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1. SISSEJUHATUS 

Võru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) arendamise kava on dokument, mis 
kirjeldab valdkonna arengut järgneva 12 aasta jooksul. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
kava koostamist korraldab kohalik omavalitsus. 
Käesolev arendamise kava koostamisel on lähtutud Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 
arendamise kavast (edaspidi ÜVK AK) aastaks 2009–2021. Varasem arendamise kava on koostatud 
OÜ Äärejuht poolt ja Võru Vallavolikogu on selle kinnitanud 10.06.2009 määrusega nr 70.  
Uue arengukava koostamine on tingitud eelkõige ÜVK seadusest, mille kohaselt tuleb arendamise 
kava üle vaadata vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. Seejuures 
tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat, ning 
ülevaadatud kava uuesti kinnitada. Samuti on vahepealse aja jooksul toimunud seadusandluse 
muudatusi, tehtud mitmeid varasemas arendamise kavas märgituid töid, muutunud on ehitustööde 
maksumused jne. 
Arendamise kava koostamise on aluseks võetud ÜVK seaduses sätestatud nõudeid,   
Keskkonnaministeeriumi poolt koostatud „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 
koostamise juhend“ ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõudeid 
(Keskkonnaministri 17.02.2006 määrus nr 13; KIK Keskkonnaprojektide finantseerimis kord, lisa 
7). 
Vastavalt ÜVK seadusele peab ÜVK AK sisaldama vähemalt: 

1) ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte; 
2) dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas reoveekogumisalade 
sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee äravoolurajatiste põhiskeemi; 
3) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist 
maksumust. 

Dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem peab sisaldama vähemalt: 
1) veeallikate ja veehaarete ning pumba- ja puhastusrajatiste asukohti, sanitaarkaitsealade ning 
rõhutsoonide ulatust ja kirjeldust; 
2) tulekustutusvee saamise lahendusi ja veevõtukohti; 
3) kanalisatsioonisüsteemide kirjeldust, ülevoolu-, pumba- ja puhastusrajatiste ning 
purgimissõlmede ja väljalaskude asukohti ja kujasid. 

 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
alus, kui arendamise kaasfinantseerimine toimub riigieelarvest või riigi tagatud laenust. 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel riigi tagatud laenuga, riiklike või Euroopa Liidu 
vahenditega peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas lisaks eelpool nimetatud 
andmetele sisalduma: 

1) keskkonnatingimuste ülevaade, sealhulgas ülevaade pinna- ja põhjaveest, vete seisundist, 
pinna- ja põhjaveele avalduvast koormusest, põhjaveevarudest ja ehitusgeoloogilistest 
tingimustest ning kava seisukohast olulistest piirkonna muudest iseärasustest; 
2) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kirjeldus, sealhulgas vee-ettevõtja andmed, 
kliendigrupid, tarbitud ja tarbitava vee kogused ning ärajuhitava reovee ja heitvee kogused, 
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide lekkest tingitud veekaod, infiltratsiooni hinnanguline suurus 
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ja kava seisukohast olulised muud andmed; 
3) sotsiaal-majanduslike näitajate kirjeldus, sealhulgas kohaliku omavalitsuse üksuse ühe 
leibkonnaliikme aasta keskmise netosissetuleku ja elanikkonna maksevõime prognoos 
vähemalt 12 aastaks aastate kaupa; 
4) ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide asukoht ja nende asendiskeem ning nimetatud 
süsteemide, sealhulgas puurkaev-pumplate, veetöötlusjaamade, survetõstepumplate, 
veetorustike, tuletõrjehüdrantide, ühisvoolu- ja lahkvoolukanalisatsiooni, lokaalsete 
puhastusseadmete, reoveepumplate, purgimissõlmede, reoveepuhastite, 
sademeveekanalisatsiooni ja tulekustutusvee võtmise kohtade tehniline kirjeldus ning 
seisukorra ja sobivuse hinnang; 
5) vee-ettevõtja finants-majanduslike näitajate kirjeldus ning lühi- ja pikaajalised 
investeerimisprogrammid, investeeringute allikad, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse 
osutamiseks vajaliku põhivara kirjeldus ja seisundi hinnang, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
teenuse hinna prognoos ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele tehtavate kulutuste 
osakaal kohaliku omavalitsuse üksuse ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust 
vähemalt 12 aastaks aastate kaupa; 
6) kohaliku omavalitsuse üksusele sobivate tehniliste lahenduste iseloomustus käesoleva lõike 
punktidest 2–5 lähtudes; 
7) kohaliku omavalitsuse üksuse määratud perspektiivsete ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
kaetavate alade kaardid juhul, kui need ei sisaldu kohaliku omavalitsuse üldplaneeringus. 

 
Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni arendamine toimub 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava väliselt liituja või kolmanda isiku taotluse alusel 
ja kokkuleppel vee-ettevõtjaga ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikuga, katab sellise 
arendamise ja ühendamise kulutused täies ulatuses taotleja. 
ÜVK AK peab olema kooskõlas alamvesikonna veemajanduskavaga ja kooskõlastatakse enne 
kinnitamist Keskkonnaameti ja Terviseametiga. 
Käesolev ÜVK arendamise kava korrigeerimine muudab ja täiendab olemasolevat Võru valla 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava.  
Võru valla ÜVK AK koostamisel on arvestatud, et see vastaks valla arengukavas, maakondlikus ja 
riiklikus arengukavas kirjeldatud eesmärkidele. 
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2. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS 

2.1 Üldandmed 

Võru vald asub Kagu-Eestis Võru maakonnas, maakonna keskosas kuni 15 km raadiusega, 
ebakorrapärase ringina ümber Võru linna, mille tõttu valda läbivad kõik teed, mis seovad 
maakonnakeskust muu maailmaga. Võru valla territooriumi pindala kokku on 202 km2. 
Võru valla haldusüksused külad ja alevikud asuvad lõuna ning põhja pool Võru linna. Võru valla 
territooriumil asub 35 küla ja 3 alevikku, neis elab kokku 4852 inimest. Alevikud on Kose, 
Väimela, Parksepa, mille üldine rahvaarv on 1838 inimest, nendest Parksepa alevikus 662, Väimela 
alevikus 601 ja Kose alevikus 575 inimest. 
Võru linnast lõuna pool on Võru valla haldusterritooriumil 23 küla: Hannuste, Juba, Kasaritsa, 
Kolepi, Koloreino, Kusma, Käätso, Lompka, Meegomäe, Meeliku, Mõisamäe, Mõksi, Nooska, 
Palometsa, Puiga, Raudsepa, Räpo, Sika, Tootsi, Umbsaare, Vana-Nursi, Verijärve ja Võlsi. Nendes 
külades elab 1676 inimest. Üle saja elanikuga külasid on kolm: Puiga 321, Meegomäe 291 ja 
Verijärve 151 inimest. 
Põhja pool Võru linna kuulub Võru valla haldusse 12 küla: Kirumpää, Kärnamäe, Lapi, Loosu, 
Navi, Raiste, Roosisaare, Tagaküla, Vagula, Võrumõisa, Võrusoo ja Väiso küla. Nendes külas elab 
1292 inimest. Üle saja elanikuga külasid on kuus: Navi 251, Loosu 178, Vagula 137, Raiste 123, 
Kirumpää 160, Võrumõisa 211. 
Arengukava koostamisel vaadeldakse detailsemalt Väimela, Parksepa, Kose alevikke ja  Kirumpää, 
Meegomäe, Navi, Puiga, Raiste, Vagula, Verijärve, Võlsi ning Võrumõisa  külasid. Teisi valla 
territooriumil paiknevaid asulaid vaadeldakse üldiselt ja pakutakse välja neile sobiv ühtne 
arengukava mudel.  
Töö üks peamisi väljundeid on valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni süsteemide olukorra 
väljaselgitamine selle renoveerimiseks, edasiseks väljaarendamiseks ja teenuse kvaliteedi 
parandamiseks, vajaliku investeeringuprogrammi koostamine koos tehnilis-majanduslike 
kaalutluste ja soovitava ajagraafikuga selle realiseerimiseks. 
Koos veevarustuse laiendamisega kavandatakse ka investeerimisprojektid kanalisatsiooni 
süsteemide samaaegseks väljaarendamiseks, et tekkiv reovesi keskkonda kahjustamata 
puhastusseadmeisse suunata. 
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Joonis 1. Võru valla asukoht, ümbritsetud punase punktiir joonega. 

 
Allikas: www.google.ee/maps/ 

 
Võru vallas tegutseb üks kutsehariduskool, keskkool ja põhikool ning 3 lasteaeda. Lisaks asub 
Väimelas Tervisekeskus, kus on võimalik tegeleda ujumise, sportimise ja vabaajaveetmisega. 
 
Tabel 1. Võru valla haridusasutused. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allikas: Asutuste koduleheküljed Internetis 

Haridusasutus Õpilaste arv 
Võrumaa Kutsehariduskeskus 645 
Parksepa Keskkool 339 
Puiga Põhikool 172 
Parksepa Lasteaed 90 
Väimela Lasteaed 55 
Puiga Lasteaed 85 

KOKKU:  1 305 
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2.2 Sotsiaalmajanduslik ülevaade 

2.2.1 Elanikkonna iseloomustus 
Võru Vallavalitsuse andmetel elas 2014. aasta 1. jaanuari seisuga Võru vallas 4852 elanikku. 
 
