond. 
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II ARENGUKAVA KOOSTAMINE 

5.  ÜVK arengukava koostamise põhimõtted 

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

5.1  ÜVK rajamise maksumuse alused 

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

5.2  ÜVK arendamine  

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

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

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

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

 
Arendamiseks vajalikud tegevused: 

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

väljatöötamine ning vastuvõtmine lähtudes tarbijate huvidest. 
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6.  Arenguprogramm 

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

6.1  Ühisveevärk 

Projekt A: Ühisveevärgi rekonstrueerimine Kõo külas 
Kogu seni rekonstrueerimata malm- ja terastorudest ühisveevärk (2050 m) rekonstrueeritakse, 
milleks esmalt tuleb selgitada olemasolevate torude seisukord. Võimaluse korral on otstarbekas 
kasutada torude sujutamist. Kus see on võimatu, kasutatakse lahtise kaeviku meetodit. 
Veetorustiku rajamiseks on otstarbekas kasutada PE PN10 torusid läbimõõdus 32–63 mm. 
Tuletõrje vajadusteks paigaldatakse korrusmajade piirkonda tuletõrjevee mahuti 162m3. Elamute 
kohal paigaldatakse torustikule majaühendused koos pikendatud spindli ja malmkapega 
kraanidega, mida vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele on võimalik käsitleda 
liitumispunktidena. Magistraaltorustiku ehitamisega samaaegselt on otstarbekas renoveerida ka 
kõik majaühendustorustikud. Enne torustike rekonstrueerimis- ja laiendamistööde algust on 
otstarbekas luua veevõrgu mudel. 
 
Projekti tulemused: 

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

 
Projekt C: Ühisveevärgi rekonstrueerimine Koksvere külas 
Kogu seni rekonstrueerimata malm- ja terastorudest ühisveevärk (920 m) rekonstrueeritakse, 
milleks esmalt tuleb selgitada olemasolevate torude seisukord. Võimaluse korral on otstarbekas 
kasutada torude sujutamist. Kus see on võimatu, kasutatakse lahtise kaeviku meetodit. 
Veetorustiku rajamiseks on otstarbekas kasutada PE PN10 torusid läbimõõdus 32–50 mm. 
Tuletõrje vajadusteks paigaldatakse pumbajaama piirkonda tuletõrjevee mahuti 72m3. Elamute 
kohal paigaldatakse torustikule majaühendused koos pikendatud spindli ja malmkapega 
kraanidega, mida vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele on võimalik käsitleda 
liitumispunktidena. Magistraaltorustiku ehitamisega samaaegselt on otstarbekas renoveerida ka 
kõik majaühendustorustikud. Enne torustike rekonstrueerimis- ja laiendamistööde algust on 
otstarbekas luua veevõrgu mudel. 
 
Projekti tulemused: 

 Koksvere elanikud ja ettevõtted varustatakse puhta joogiveega; 
 väheneb elanike terviserisk; 
 veekaod ja ühisveevärgi ekspluatatsioonikulud vähenevad; 
 täidetud on tuletõrje veevarustuse nõuded. 
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6.2  Ühiskanalisatsioon 

Projekt B. Kanalisatsiooni rekonstrueerimine Kõo külas 
Olemasolevad amortiseerunud kanalisatsioonitorustik ja betoonist kanalisatsioonikaevud 
likvideeritakse. Uus torustik (2050 m) on otstarbekas ehitada plastiktorudest PVC 160–200 mm ja 
plastikkaevudest 400/315 mm teleskooppäiste ja malmluukidega.  
 