Tabel 2. Võru valla pindala ja elanike arv 

Pindala (km2) Elanike arv Asustuse tihedus (in/km2) 

202 4852 24 
Andmed: Võru Vallavalitsus seisuga 01.01.2014 

 
Valla rahvaarv on viimaste aastate jooksul näidanud üldist vähenemistrendi. Alates 2009. aastast on 
valla elanikkond negatiivse loomuliku iibe ja mehhaanilise rände tõttu vähenenud 133 inimese 
võrra. 2013. aastal on valla elanike arv kasvanud 43 elaniku võrra, positiivne muutus on veel olnud 
viimastel aastatel 2011. aastal kui valla elanike arv suurenes 29 inimese võrra. 
 
Tabel 3. Võru valla rahvastiku dünaamika aastatel 2009-2013 

 Nimetus/aasta 2013 2012 2011 2010 2009   

Elanikud kokku  4809 4915 4995 4966 4985   

mehed 2449 2494 2528 2501 2521   

naised 2360 2421 2467 2467 2464   

Sündinud 37 46 46 51 46   

Saabunud 189 162 197 159 204   

Surnud 51 67 46 60 64   

Lahkunud  281 221 168 152 203  

Muutus  -106 -80 29 -2 -17  

Andmed: Võru Vallavalitsus 

 
Võru valla rahvastiku arv järgib Eesti üldist vähenemistrendi, mis on peamiselt tingitud negatiivsest 
loomulikust iibest ja väljarändest. Võru vallas ületavad aastate lõikes surmad elussündide arvu.  
Võru vallas on võrreldes teiste Kagu–Eesti valdadega saabujaid mõnevõrra rohkem kuna tegemist 
on Võru linna ümber oleva rõngasvallaga ja paljud inimesed on linnast kolinud valda elama kuna on 
valla nn suvilapiirkondades on viimastel aastatel hakatud ehitama suvilaid ümber elamuteks, kus on 
võimalik elada aastaringselt. 
 
Arendamise kava koostajad prognoosivad Võru valla elanike arvu vähenemist aastani 2018 
keskmiselt 1% aastas, aastatel 2016-2026 keskmiselt 0,5% aastas. Seega aastaks 2026 võib olla 
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Võru valla elanike arv ligikaudu 4523 inimest. 
Rahvastiku prognoosis toodud arvud on hinnangulised ning sõltuvad paljuski piirkonna ning kogu 
Eesti edasisest majanduslikust ning sotsiaalsest arengust. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava jaoks on oluline prognoosida uute vee- ja kanalisatsiooniteenuse kasutajate arvu 
ning täpselt teada, missugune on tegelik kohapealne olemasolev olukord.  
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava jaoks on veel oluline analüüsida Võru valla 
leibkonnaliikme netosissetulekuid, mis on abiks arendamise kava koostajatel piirkonna elanike 
maksevõime prognoosimisel. Maksevõime analüüsimine on oluline arendamise kava 
finantsanalüüsi koostamisel, mis on aluseks Võru valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga 
varustatud piirkondades vee- ja kanalisatsioonitariifi kujunemisel. Kuna Võrru Vallavalitsusel 
puudusid täpsed andmed valla elanike leibkonnaliikme netosissetuleku kohta, siis kasutatakse 
käesolevas töös Statistikaameti andmeid, kus on analüüsitud ainult kogu Võru maakonna 
leibkonnaliikmete netosissetulekuid. 
Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Võru maakonnas  2011. 
aastal ligikaudu 326,3 eurot. 2011. aasta näitaja on ligi 21,3% võrra suurem Eesti keskmisest 
(414,48 eurot). 2002-2011. aasta keskmine sissetuleku kasv on olnud aastas ligikaudu 9%. 
 
Tabel 4. Leibkonnaliikme sissetulek Võru maakonnas aastatel 2002-2011 

Aasta Netosissetulek kuus 
(EUR) 

Muutus 
% 

2002 128,55 6,17% 
2003 141,62 9,23% 
2004 147,92 4,26% 
2005 179,49 17,59% 
2006 203,03 11,59% 
2007 266,95 23,94% 
2008 334,53 20,20% 
2009 306,52 -9,14% 
2010 294,64 -4,03% 
2011 326,25 9,69% 

Keskmine 8,95% 
Andmed: Eesti Statistikaamet 

 

2.2.2 Majandus ja tööhõive 
Võru vallas oli 2013. aasta septembri seisuga registreeritud 9 aktsiaseltsi, 236 osaühingut, 104 
mittetulundusühingut, 146 füüsilisest isikust ettevõtjat ning 3 kohaliku omavalitsuse üksust.  
Peamised tegevusalad on põllumajandus ja puidutöötlemine. Suuremad ettevõtted on Barrus AS, 
Väimela PMÜ, Rauameister AS,  Jaagumäe talu jt. 
Võru valla territooriumi pindala on 20 183 ha. Sellest 9135,03 ha ehk 45,2 % on kaetud metsaga. 
Looduslikke rohumaid on 1505,44 ha, haritavat maad 5673,91 ha, õuemaad 429,33 ha ja muud 
maad 1780,82 ha. Jätkuvalt riigiomandis olevat maad on 2014. aasta märtsi seisuga 1623 ha. 
2014. aasta. jaanuari seisuga oli Võru vallas registreeritud töötute osakaal ligikaudu 3,3% valla 
elanike arvust ehk 160 inimest. 
Valla sotsiaalmajanduslikku olukorda iseloomustab ka vallas sotsiaaltoetusteks makstava summa 
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suurus eelarvest. Toetussummad on aastate lõikes olnud erinevad, kuid viimastel aastatel on 
mõnevõrra vähenenud. Sellest võib järeldada, et elanike sotsiaalne olukord ajavahemikus 2010-
2013 on mõnevõrra paranenud. Alljärgnevalt on toodud tabelis 5 ülevaade aastatel 2009-2013 
sotsiaaltoetusteks makstavatest summadest. 
 
Tabel 5. Võru vallas toimetulekutoetusteks makstavad summad aastatel 2009-2013.  

Aasta 2009 2010 2011 2012 2013 
Toimetulekuks makstav summa 
valla eelarvest (eurot) 58 318 100 544 96 422 75 806 59 896 

Andmed: Võru Vallavalitsus 

 
Kehtivaid vee erikasutuslubasid, mis sätestavad veevõtu või heitvee ja teisi vett saastavate ainete 
suublasse juhtimise, on Võru vallas 19.03.2014 seisuga 9 (Keskkonnaministeeriumi 
keskkonnalubade infosüsteemi andmed): 

- AS Võru Vesi - põhjaveevõtt ja heitvee ärajuhtimine (Võru vallas 2 puurkaevu). Vee-
erikasutusluba L.VV/318110; 

- osaühing Väimela Soojus – Põhjavee võtmine 7 puurkaevuga ja heitvee ärajuhtimine 3 
puhasti kaudu Võrumaal Võru vallas. Vee-erikasutusluba nr L.VV/321319; 

- Jaagumäe talu – Pinnaveevõtt põllukultuuride niisutamiseks. Vee-erikasutusluba nr 
L.VV/323403; 

- Jaagumäe talu – Heitvee juhtimine suublasse. Vee-erikasutusluba nr L.VV/318351; 

- OÜ Väimela Majand – Põhjaveevõtt üle 5 m3/ööpäevas. Vee-erikasutusluba nr 
L.VV/322714; 

- AS Barrus – Põhjaveevõtt üle 5 m³ ööpäevas. Vee-erikasutusluba nr L.VV/321539; 

- FIE Endel Talv – pinnaveevõtt tehislume tootmiseks. Vee-erikasutusluba nr L.VV/319477; 

- Tootmisbaas OÜ – põhjaveevõtt kahest puurkaevust (üks Võru linnas). Vee-erikasutusluba 
nr L.VV/319010; 

- Lõuna-Eesti Haigla AS – Põhjaveevõtt devoni veekihi puurkaevust. Vee-erikasutusluba nr 
L.VV/318520. 

 

3. SEOSED KEHTIVATE PLANEERINGUTE JA ARENGUKAVADEGA 

Arengukava koostamisel on järgitud alljärgnevaid kehtivaid planeeringuid ja arengukavasid. 

1.1 Võru maakonna planeering ja arengustrateegia 

Võru maakonna planeering on kehtestatud 01. juuli 2002. a. Planeering on algatatud maavanema 
09.04.1999 korraldusega nr 5–163 ja koostatud Võrumaa Maavalitsuse poolt. 
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Planeeringut ei ole pikka aega uuendatud, sellepärast on planeeringust välja toodud visioonid tehtud 
2010 aastaks. (Vabariigi Valitsuse 18.07.2013  korraldusega nr 337 algatati uued 
maakonnaplaneeringud kõigis maakondades, planeeringud valmivad 2015. aastaks.) 
Veevõrk 
Visioon 2010  

� toimib andmebaas põhjavee ja pinnavee kvantiteedi ja kvaliteedi kohta; 
� elanikud tarbivad kvaliteetset joogivett;  
� vee kasutamine on ratsionaalne ja säästlik;  
� toimub kinnikasvavate järvede ja jõgede puhastamine, on likvideeritud nende edasise 

eutrofeerumise põhjused;  
� nii elanikud kui ka ettevõtjad elavad ja tegutsevad keskkonnasõbralikult ning vastavalt 

kehtivatele seadustele.  
Üldine eesmärk  
Nii põhjavee kui ka pinnavee seisund on paranenud ja inimesed kasutavad säästlikult kvaliteetset 
joogivett.  
Lähemad eesmärgid  
Käivitatud on: 

• põhjaveeseire programm,  

• veemajanduse infrastruktuuri rekonstrueerimine.  
Kanalisatsioonivõrk 
Olulisemad probleemid  

• olemasolevate puhastite amortiseerumine; 

• puhastamata või ebapiisavalt puhastatud heitvee juhtimine loodusesse; 

• kanalisatsioonitorustike halb seisukord asulates, Võru linnas on kanaliseerimata mitu 
piirkonda (umbes 30% elanikkonnast).  

Olulisemad arengut soodustavad tegurid  

• on olemas puhastusseadmed, millel on küllaldane varu heitveekoguse osas; 

• inimesed on huvitatud vee säästlikust kasutamisest ning heitvee puhastamisest.  
Visioon 2010  

• heitveepuhastid töötavad efektiivselt; 

• asulates on korralikult funktsioneerivad kanalisatsioonisüsteemid; 

• nii elanikud kui ka ettevõtjad elavad ja tegutsevad keskkonnasõbralikult ning kehtivate 
seaduste järgi.  

Üldised eesmärgid  

• elanikele inimsõbraliku elukeskkonna tagamine; 

• teise ja kolmanda tasandi keskuste kanalisatsioonivõrgu kanaliseerimine.  
Lähemad eesmärgid  

• kanalisatsioonivõrkude rekonstrueerimine; 

• puhastusseadmete rajamisel kasutatakse keskkonnahoidlikku tehnoloogiat; 

• loodusesse juhitav puhastatud heitvesi vastab normidele. 
 
Võru maakonna arengustrateegiaga aastateks 2009–2019 on kohalikele omavalitsustele ülesandeks 
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pandud maakonnas asuvate tööstuspiirkondade infrastruktuuri korrastamine (juurdepääsuteed, vee– 
ja kanalisatsioonitrassid, küttesüsteemid jne). 
Olulisemate probleemidena on muuhulgas välja toodud järgnevad: 

• Kanalisatsioonitrasside halb seisukord ja heitveepuhastite amortiseerumine; 

• Puhastamata või ebapiisavalt puhastatud heitvee juhtimine loodusesse; 

• Ebapiisav või mittepädev heitveepuhastite hooldus; 

• kanaliseerimata mitu piirkonda, probleem on ka endiste suvilapiirkondadega, kus üha 
rohkem suvilaid rekonstrueeritakse elamuteks. 

Eesmärkidena on märgitud: 
• Viia veekogude seisund vastavusse veepoliitika raamdirektiivi 2015. a. eesmärgiga; 

• Tagada maakonna elanikele kvaliteetne joogivesi (joogiveedirektiivi nõuded peab täitma üle 
2000 elanikuga asulates 2008.a. lõpuks, väiksemates asulates 2013. a. lõpuks); 

• Puhastada kinnikasvavad järved ja jõed, likvideerida nende edasise eutrofeerumise 
põhjused; 

• Viia miinimumini põhjavee reostumise oht; 

• Viia loodusesse juhitav puhastatud heitvesi vastavusse kehtestatud piirmääradega; 

• Kõik omavalitsused on alustanud nüüdisaegsele ja töökindlale veevarustus- ja 
heitveesüsteemile üleminekut, et täita asulareovee puhastamise direktiivi nõuded 2010. a 
lõpuks; 

• Muuta vee kasutamine võimalikult ratsionaalseks ja säästlikuks: viia miinimumini veevärgi 
lekete arv ning kvaliteetse põhjavee kasutamine elualadel, kus see pole vajalik; 

• Elanikud ja ettevõtjad on keskkonnasõbralikumad ja -säästlikumad tegutsedes kooskõlas 
kehtivate seadustega. 

Investeeringuvajadustest on Võru vallas ära märgitud  
1) Väimela reoveepuhasti rekonstrueerimine; 
2) Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni rekonstrueerimist vajavad rajatised: 

a) Väimela alevik; 
b) Parksepa alevik; 
c) Kose alevik ja Kirepimägi; 
d) Puiga küla; 
e) Navi küla; 

3) Uued rajatised olemasolevatesse asumitesse: 
a) Kose alevik  
b) Navi küla  

4) Uued rajatised kujunevatesse asumitesse: 
a) Kose aiandid; 
b) Võrumõisa aiandid; 
c) Konnametsa aiandid; 
d) Kirumpää küla ja aiandid; 
e) Võlsi tee ja Võlsi aiandid; 
f) Meegomäe aiandid; 
g) Liitva aiandid. 

Planeeringu ja arengustrateegiaga on võimalik tutvuda Võru Maavalitsuse Interneti koduleheküljel 
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www.werro.ee. 

1.2 Võru valla üldplaneering 

Võru valla üldplaneeringu eesmärk on luua eeldused valla ruumilise keskkonna tasakaalustatud ja 
säästvaks arenguks, inimeste sotsiaal-kultuuriliste vajaduste rahuldamiseks, soodsa 
majanduskeskkonna kujunemiseks ning Võru valla ja selle lähialade tasakaalustatud ning 
terviklikuks arenguks. Üldplaneeringuga on määratud valla ruumilised arengusuunad, täpsustatakse 
maakasutust ja ehitusreegleid, seatud tingimused, kuidas suunatakse vallas maakasutust ja 
ehitustegevust. Üldplaneeringu koostamise käigus on kaalutlemise ja mõjude hindamise tulemusena 
leitud parimad lahendused säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. 
Üldplaneeringus on välja toodud alad, mis on varustatud tsentraalse veevärgi ja 
olmekanalisatsiooniga. 
Üldplaneeringuga on tehtud ettepanek Võru linna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrgu arendamisel 
võimalusel laieneda ja liita linna võrkudesse Võrumõisa aiandid, Võrumõisa põld, Konnametsa 
aiandid, Võlsi küla ja Võlsi aiandid, Meegomäe küla, Kose alevik ja Kose aiandid, Liitva aiand. 
Võrumõisa põld, Meegomäe, Kirumpää ja Võlsi küla, Konnametsa, Võrumõisa, Kose, Liitva ja 
Võlsi aiandid, Kose alevik ning vajadusel ka muud linna lähiümbrusesse kavandatud 
tiheasustusalad on ette nähtud liita Võru linna reoveekogumisalaga. 
Sademeveesüsteemi arvutuslikud valgalad, äravoolutegurist sõltuvad vooluhulgad ja kollektorite 
läbimõõdud määratakse üldplaneeringu kohaselt kindlaks sademeveevõrgu projekteerimise 
staadiumis. 
Üldplaneeringuga on võimalik tutvuda Võru valla Interneti koduleheküljel www.voruvald.ee. 

1.3 Võru valla arengukava aastateks 2013–2018 

Võru valla arengukava aastateks 2013–2018 on viimati kinnitatud Võru Vallavolikogu 09.10.2013 
määrusega nr 89. 
Arengukavas on ära märgitud Võru linna äärsete aianduspiirkondade areng ja sealse infrastruktuuri 
arendamise vajadus. 
 
Tulevikuvisioonidena on märgitud (p 5.3): 

1) uute vee-ja kanalisatsioonitrasside ja ülepumplate ehitamine ning olemasolevate 
renoveerimine; 

2) sadeveekanalisatsiooni arendamine suuremates keskustes; 
3) osaleda hajaasustuse veeprogrammis; 
4) ühtekuuluvusfondi projekti „Võru valla asulate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimine ja laiendamine“ rahastamisest väljajäänud piirkondadele 
rahastamisvõimaluste leidmine ja trasside väljaehitamine. 

Arengukavaga on võimalik tutvuda Võru valla Interneti koduleheküljel www.voruvald.ee 

1.4 Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013–2025 

Võru linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava on korrigeeritud 2013. aastal ja on vastu 
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võetud Võru Linnavolikogu 17.04.2013 määrusega nr 15. 
Nimetatud arendamise kava käsitleb arengusuundasid Võru linna ühisveevärgis ja -kanalisatsioonis. 
Välja on toodud viimastel aastatel tehtud suured investeeringud, eelkõige Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfonfi ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektide 
elluviimine ning kavandatavad investeeringud koos maksumustega. Investeerimisprojektid on 
planeeritud ellu viia vastavalt rahastamisvõimalustele. 
Arendamise kava koostamisel on arvestatud Võru valla ÜVK arengusuundadega, kavas on ära 
märgitud võimalikud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ühenduspunktid Võru linna ja Võru valla 
vahel. 
 

4. OMAVALITSUSTE VAHELINE ÜHISTEGEVUS 

Võru linna ja Võru valla vahel on sõlmitud 23.12.2008. aastal Haldusleping, millega reguleeritakse 
Võru vallas asuva veevärgi või –kanalisatsiooni ühendamist Võru linna ühisveevärgi või -
kanalisatsiooniga, mille tulemusel tekib Võru linna ja Võru valla haldusterritooriumitel ühtne 
ühisveevärk ja –kanalisatsioon. Leping on sõlmitud ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni seaduse §4 
lg(3) alusel määramaks Võru linna ja Võru valla haldusterritooriumitel paikneva ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni ala ja ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni  kasutamise tingimused. Haldusleping on 
seoses Ühtekuuluvusfondi rahastamise nõuete täitmisega uuendatud ja kolmepoolselt allkirjastatud 
18.06.2010. 
Võru linna ja Võru valla haldusterritooriumil paiknevad ühisveevärgi– ja kanalisatsioonivõrgud 
ühendatakse, kui see on tehniliselt ja majanduslikult otstarbekas. 
Halduslepinguga on määratud: 

1) valla vee– ja kanalisatsioonitorustike ühendamise tingimused Võru linna ühisveevärgi ja  
- kanalisatsiooniga; 

2) lepingupoolte haldusterritooriume hõlmava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ala; 
3) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste tingimused. 