Projekti tulemused: 

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

 
 
Projekt D. Kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine Koksvere külas  
Olemasolevad amortiseerunud kanalisatsioonitorustik, kogumismahutid ja betoonist 
kanalisatsioonikaevud likvideeritakse. Uus isevoolne torustik (rekonstrueerimine 1310 m, laiendus 
400m) on otstarbekas ehitada plastiktorudest PVC 160mm ja plastikkaevudest 400/315 mm 
teleskooppäiste ja malmluukidega.  
Kokku on vajalik rekonstrueerida 1 ja rajada 1 reoveepumpla.  
Pumplad ehitatakse kompaktsete klaasplastist korpustega ja varustatakse kahe sukelpumbaga, 
kusjuures mõlemad pumbad peavad olema võimelised töötama eraldi. 
Pumbajaamade sanitaarkaitsetsooni laius on 10 m. 
Uus surve kanalisatsiooni torustik (rekonstrueerimine 170 m, laiendus 180m) ehitatakse PE 
plasttorudest 90mm 
 
Projekti tulemused: 

 reovesi juhitakse kadudeta reoveepuhastile ja väheneb põhjavee reostusoht; 
 vähendatakse sademevee infiltratsiooni kanalisatsiooni; 
 väheneb elanike terviserisk.  
 kanalisatsiooni ekspluatatsioonikulud vähenevad. 
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6.3  Arendustegevused ja projektide maksumused 
 
Tabel 23. Kõo valla ÜVK arendamiseks vajalikud tegevused ja investeeringud 
 
Projekti osa Komponendid Kokku 

A. Kõo küla ühisveevärgi rekonstrueerimine ja laiendamine 

A. Ühisveevärgi 
rekonstrueerimine  

Torustiku ehitus PE torudega, 1680 m  151200 

Tuletõrje veemahuti 40000 

Uuringud, projekteerimine10% 19200 

Ettenägematud kulud 10% 19200 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 9560 

KOKKU A: 239160 

B. Koksvere küla ühisveevärgi rekonstrueerimine ja laiendamine 

B1. Ühisveevärgi 
rekonstrueerimine 

Torustiku ehitus PE torudega, 920 m  82800 

Tuletõrje veemahuti 30000 
Uuringud, projekteerimine 10% 11280 

Ettenägematud kulud 10% 11280 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 5640 

KOKKU B: 141000 

C. Kõo küla kanalisatsiooni rekonstrueerimine 

C. Kanalisatsiooni 
rekonstrueerimine 

Torustiku ehitus PVC torudega, isevoolne 
2050 m, kaevud 

225500 

Uuringud, projekteerimine 10% 22550 

Ettenägematud kulud 10% 22550 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 11275 

C KOKKU: 281875 

D. Koksvere küla kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine 

D1. Kanalisatsiooni 
rekonstrueerimine 
Reoveepumpla 
rekonstrueerimine 

Torustiku ehitus PVC torudega, isevoolne 
1310 m, survetrass 170m, kaevud 
Reoveepumpla paigaldamine, 1 tk 

179400 

Uuringud, projekteerimine 10% 17940 

Ettenägematud kulud 10% 17940 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 8970 

D1 KOKKU: 224250 

D2. Kanalisatsiooni 
laiendamine 
Reoveepumpla 
paigaldamine 

Torustiku ehitus PVC torudega, isevoolne 
400m, survetrass 180m, kaevud 
Reoveepumpla paigaldamine, 1 tk 

80200 

Uuringud, projekteerimine 10% 8020 

Ettenägematud kulud 10% 8020 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 4010 

D2 KOKKU: 100250 

KOKKU D: 324500 

KOKKU A- D: 986535 

 



 

 
 

52

7.  Finantsanalüüs 

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

7.1  Vee- ja kanalisatsiooni teenuste müük 

 
Kõo Vallavalitsuse vee- ja kanalisatsiooniga seotud käive 2016. aastal oli ligi 20700 eurot.  
 
Tabel 24. Laekumine teenuste müügist 
 

Laekumine 2016 (eurodes) 
ÜVK teenuse müük  
sh elanikele 15903 
sh asutustele, ettevõtetele 670 
Tulu vee- erikasutusest 4089 
Kokku 20662 
 

7.2  Tariifid ja laekumine 

Veeteenuste hinnaregulatsioon on reguleeritud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusega, mille 
kohaselt vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutaja esitab vee- ja kanalisatsioonihinna muutmiseks 
hinnataotluse omavalitsusele kooskõlastamiseks ning kehtestab ja avalikustab selle vähemalt 30 
päeva enne hinna kehtima hakkamist. Vee- ja kanalisatsiooni tariifid peavad katma ettevõtte 
opereerimis- ja tegevuskulud, amortisatsiooni- ja intressikulud ning sisaldama põhjendatud 
tulukust. Sellise hinnakujunduse korral tagatakse ettevõtte jätkusuutlikkus tulevikus. 
Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad on reguleeritud Kõo Vallavolikogu 17. detsembri 2009. a. 
määrusega nr 2 “Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kinnitamine”. Määrusega 
kehtestatakse Kõo Vallavalitsuse poolt osutatava veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste 
hinnad. Praegusel hetkel on teenuse hinnaga kaetud ainult teenuse pakkumiseks tehtavad 
jooksvad kulud. 
 
Tabel 25. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid Kõo vallas. 
 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni 

teenuse tarbija 

1 m3 maksumus (€) 

käibemaksuta 

1 m3 maksumus (€) 

käibemaksuga  

Kõo Vallavalitsuse tegevuspiirkond 

Veevarustus   

Elanikud, asutused ja ettevõtted 0,77 0,92 

Heitvee ärajuhtimine   

Elanikud, asutused ja ettevõtted 0,83 1,0 

ÜVK teenus kokku 1,60 1,92 

Märkus: Kõo Vallavalitsus ei ole käibemaksukohuslane, hetkel käibemaksu teenuse hinnale ei 
lisandu. Pärast vee-ettevõtte määramist lisandub hinnale ka käibemaks. 
Andmed: Kõo Vallavalitsus 
 
Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele ei saa Kõo Vallavalitsus ise olla vee-
ettevõtja, volikogus on teemat arutatud ning plaanis on Kõo piirkonna ÜVK objektid anda üle AS 
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Võhma ELKO-le, omandada ettevõttes osalus ning määrata Kõo valla vee-ettevõtjaks AS Võhma 
ELKO. 
 
Kombineeritud tariif on 2016. aastal 1,92 eurot/m3, mis on madalam võrreldes Eesti keskmise 
tariifiga. 
Arvete laekumisega suuremaid probleeme ei ole olnud.  
 

7.3  Veeteenuse osakaal sissetulekust 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osakaal keskmisest leibkonna sissetulekust ei tohiks ületada 4%. 
See on EBRD 2002. a statistika põhjal seatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse osakaalu 
kriteeriumiks (benchmark) 3–5% vahel keskmisest leibkonna sissetulekust. 
Keskmiseks sissetulekuks Kõo vallas on võetud Statistikaameti avaldatud leibkonnaliikme 
netosissetulek Viljandimaal ning seda on korrigeeritud iga-aastaselt vastavalt  
Kulutused vee- ja kanalisatsiooniteenusele on alla 2% sissetulekust, mis võrreldes EL poolt 
kehtestatud sihtmääraga (benchmark) 4% on tunduvalt madalamal. Selle põhjuseks on see, et 
investeeringud vee-  ja kanalisatsioonirajatistesse on tehtud osaliselt ning ilma kvaliteetse 
teenuse osutamiseta on vee-ettevõtetel olnud väga raske vee- ja kanalisatsiooni hinda tõsta. 
Samuti on veetarbimine väga madal inimese kohta päevas (keskmiselt 80 l/d/in). Analüüsis on 
arvestatud, et elanike veetarbimine on 80 liitrit ööpäevas. Lääne-Euroopa keskmine tarbimine on 
150 l/d/in. 
Vee ja kanalisatsioonitariif ei ületa projektiperioodi vältel 4% leibkonna sissetulekust. 
rahandusministeeriumi avaldatud palkade kasvu prognoosiga.
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Tabel 26. Vee ja kanalisatsiooniteenuse osakaal keskmisest leibkonna sissetulekust 
 
  Ühik 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Veekasutuse maht m3/a 9125 9125 9125 9125 9125 9125 9125 