Võru vallal ja Võru linnal puudus varasemalt haldusleping ja koostööleping, mis oleks käsitlenud 
Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumist Võru linna omaga, samas oli aga mitmes kohas 
Võru valla veevärk või/ja kanalisatsioon ühendatud Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, 
nt Kose aleviku kanalisatsioon. 
Võru linna ja Võru valla haldusterritooriumitel moodustuks vastavalt sõlmitud halduslepingule 
ühine ÜVK ala järgnevate piirkondade põhjal: 

1) Võlsi küla Võru vallas; 
2) Kose alevik Võru vallas; 
3) Meegomäe küla Võru vallas; 
4) Võrumõisa küla Võru vallas; 
5) Kirumpää külas Võru vallas;  
6) Võru linna haldusterritoorium. 

Enamus nendest, peale Kose aleviku, on aianduspiirkonnad, kuhu on hakatud ehitama eramuid 
aastaringseks elamiseks ja on tekkinud vajadus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusteks. 
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5. REOVEEKOGUMISALAD 

Reoveekogumisala on Veeseaduse mõistes ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust 
reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või heitvee suublasse juhtimiseks. 
Reoveekogumisalade määramine annab ülevaate reoveepuhastuspiirkondadest ja nende 
seisukorrast, aitab prioritiseerida investeeringute vajadusi. Reoveekogumisalade määramine annab 
ülevaate reoveepuhastuspiirkondadest ja nende seisukorrast, aitab prioritiseerida investeeringute 
vajadusi. Reoveekogumisalade määramine ja kaardistamine võimaldab tagada vastavuse 
asulareovee puhastamise direktiivi (91/271/EMÜ, 21. mai 1991) nõuetele ning täita raporteerimise 
kohustust Euroopa Komisjonile. 
Reoveekogumisalad on kehtestatud Veeseaduse §241 lg(2) alusel Keskkonnaministri käskkirjaga. 
Reoveekogumisalade määramisel on lähtutud Keskkonnaministri 19.03.2009 määrusest nr 57 
„Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid1. Reoveekogumisala määratakse asulale elanike 
arvuga üle 50 inimese, kusjuures määratava reoveekogumisala minimaalne suurus peab olema 5 ha. 
Reoveekogumisala määramisel lähtutakse põhjavee kaitstusest, arvestades sotsiaal–majanduslikku 
kriteeriumi ja keskkonnakaitse kaalutlusi, sealhulgas pinnavee kaitstust. 
Võru valla territooriumil on kokku 4 reoveekogumisala: 

1) Võru, 20720 ie, (KKM 02.07.2009 käskkiri nr 1079); 
Joonis 2. Võru reoveekogumisala. 

 



Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014–2026 
______________________________________________________________________________ 

 
Võru reoveekogumisalasse kuuluvad mitmed Võru valla alevike ja külade piirkonnad. Võru 
linna piirides on ühiskanalisatsiooniga kaetud peaaegu 100% linna territooriumist. Võru 
vallast on linna ühiskanalisatsiooniga ühendatud Kose alevik ning osaliselt Meegomäe, 
Võlsi ja Võrumõisa külad. Võru reoveekogumisala reoveed puhastatakse Võru linna 
reoveepuhastis, mis asub Ringtee 10. Puhastatud heitvesi juhitakse mööda kanalit Koreli 
ojja. 
 

2) Väimela, 800 ie (KKM 02.07.2009 käskkiri nr 1080); 
Joonis 3. Väimela reoveekogumisala. 

 
 
Väimela reoveekogumisalasse kuulub enamus aleviku territooriumist. Kinnistatud 
reoveekogumisalast on välja jäetud Pärna tee tööstusala piirkond ja Pargi tee tänav, kus on 
hetkel olemas ühiskanalisatsioonitorustikud. Reoveekogumisalal on suuresti välja ehitatud 
reovee ärajuhtimise süsteemid. Ehitada tuleks veel Lapi teele (7a-15) ja Staadioni tänavale 
ühiskanalisatsioonitorustikud, et oleks tagatud kõigile reoveekogumisalasse jäävatele 
kinnistutele võimalus reovee ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni. Väimela 
reoveekogumisalal kokku kogutud reoveed puhastatakse Väimela reoveepuhastis ning 
juhitakse edasi Väiso peakraavi. 
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3) Parksepa, 721 ie (KKM 02.07.2009 käskkiri nr 1080); 

Joonis 4. Parksepa reoveekogumisala. 

 
 
Parksepa reoveekogumisalasse kuuluvad enamus aleviku hoonestatud kinnistutest. 
Reoveekogumisalal on välja ehitatud kanalisatsioonisüsteemid ning antud enamus 
kinnistutele võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga. Ehitamist vajavad Metsa tee ja Võru tee 
tänavate süsteemid. Reoveekogumisalalt kokku kogutud reovesi juhitakse Parksepa 
reoveepuhastisse, kus see puhastatakse ja Väiso peakraavi mööda loodusesse lastakse. 
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4) Puiga, 400 ie (KKM 02.07.2009 käskkiri nr 1080). 
Joonis 5. Puiga reoveekogumisala. 
 

 
 
Puiga reoveekogumisalal on välja ehitatud küla keskuses ühiskanalisatsioonitorustikud, kinnistutele 
on loodud võimalused liitumiseks. Kokku kogutud reoveed puhastatakse Puiga reoveepuhastis ja 
puhastatud heitvesi lastakse Koreli ojja. 
 
Võru valla alevike reostuskoormus jääb alla 2000 ie (ie on reostuskoormuse ühik, 1 ie võib 
võrdsustada 1 inimesega, juhul kui puudub tööstus). 
Võru reoveekogumisala reostuskoormus ületab 20 000 ie. Sinna kuuluvad Võru valla territooriumilt 

1) Kirumpää küla; 
2) Võrumõisa küla; 
3) Kose alevik; 
4) Meegomäe küla; 
5) Verijärve küla; 
6) Võlsi küla; 
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Mitmetes nendes loetletud külades ei ole välja arendatud ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteeme. 
Arendamise kava järgi on ette nähtud need piirkonnad ühendada Võru linna ÜVK-ga.  
ÜVK välja ehitamiseks Võru linna reoveekogumisalasse jäävates piirkondades on järgnevad 
võimalused: 

a) Kohaliku omavalitsuse või vee-ettevõtja omavahenditest, mis aga ei ole hetkel eriti reaalne 
kuna mõlemal poolel puuduvad nii suurteks töödeks rahalised vahendid. Võimalus oleks 
investeeringute maksumus tagasi saada liitujatelt liitumistasuna, kuid liitumistasu kujuneks 
liiga suureks ja enamiku kinnistu omanike huvi liitumise vastu kaoks. 

b) KIK keskkonnaprogrammi kaasfinantseerimisel, mis hetke seisuga on välistatud kuna üle 
2000 ie reoveekogumisalade ÜVK projektid ei ole abikõlbulikud. Piirkonnad, kus puudub 
ÜVK, tuleks Võru reoveekogumisalast välja arvata ja siis oleks võimalus KIK 
keskkonnaprogrammist taotleda nende piirkondade projektide kaasfinantseerimist. 

c) Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi kaasfinantseerimisel, mis eeldaks korraga suuremahulise 
(alates maksumusega 1 miljon eurot) projekti elluviimist. Sellisel juhul ei oleks vajalik 
muuta reoveekogumisala piire. Projekti tuleks ellu viia kohaliku omavalitsuse ja vee-
ettevõtja rahastamisel. 

 
Linnade ja asulate reovee puhastamise aluseks on Eestis Veeseadus. Veeseadus võeti vastu 
11.05.1994. a. (RT I 1994, 40, 655), viimati muudetud RT I 22.12.2013, 1. Veeseaduse ülesanne on 
sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine.  
§ 241 lõige 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.  
§ 241 lõige 5: Kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult 
suuri kulutusi, võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem kasutada 
lekkekindlaid kogumismahuteid.  
§ 241 lõige 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. 
§ 241 lõige 8: Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, 
võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatule nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 
bioloogiliselt puhastatud reovett. 
§ 241 lõige 9: Reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem on kohtpuhastite, välja 
arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine ja heitvee pinnasesse immutamine 
keelatud. 
 

6. ÜVK AK KOOSTAMIST REGULEERIVATE ÕIGUSAKTIDE ÜLEVAAD E 

Võru valla ÜVK AK koostamise käigus analüüsiti Eesti Vabariigis kehtivaid ÜVK valdkonda 
hõlmavaid seadusi, Euroopa Liidu poolt vastu võetud valdkonda puudutavaid direktiive, Võru valla 
arengukava ja selle muudatusi ning mitmesuguseid teisi Võru valla arengut puudutavaid 
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dokumente.  
Eestis peetakse üha tähtsamaks loodushoidu, majanduse keskkonnasäästlikku arendamist ja 
keskkonnaseisundi parendamist. Eesti Vabariigi põhiseaduse §53 kohaselt on igaüks kohustatud 
säästma keskkonda ning hüvitama keskkonnale tekitatud kahju. 
Tähtsamaiks keskkonnaküsimusi reguleerivateks dokumentideks on Eesti Keskkonnastrateegia 
(aastani 2030, http://www.envir.ee/1158120) ja Eesti Keskkonnategevuskava (aastateks 2007–2013, 
heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse 22.02.2007 korraldusega nr 116 ja uuendatud aprillis 2010, 
http://www.envir.ee/2851).  
Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 on keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mis juhindub 
Eesti säästva arengu riikliku strateegia "Säästev Eesti 21" põhimõtetest ja on katusstrateegiaks 
kõikidele keskkonna valdkonna ala–valdkondlikele arengukavadele, mis peavad koostamisel või 
täiendamisel juhinduma keskkonnastrateegias toodud põhimõtetest. 
Eesti Keskkonnategevuskava aastateks 2007-2013 on rakendusplaaniks Eesti Keskkonnastrateegiale 
aastani 2030. 
Keskkonnavaldkond hõlmab nii sisult, ulatuselt kui ka spetsiifikalt väga erinevaid alavaldkondi, 
seetõttu on nende sihipärase arengu kavandamiseks vastavate alavaldkondade koostamine vajalik ja 
põhjendatud ka keskkonnastrateegia kui üldisema raamdokumendi olemasolul. 
Keskkonnastrateegia nõuab keskkonnahoidliku tehnoloogia kasutusele võtmist. Üheks oluliseks 
eesmärgiks peetakse põhjaveevarude paremat kasutamist ja kaitset, millest tulenevad konkreetsed 
nõuded vee- ja kanalisatsiooniettevõtetele. Eelkõige puutub see kadude vähendamisse joogivee 
tootmisel, tarbijani viimisel ning kasutamisel. Keskkonnastrateegia elluviimiseks kinnitas Vabariigi 
Valitsus Eesti Keskkonnategevuskava, mis sisaldab tegevuste üksikasjalikke kirjeldusi koos aja- ja 
finantseerimiskavaga. Dokumendis on eraldi käsitletud põhjavee säästvat kasutamist ja kaitset ning 
pinnaveekogude ja rannikumere kaitset. 
Vee–ja kanalisatsiooniettevõtete tööd mõjutavad oluliselt ka rahvusvahelistest lepingutest tulenevad 
kohustused.  
Veeseaduse alusel tuleb vee kaitse ja kasutamise kavandamiseks ning elluviimiseks lähtuda 
veemajanduskavadest. Veemajanduskava eesmärk on säästva arengu ja võimalikult loodusliku 
veeklassi tagamine ning mere-, pinna- ja põhjaveekvaliteedi, hulga ja režiimi hoidmine 
inimtegevusest võimalikult rikkumatuna, täites vee kasutamise ja kaitse eripärast tingitud 
kvaliteedinõudeid. Veemajanduskava kujutab endast eelkõige vee kaitse ja kasutamise 
korraldamiseks ning reguleerimiseks mõeldud tegevuste nimestikku, mis tugineb põhjalikele 
analüüsidele hetkeolukorrast koos eesmärkidega veemajanduse parema tuleviku saavutamiseks ning 
kindlustamiseks.  
Vabariigi Valitsuse 09.09.2010 määruse nr 132 alusel jaguneb Eesti territoorium 3 vesikonnaks: 
Lääne-Eesti vesikond, Ida-Eesti vesikond ja Koiva vesikond. Võru maakonna territooriumil paikneb 
kaks vesikonda: Koiva vesikond ja Ida–Eesti vesikond. Ida–Eesti vesikonna veemajanduskava on 
kinnitatud Vabariigi Valitsuse 01.04.2010. korraldusega nr 118 
(http://vesikonnad.keskkonnaamet.ee/static/files/184.IdaEesti_vesikonna_veemajanduskava.pdf). 
Veemajanduskava on koostatud Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel, koostamisel on osalenud 
mitmed ministeerimid ja konsultandid. Ida–Eesti vesikonna alamvesikondadest paikneb Võru 
maakonnas osaliselt Peipsi alamvesikond ja Võrtsjärve alamvesikond ning osaliselt Koiva 
vesikonna Mustjõe alamvesikond. 
Võru vald kuulub Ida–Eesti vesikonna Peipsi alamvesikonda. 
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Joonis 6. Eesti vesikonnadade kaart. 
 

 

7. IDA–EESTI VESIKOND 

Ida-Eesti vesikond on Eesti territooriumi idaosa hõlmav veemajanduspiirkond, mis on moodustatud 
veekogude valgalade looduslike piiride alusel. Ida-Eesti vesikonna pindala on 19 047 km2, 
hõlmates tervikuna Viru, Peipsi ja Võrtsjärve alamvesikondi ning Pandivere põhjavee 
alamvesikonna idaosa. Ida-Eesti vesikonnas on 962 vooluveekogu (jõge, oja, kraavi), 1463 
maismaa seisuveekogu (järve, tehisveekogu) ning 23 merelahte. 
 
Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi (2000/60/EÜ) alusel on kõikidel liikmesriikidel kohustus 
iga valgalapiirkonna jaoks koostada vesikonna veemajanduskava. Veemajanduse valgalapõhiseks 
korraldamiseks Ida-Eesti vesikonnas on Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2010. a korraldusega nr 118 
kinnitatud Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava (http://www.keskkonnaamet.ee/vesikonnad). 
Veemajanduskava on koonddokument, mis sisaldab veemajandusalaseid eesmärke, pinna- ja 
põhjavee asukoha ning seisundi kirjeldust, kokkuvõtet pinna- ja põhjavee seireprogrammidest ning 
seirepunktide kaarte, ülevaadet olulistest veemajandusprobleemidest ning pinna- ja põhjavee 
seisundi parandamise meetmetest, kontaktinformatsiooni ja viiteid asjakohastele dokumentidele. 
Veemajanduskava rakendamine tähendab veemajanduskavas toodud eesmärkide poole liikumist, 
mis tulenevad vesikonna veemajanduskava meetmeprogrammis toodud meetmetest ning 
meetmeprogrammi rakendamiseks koostatavast tegevuskavast.  
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Olulised veemajandusprobleemid Ida-Eesti vesikonnas on määratud 2007. aastal, kasutades 
olemasolevaid hinnanguid pinna- ja põhjavee seisundi kohta ning analüüsides mineviku, oleviku ja 
tuleviku inimmõju pinna- ja põhjaveele. Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavas on analüüsitud ja 
välja toodud need inimmõjud, mis on põhjustanud vee reostumist ja võivad halvendada pinna- või 
põhjaveekogumite seisundit. 
 
Olulise mõjuga inimtegevus, mis mõjutab pinnavee seisundit: 

• Heit- ja sademevee kogumine ja keskkonda juhtimine. 
• Prügilatest ja muudelt reostunud aladelt ohtlike ainete sattumine 
• veekeskkonda. 
• Põllumajanduslik haju- ja punktkoormus. 
• Õnnetusjuhtumid merel. 
• Veekogude füüsilised muutmised (kuivendus, paisud, laevateede süvendamine, 
• veekogudest pinnase kaevandamine). 
• Maavarade kaevandamisega kaasnevad mõjud veekogudele (kuivendus, 
• veeheide, veekogude kadumine ja tehisveekogude teke). 

 
Olulise mõjuga inimtegevus, mis mõjutab põhjavee seisundit: 

• Põllu- ja metsamajandusest tulenev hajukoormus. 
• Heit- ja sademevee immutamine pinnasesse. 
• Põhjaveevõtt, mis ületab lubatud koguseid. 
• Maavarade kaevandamisega kaasnev põhjavee taseme alandamine. 
• Merevee võimalik sissetung põhjavette intensiivse veevõtuga piirkondades. 

Kvaliteetse joogivee tagamine: 

a) Põhimeetmed. Joogivee kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine maksab Ida-Eesti vesikonnas 
esialgsete hinnangute alusel 2,5 mld krooni (ca 159 milj. eurot). Valdav osa kulutustest 
läheb veevõrkude rekonstrueerimiseks ja uute torustike rajamiseks. Esmajärjekorras 
tagatakse nõuetele vastav joogivesi üle 2000 tarbijaga veevärkides. See toimub suures osas 
Ühtekuuluvusfondi kaasrahastamisel. Joogiveevarustuse korraldamise aluseks kohalikes 
omavalitustes on ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukavad, mida tuleb perioodiliselt 
uuendada ning mille koostamisel tuleb arvestada veemajanduskavaga.  

b) Põhimeetmetega lahendatakse probleemid üle 50 inimesega joogiveehaaretes, kus joogivee 
kvaliteet ei vasta kvaliteedinõuetele. Lisameetmetega on planeeritud parandada alla 50 
inimesega ühisveevärgiga külade, hajaasutuse, väikeasumite veevarustust ning toetada 
hajaasustusalal kuivade kaevude asendamist ja ohtlike ainetega reostunud põhjaveega aladel 
elavate inimeste varustamist tervisele ohutu joogiveega. Kavas on toetada intensiivse 
põllumajandusega piirkondades asuvate üksiktarbijate madalate reostunud kaevude 
asendamist või veevõrkude rajamist. Vajalik on hajaasutuse veevarustuse olukorra inventuur 
ja joogivee kvaliteedi seire korraldamine. Lisameetmete rakendamisel on oluline kohalike 
omavalitsuste initsiatiiv taotluste esitamisel. 
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Reoveesüsteemide korrastamine (p 14.1): 

a) Põhimeetmed katavad Eesti õigusaktide nõuete täitmise (ligi 4,5 mld krooni, 287 milj. 
eurot). KOV peavad oma reoveekäitluse vastavusse viimise õigusaktide nõuetega ja 
kajastama need ÜVK arengukavades. EL Ühtekuuluvusfondi ja omaosaluse toel viiakse ellu 
ligikaudu pool põhimeetmetest. Investeeringute järjestamise hõlbustamiseks on määratud 
reoveekogumisalad. 

b) Lisameetmed. Lisameetmeteks on hajaasustuse kanalisatsioonilahenduste toetamine, 
sademeveesüsteemi rajamine, täiendav fosfori- ja lämmastikuärastus, mis tuleneb 
Läänemere tegevuskavast, kogumiskaevude vee kogumise ja puhastamise tagamine.  