Prognoositav veetariif (km-ta) eur/m3 1,02 1,13 1,18 1,21 1,25 1,28 1,41 

Kanalisatsiooniteenuse maht m3/a 9125 9125 9125 9125 9125 9125 9125 

Prognoositav 
kanalisatsioonitariif (km-ta) 

eur/m3 1,38 1,51 1,59 1,63 1,68 1,72 1,89 

Prognoositav komplekstariif 
(km-ta) 

eur/m3 2,40 2,64 2,77 2,85 2,92 3,00 3,30 

Prognoositav komplekstariif 
(km-ga) 

eur/m3 2,88 3,17 3,32 3,42 3,51 3,60 3,96 

Leibkonnaliikme kulutus ÜVK 
teenusele 

eur/kuu 7,14 7,85 8,24 8,47 8,70 8,94 9,83 

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

ÜVK teenuse kulu osakaal 
sissetulekust 

% 1,26 1,30 1,29 1,25 1,21 1,17 1,22 

 
  Ühik 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Veekasutuse maht m3/a 9125 9125 9125 9125 9125 9125 9125 
Prognoositav veetariif (km-ta) eur/m3 1,55 1,59 1,63 1,68 1,72 1,77 1,82 
Kanalisatsiooniteenuse maht m3/a 9125 9125 9125 9125 9125 9125 9125 
Prognoositav 
kanalisatsioonitariif (km-ta) 

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

Prognoositav komplekstariif 
(km-ta) 

eur/m3 3,63 3,73 3,83 3,93 4,04 4,15 4,26 

Prognoositav komplekstariif 
(km-ga) 

eur/m3 4,36 4,48 4,60 4,72 4,85 4,98 5,11 

Leibkonnaliikme kulutus ÜVK 
teenusele 

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

Leibkonnaliikme 
netosissetulek  

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

ÜVK teenuse kulu osakaal 
sissetulekust 

% 1,27 1,23 1,19 1,16 1,13 1,10 1,07 
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7.4  Kulud 

Detailsed vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise kulud on toodud tabelis 27. 
 
Tabel 27. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise kulud 
 

Kulud eurodes 2016 
Palgakulu 4520 
Elektrikulu 2150 
Analüüsid 1826 
Ressursimaks, saastemaks 1137 
Remondikulud 2616 
Kokku 12249 
 

7.5  Vee ja kanalisatsiooniteenuse tulud ja kulud 

Vee ja kanalisatsiooniteenuste tulud ja kulud on toodud tabelis 28. 
 
Tabel 28. Vee ja kanalisatsiooniteenuste tulud ja kulud 
 

Tulud ja kulud eurodes 2016 
ÜVK teenuse müük elanikele 15903 
ÜVK teenuse müük asutustele 670 
Tulu vee-erikasutuselt 4089 
Tulud kokku 20662 
Kulud veemajandusele 8614 
Kulud heitveekäitlusele 3635 
Kulud kokku 12249 
 
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind katab praegusel ajal ainult teenuse osutamiseks tehtavad 
jooksvad kulutused. ÜVK jätkusuutlikkuse ja arendamise tagamiseks on vaja teenuse hinda sisse 
arvestada ka amortisatsioon ning mõistlik kasum. See eeldab teenuse hinna tõstmist võrreldes 
praeguse hinnaga. 
Varade planeeritav eluiga on arvestatud järgmiselt: 
Seadmed 15 aastat  
Ehitised/rajatised 50 aastat 
Torustikud 60 aastat 
 

7.6  Omavalitsuse finantssuutlikkuse hindamine ja projektide 
kaasfinantseerimine  

Kõo vald võib rahastada ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni projekti järgnevate vahendite arvelt: 
 vallale võetud laenud; 
 valla eelarve tulud; 
 vee-ettevõtte omavahendid; 
 tagastamata välisabi ja toetus (k.a Euroopa Ühenduse abifondidest); 
 ühtekuuluvusfond (alla 2000 ie reoveepiirkondadel taotlemine keeruline); 
 keskkonnaprogrammi vahendid; 
 erakapital; 
 KOV ühinemistoetus. 

Kõo vallal laenukoormus praktiliselt puudub ja seetõttu on omafinantseering võimalik katta 
võetava laenu arvelt. 