8. PEIPSI ALAMVESIKOND 

Vesikond või alamvesikond kujutab endast maa-ala, millelt jõgi või jõed koos lisajõgede ning 
järvedega saavad oma vee ning suubuvad läbi ühise jõesuudme merre. Vesikonnad ja 
alamvesikonnad on veemajandamise üksused, mis ei järgi maakondade ning valdade 
administratiivseid piire. 

Peipsi alamvesikond hõlmab 19% Eesti territooriumist (ilma Peipsi järveta). Alamvesikonna 
maismaa ja väikejärvede üldpindala on kokku 10 420 km2, Peipsi järve enda pindala on koos 
saartega 35 551 km2, sellest Eesti Vabariigile kuulub 1 570 km2. Peipsi järve pindala pole aga 
lõplik, sest puudub ametlik Eesti-Vene piir.  

Peipsi alamvesikond hõlmab kas osaliselt või tervikuna 9 linna ja 64 valda üheksas maakonnas. 

Peipsi alamvesikond hõlmab väga eriilmelisi maastikke. Põhjast lõunasse liikudes esinevad 
järgmised maastikurajoonid: Pandivere kõrgustik, Alutaguse, Kesk-Eesti tasandik, Vooremaa, 
Võrtsjärve madalik, Kagu-Eesti lavamaa, Peipsi-äärne madalik, Otepää kõrgustik, Karula 
kõrgustiku põhjanõlv, Hargla nõgu ja Võru orund, Palumaa ja Haanja kõrgustik. Seega esineb 
piirkonnas nii tasaseid madalikke, ulatuslikke soid ja rabasid, paeplatoosid ja karstialasid, lainjaid 
moreentasandikke, voorestikke koos nende vahel paiknevate järvede ja soodega ning kõrgustikel 
paiknevaid järvederohkeid künklikke moreenmaastikke. 

Eesti veestiku andmebaasi kohaselt on Peipsi alamvesikonnas 432 jõge, oja ja kraavi 
(vooluveekogud, millele on antud kood ja/või nimi). Jõgede tüüp ja seisundi hinnang on antud 
kõigile 10 km2 suurema valgalaga vooluveekogudele, st. 266 jõele, ojale ja kraavile kogupikkusega 
3 531 km. 

Sarnaselt teistele Eesti jõgedele on ka Peipsi piirkonna jõed lühikesed ja veevaesed, üle 50 km 
pikkusi jõgesid on vaid 9. Vooluhulga ja valgla pindala poolest on suurim Emajõgi (valgla  
9 960 km2, keskmine vooluhulk 60-75 m3/s). 
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Piirkonna järvestik on mitmekesine ja arvukas. Kõige suurem ja tähtsam on Euroopa suuruselt 
neljas järv Peipsi (koos Pihkva- ja Lämmijärvega 3 555 km2), millest Eesti territooriumile jääb 1 
570 km2. Arvukalt leidub väikejärvi (eriti Haanja ja Otepää kõrgustikel), järvestikke (Vooremaa 
järved) ja paisjärvi ning veehoidlaid. Suurimateks paisjärvedeks Peipsi alamvesikonnas on Kavilda 
ürgorus paiknev Kentsi järv (50,7 ha) ja Ahja jõel asuv Saesaare järv (50,4 ha). Järved on enamikus 
madalad (alla 15 m), sügavaimaks on Haanja kõrgustiku lõunapiiril paiknev Rõuge Suurjärv, mis 
oma 38 m veesambaga on ühtlasi Eesti sügavaim järv. 

Administratiivselt kuuluvad Eestis Viru-Peipsi veemajanduskava piirkonda terve Ida-Virumaa ja 
Põlvamaa ning peaaegu kogu Jõgevamaa (v.a Põltsamaa valla äärmine lääneserv). Lääne-Virumaast 
ei kuulu piirkonda enamik selle edelaosas asuvast Tamsalu ja Saksi valla territooriumist, 
Tartumaast jääb välja enamik Rannu ja Rõngu vallast ning Konguta valla lääneosa. Võrumaast 
kuuluvad piirkonda Vastseliina, Meremäe, Lasva ja Võru vald ja linn, Haanja ja Sõmerpalu valdade 
põhjaosa ning Urvaste ja Rõuge valdade kirdeosad, mis kokku moodustavad veidi alla poole 
maakonna territooriumist. Valgamaast kuulub piirkonda enamik Palupera vallast ja Otepää valla 
põhjaosa. Samuti kuulub piirkonda ligi pool Kolga-Jaani vallast Viljandimaal ja enamus Koeru 
vallast Järvamaal, Koigi valla idapool ning Järva-Jaani valla kagunurk. Peale eelnimetatute hõlmab 
piirkond veel Harjumaalt Loksa valla äärmise idaosa ja mõttelise osa Kuusalu vallast. 

Seega puudutab piirkonna veemajanduskava suuremal või vähemal määral 10 maakonda. Piirkonda 
jääb 19 linna ja 70 valda tervikuna ning 18 valda osaliselt. Elanike arv piirkonnas on ca 480 000–
490 000, moodustades ca 35% kogu Eesti elanikkonnast. Kaks kolmandikku elanikkonnast on 
koondunud Ida-Virumaale (36%) ja Tartumaale (30%). 
Peipsi alamvesikonna veemajanduskava oli kinnitatud 28.05.2008 Keskkonnaministri käskkirjaga 
nr 634. Veemajanduskava oli läbinud kõikide piirkonna maavalitsuste, omavalitsuste ja kavaga 
kokku puutuvate ministeeriumite kooskõlastusringi. Alates aprillist 2007. aastal oli 
veemajanduskava eelnõu kolme kuu jooksul avalikustamisel. Avalikustamise järel kinnitas eelnõu 
Keskkonnaminister. Kinnitatud kava oli aluseks Ida-Eesti veemajanduskava koostamisel. 
Alamvesikondade veemajanduskava enam pärast vesikondade veemajanduskavade vastuvõtmist ei 
kehti. 
 

9. HÜDROGEOLOOGILISED TINGIMUSED 

Võru valla ühisveevärgi vesi võetakse puurkaevudega kesk–Devoni põhjaveekogumist. 
Kesk-Devoni veekompleks (D2) levib kogu Lõuna-Eestis Liivi lahe ja Peipsi järve vahelisel alal. 
Selle moodustavad Amata, Gauja, Burtnieki ja Aruküla lademe valged, kollakad või 
punakaspruunid liivakivid ja aleuroliidid savi vahekihtide ning –läätsedega. Savikas materjal valdab 
Amata lademes, mistõttu ta moodustab koos Snetnaja Gora kihtidega ülem- ja kesk-Devoni vahelise 
nõrga kuni keskmise veepideme (D3sn–D3am). Üldse hõlmavad ligikaudu kolmandiku 
veekompleksi mahust savikad kivimid, mis nõrkade või keskmiste veepidemetena toimides 
moodustavad tõenäoliselt rea lokaalse levikuga survelisi veekihte, ent viimaste esinemine pole 
senini veel küllaldaselt tõestatud. 
Kesk-Devoni veekompleksi põhjapoolseks piiriks on ligikaudu Häädemeeste–Mustvee joon. Sealt 
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kasvab tema paksus kagu poole kuni 250 meetrini Haanja kõrgustikul. Veekompleks paljandub vaid 
kohati sügavamates jõeorgudes, mujal katavad teda kvaternaarisetted, mille paksus muutub 
vahemikus 5–80 m. Tänu valdavalt moreenist koosneva pinnakatte suurele paksusele on suuremal 
osal veekompleksi levikualast põhjavesi hästi kaitstud. Vee survetase jääb kõrgustikel 10–15 m 
sügavusele maapinnast, kuid madalamatel aladel esineb ka ülevoolavaid kaeve (Tõrva, Valga, 
Antsla, Võru ja mujal).  
Veekompleksi lateraalne filtratsioonikoefitsient on üsna ühtlane: enamasti 1–3 m/d. Suhteliselt 
suurem veejuhtivus esineb Sakala, Otepää ja Haanja kõrgustikul, moodustades seal 200–500 m2/d, 
mujal ei ületa veejuhtivus tavaliselt 100 m2/d. Kesk-Devoni veekompleksi kasutatakse 
ühisveevarustuses peamiselt Häädemeeste–Põlva joonest lõuna pool, kuid ka Kallastel, Tartus, 
Viljandis ja Elvas. 
Kõige suurem kesk-Devoni tühiku veekihist toituv vee–ettevõte on AS Võru Vesi, pumbates 
veekompleksist välja põhjavett ca 100 m3 ööpäevas. Vee erikasutusloaga nr L.VV/318110 on AS–il 
Võru Vesi lubatud Võru linna ja valla puurkaevudest pumbata ööpäevas põhjavett kuni 6770 m3/d 
ja aastas kokku kuni 648 000 m3 ning vee erikasutusloaga nr L.VV/319749 Antsla valla 
puurkaevudest kuni 156 000 m3 aastas. 
Kesk-Devoni veekihtide vesi on Lõuna-Eestis enamasti reostamata ning surveline. Sarnaselt 
kvaternaari ja ülem-Devoni veekihtide veele on ka kesk-Devoni veekompleksi vesi valdavalt mage, 
mineraalainete sisaldusega 0,3–0,5 g/l (vt joonis 4). Vesi on peamiselt HCO3-Ca-Mg-tüüpi, Valgast 
põhjapool võib esineda ka HCO3-Mg-Ca-tüüpi vett [Hiiob ja Karro, 2001]. 
Veekompleksile on iseloomulik suur kahevalentse raua sisaldus ning sageli sisaldab vesi suures 
koguses kahevalentset mangaani. 
Võrumaa kesk-Devoni puurkaevust vastab kõikidele joogivee kvaliteedinõuetele ligikaudu 10%. 
Haanja ja Urvaste valla ning Võru joogivee nõuetele vastavaid puurkaeve iseloomustab raua 
sisaldus 160–200 mg/l, mangaani sisaldus 25 kuni 45 mg/l. Lasva ja Rõuge valla joogivee 
kvaliteedinõuetele vastavates pk-des on raua sisaldus 25–35 mg/l, Rõuge aleviku reservkaevus 200 
mg/l, mangaani sisaldus on <10 mg/l. Ammooniumi sisaldus on kõigis 9 joogivee nõuetele vastavas 
puurkaevus 0,05 mg/l või alla selle, nitraatide valdav sisaldus <1 mg/l. Kolmes puurkaevus leidub 
nitraate 10–20 mg/l. Fluoriidide sisaldus antud puurkaevudes on 0,1–0,3 mg/l (valdavalt 0,2 mg/l). 
Sulfaate leidub vaadeldavates puurkaevudes 1–4 mg/l, kusjuures nendes kolmes puurkaevus, mille 
vee nitraatide sisaldus on keskmisest kõrgem, on ka sulfaatide sisaldus ülejäänud 6 puurkaevu vee 
vastavast näitajast kõrgem, jäädes vahemikku 13–27 mg/l. Kloriidide sisaldus jääb valdavalt 
vahemikku 1–8 mg/l, naatriumi sisaldus 3–8 mg/l. 
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10. PINNAKATE JA SELLE EHITUS 

Pinnakate on peamine ehitusalus ja muldade lähtekivim ning oluline veerežiimi ja vete keemilise 
koostise kujundaja. Pinnakattest koosnevad ka kõik kvaternaarsed kuhjelised pinnavormid ning 
osaliselt ka kulutusvormid, mistõttu pinnakate mõjutab suurt osa Eesti maastike olulistest 
tunnusjoontest. 
Eesti aluspõhjakivimeid kattev pinnakate, mis koosneb väga erineva kujunemislooga setetest, 
kujunes viimase mandrijäätumise ning sellele järgnenud sündmuste tulemusena. Pinnakatte paksus 
Eestis on väga ebaühtlane. Paetasandikke, kus see on vaid mõne sentimeetri paksune või puudub 
hoopiski, nimetatakse loodudeks ehk alvariteks. Põhja- ja Kesk-Eestis on pinnakate enamasti 2–3 
meetri, Lõuna-Eesti tasandikel 5–10 meetri paksune. Kuhjelistel kõrgustikel ning mattunud 
ürgorgudes ulatub see aga üle 100 meetri. 
Peamiseks pinnakattematerjaliks Eestis on moreen. Lõuna-Eesti liivakivide alal on see 
punakaspruun, savikas ning suhteliselt kividevaene.  
Ülejäänud osa pinnakattest koosneb mitmesugustest mineraalsetest (kruus, liiv, viirsavi, veeristik) 
ja elutekkelistest setetest (turvas, muda). Liustikujõgede setted on harilikult põimkihiline kruus ning 
jämedateraline liiv, mida kasutatakse ehituses ning teede katteks. Jääjärvede setted on aga 
peeneteralised ning rõhtsa lasumusega. Neist kõige iseloomulikumaks on peamiselt Lääne-Eestis 
esinev viirsavi, mida kasutatakse telliste, katusekivide ning drenaažitorude valmistamiseks. 
 
Joonis 7. Eesti pinnakatte pakus (K. Kajaku järg) 
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11. PÕHJAVESI 

Põhjavesi on veeseaduse mõistes maapõues sisalduv vesi. 
Eespool peatükkides on kirjeldatud põhjaveevarusid ja nende formeerumist uuringute põhjal, 
põhjaveekomplekse ja nende levikut Võru linna ja piirnevate alade ulatuses. 
 
Kesk–Devoni põhjaveekogum 
Vee kõrgenenud Fe2+, Mn+ ja NH4+ sisaldus, põhjuseks looduslik anaeroobne keskkond. Paksu 
pinnakattega aladel on põhjavesi reostuse eest kaitstud. Kvalitatiivset seisundit võib mõjutada 
põllumajandustootmine, kvantitatiivset seisundit praegune veevõtt ei mõjuta ja oluliselt suuremat 
veevõttu veekogumist ei kavandata. 
Vettandvad kivimid on Kesk-Devoni ladestiku Gauja(D2gj), Burtnieki (D2br) ja Aruküla (D2ar) 
lademe savi vahekihtide ning läätsedega liivakivid ja aleuroliidid paksusega 50-200 m. Põhjavesi 
liigub vettandvate kivimite poorides. Põhjaveekogum toitub avamusalal sademeveest, Kvaternaari 
ühendatud põhjaveekogumi Elva, Otepää, Piigaste-Kanepi ja Võru aladelt infiltreeruvast veest ja 
lõunaosas ka Ülem-Devoni põhjaveekogumist infiltreeruvast veest. Valdavalt on põhjaveekogumi 
põhjavesi vabapinnaline (survetu) ja reostuse eest kaitsmata, suure paksusega kvaternaarisetete all 
on põhjavesi surveline ja reostuse eest kaitstud. Põhjavesi infiltreerub allpool lasuvasse Kesk-Alam-
Devoni põhjaveekogumisse, väljavoolualadeks on ka pinnaveekogud ja reljeefi madalamates 
kohtades madalsood. Tegelik põhjaveeressurss on hinnanguliselt Ida-Eesti vesikonnas kuni 1 miljon 
m3/d. Inimtekkelistest ühenditest on olulisim nitraat. 
 
Põhjavee kaitstus 
Ülem– ja kesk–Devoni põhjaveekogum on kaetud kvaternaari lademega 30 m kuni 60 m paksuselt. 
Lade koosneb peamiselt saviliivadest ja liivsavidest. Esineb kruusa ja rähka, liiva ja savi. Lõuna–
Eestis Devoni levikualal on põhjavee kaitstuse hüdrogeoloogilised tingimused paremad, võrreldes 
teiste piirkondadega.  
Sanitaarkaitsevöönd on ala veehaarde ümber, mille piires luuakse eeskirjade kohane sanitaarrežiim 
eesmärgiga vältida reostuse sattumist veehaardesse. 
Põhjaveehaaretele, mille tootlikus on üle 500 m3/ööpäevas, on kohustuslik koostada 
sanitaarkaitseala projekt. Sanitaarkaitsevööndite piirid määratakse veehaarde projektis. Nende 
määramise õigsust kontrollib puurimisluba väljaandev amet – Eesti Geoloogiakeskus. Praegused 
veehaarded nõuavad sanitaarkaitseliste abinõude rakendamist. Seda raskendab puurkaevude hajali 
paiknemine kogu valla ulatuses. Vaatamata sellele, et praegu põhjaveekvaliteedi muutust ei ole 
täheldatud, nende reostumise potentsiaal on olemas ja aja jooksul võib veekvaliteet halveneda. 
 
Põhjavee varud 
Veeseaduse § 12 lõike 6 alusel, Põhjaveekomisjoni 02. detsembri 2005. aasta ettepaneku põhjal 
(protokoll nr 79) ning vastavalt Keskkonnaregistri põhjaveehaarete nimistus hoitavale 
põhjaveevarude arvestusele kinnitatud Võru maakonna põhjaveevarud vastavalt Keskkonnaministri 
6. aprilli 2006 aasta käskkirjale nr 398 “Võru maakonna põhjaveevarude kinnitamine” järgnevalt: 
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Tabel 6. Võru maakonna kinnitatud põhjaveevarud 

Põhjaveemaardla Põhjaveemaardla 
piirkond 

Veekihi 
geoloogiline 

indeks 

Põhjaveevaru, 
m3/ööp 

Varu 
kategooria1 ja 

otstarve 
Kasutusaeg 

Võru 

Võru-kagu D2 5400 T1 joogivesi kuni 2015 

Võru-kagu D2 3000 T1 joogivesi kuni 2015 

Võru-loode D2 4000 T1 joogivesi kuni 2015 

Võru-loode D2 4000 T1 joogivesi kuni 2015 

Võru linn D2 7600 T1 joogivesi kuni 2015 
1 Keskkonnaministri 27. jaanuari 2003. aasta määruse nr 9 „Põhjavee hindamise kord“ kohaselt jaguneb veevaru 
uurituse detailsuse alusel tarbevaruks T1 või T2 või prognoosvaruks P. T1 on tagatud põhjaveevaru, T2 on hinnatud 
põhjaveevaru ja prognoosvaru P on haldus- või hüdrogeoloogilise piirkonna põhjaveevaru eeldatav hulk, millega tuleb 
arvestada piirkonna arengukavade koostamisel, vee erikasutuslubade andmisel ja ühest puurkaevust koosneva 
veehaarde projekteerimisel. 

 
Pinnavesi 
Võru valla piirides paikneb palju järvi, nendest reoveekogumisalade piirkondadesse jäävad: 
Valgjärv, Verijärv, Pappjärv, Puiga järv, Kanariku järv, Mäe järv, Alajärv, Väimela paisjärv, 
Vähkjärv ja Meegomäe Pütajärv. Valla territooriumi läbivad suurematest vooluveekogudest 
Võhandu jõgi (pikkus 179,4 km, valgala suurus 1401,7 km2) ja Koreli oja (pikkus 22,9 km, valgala 
suurus 75,6 km2). 
 

12. VEE-ETTEVÕTTE ISELOOMUSTUS 

Võru Valla territooriumil asuvad ühisveevärgi ja- kanalisatsioonisüsteemid kuuluvad suuresti Võru 
Vallavalitsuse omandis olevale vee-ettevõttele OÜ Võru valla Veevärk. Osaliselt kuuluvad 
süsteemid (Kose alevikus) Võru linna vee-ettevõttele AS Võru Vesi. 
 

12.1 OÜ Võru valla Veevärk 

OÜ Võru valla Veevärk vee-ettevõtjana ei tegele otseselt süsteemide opereerimise ja klientidele 
teenuste pakkujana. Infrastruktuur on välja renditud kahele vee-ettevõtjale: 

a) AS Võru Vesi, kelle tegevuspiirkonnaks on määratud Kose alevik, Meegomäe, Võrumõisa, 
Võlsi külad; 

b) OÜ Väimela Soosjus, kes tegutseb Parksepa ja Väimela alevikus ning Puiga ja Navi 
külades. 

OÜ Võru valla Veevärk korraldab Võru vallas olemasolevate ÜVK-süsteemide rekonstrueerimise ja 
uute arendamise töid. Süsteemid antakse rendile operaatoriks määratud vee-ettevõtjale, kes 
valitakse tegutsema üldjuhul 5 aastaks avaliku konkursi kaudu.
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Tabel 7. OÜ Võru Valla Veevärk finants-majanduslikud põhinäitajad (eurodes) 
TEGEVUSTULUD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Rent OÜ Väimela 
Soojus 7 700 8 400 9 100 9 800 10 500 11 200 11 900 12 600 13 300 14 000 14 700 15 050 15 400 
Rent AS Võru Vesi 4 800 5 500 6 200 6 900 7 600 8 300 9 000 9 700 10 400 11 100 11 800 12 500 13 400 
TEGEVUSTULUD 
KOKKU 12 500  13 900 15 300 16 700 18 100 19 500 20 900 22 300 23 700 25 100 26 500 27 550 28 800 
Administratiivkulud 2 500 2 800 3 000 3 500 3 900 4 500 4 900 5 300 5 700 5 800 6 000 6 200 6 300 
Hoolduskulud 9 000 10 000 11 000 11 600 12 500 13 500 14 200 15 000 15 700 17 000 18 000 18 550 19 500 
TEGEVUSKULUD 
KOKKU 11 500  12 800 14 000 15 100 16 400 18 000 19 100 20 300 21 400 22 800 24 000 24 750 25 800 
TEGEVUSKULUD-
TEGEVUSKULUD 1 000 1 100 1 300 1 600 1 700 1 500 1 800 2 000 2 300 2 300 2 500 2 800 3 000 
Investeeringud 263 750 133 750 1 645 521 1 495 200 1 385 842 1 029 594 710 250 513 906 1 949 000 21 118 21 119 0 0 
KOV omafinantseering 
investeeringute katteks 21 420 24 750 329 101 299 040 277 168 205 919 142 050 102 781 389 800 21 118 21 119     
Saadud 
sihtfinantseerimised 
(ÜF ja KIK) 10 420 107 000 1 316 420 1 196 160 1 108 674 823 675 568 200 411 125 1 559 200         
Arendaja  181 910 0                       
AS Võru Vesi 50 000 2 000                       
Laenude 
tagasimaksmine 75 900 75 900 75 900 75 900 75 900 75 900 75 900 75 900 75 900 75 900 75 900 75 900 75 900 
Intressikulud 17 400 16 800 16 300 15 800 15 300 14 800 14 300 13 800 13 400 13 000 12 600 12 200 11 800 
Kokku laenu 
teenindamiseks 
omavalitsuselt 93 300  92 700 92 200 91 700 91 200 90 700 90 200 89 700 89 300 88 900 88 500 88 100 87 700 

Andmed: OÜ Võru valla Veevärk 
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Tabel 8. Kokkuvõtte OÜ Võru valla Veevärk põhivara koosseisust (eurodes) seisuga 31.12.2013 

Jrk. 
nr 

Nimetus 
Soetusmaksumus Kulum Jääkmaksumus 

1 Maa 2 346,30   2 346,30 

2 Muud rajatised soetusmaksumuses 6 677 893,14 130 119,85 6 547 773,29 

3 Masinad ja seadmed 716 840,82 15 389,45 701 451,37 

4 Kokku: 7 397 080,26 145 509,30 7 251 570,96 
Andmed: OÜ Võru valla Veevärk 

 
Tabel 9.Võru valla veemajanduse rahavoogude prognoos 2010–2019 
Võru valla Veevärk OÜ rahavood 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OF invest. Osakaalu tariif 1 m3 0,07 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Võru Vesi rent aastas 2 715        9 719        9 453        10 954      11 658      12 076      
Väimela Soojus  rent 7 856          7 759        27 861      28 484      29 350      30 303      31 253      
Kokku renditulud 10 571        17 477      37 580      37 937      40 304      41 961      43 328      
Kulud 6 900          15 909      33 766      34 331      36 313      37 820      39 142      
Tööjõud 2 412          2 561        2 723        2 900        3 088        3 295        3 514        
Majandus 4 427          4 547        4 674        4 810        4 944        5 083        5 227        
Remont- ja hooldus 8 739        26 306      26 556      28 213      29 373      30 330      
Muud kulud 60              62             64             66             67             69             71             
Rahavoog põhitegevusest 3 672          1 569        3 813        3 606        3 991        4 141        4 186        
Investeeringud -            134 981     4 861 720  1 681 422    
ÜF toetus 0 100 340     3 844 260  1 409 224    
Investeeringute katteallikad-OV sissemaks 0 34 641 1 017 461 272 198
Neto rahavood -            -             -             3 672          1 569        3 813        3 606        3 991        4 141        4 186        
Kumulatiivne rahavoog -            -             -             3 672          5 240        9 054        12 660      16 651      20 792      24 978       
Andmed: Võru valla ÜF projekti lõpparuande MFA 

12.2 AS Võru Vesi 

Vastavalt Võru Vallavolikogu otsusega on Võru vallas vee-ettevõtjaks määratud AS Võru Vesi. 
Tegevuspiirkondadeks on Võru Vallavolikogu 10.04.2013 otsusega nr 223 kehtestatud Võlsi tee, 
Kose aleviku, Meegomäe ja Räpina maantee (Võrumõisa küla) vee- ja kanalisatsioonivõrkude 
haldusterritooriumid. AS Võru Vesi asub Võru linnas Võru maakonnas. AS Võru Vesi kui vee-
ettevõtja peamised tootmisvahendid (puurkaevud, reoveepuhastid jm rajatised ning seadmed) ja 
hooldatavad hooned ning rajatised asuvad Võru linna ja Kose aleviku Antsla linna territooriumil.  
AS Võru Vesi on Võru linnas ja vallas, Antsla vallas ning Mõniste vallas tegutsev vee-ettevõtja. AS 
Võru Vesi suuraktsionär on Võru linn, 22 aktsiat kuulub vastavalt Aktsionäride lepingule Antsla 
vallale. AS Võru Vesi on kantud äriregistrisse Tartu Maakohtu 15.12.1995 kandeotsusega. 
AS-is Võru Vesi töötab 25 töötajat koos juhatuse liikmega. 
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Tabel 10. Võru Vallavalitsuse 16.12.2013 määrusega nr 286 kehtestatud veevarustuse ja heitvee 
ärajuhtimise teenuse hinnad 

Teenuse nimetus 1 m3 maksumus (eurot km-ga) 

Kose, Meegomäe, Võlsi, Võrumõisa teeninduspiirkondades 
Veevarustus 1,02 
Heitvee ärajuhtimine 1,72 
Andmed: Võru Vallavalitsus 

 
Tabel 11. AS Võru Vesi finants-majanduslikud põhinäitajad (eurodes) 

Nimetus 2009 2010 2011 2012 2013* 
Müügitulu 901 187 952 044 1 021 808 1 016 333 1 114 849 
Ärikasum/-kahjum 76 990 148 563 156 860 654 092 763 647 
Puhaskasum/- kahjum 48 282 124 205 121 364 620 842 743 176 
Tööjõukulud kokku 404 103 411 113 413 328 450 891 545 909 

Põhivara jääkväärtus 
11 206 

144 
14 331 

005 
15 696 

479 
16 319 

371 
17 311 

468 
Investeeringud aruande 
aastal 4 402 963 3 504 183 1 911 623 1 329 210 1 771 057 

Omakapital 921 533 1 045 738 1 167 102 
15 012 

461 
15 755 

636 

Bilansimaht 
12 832 

758 
15 053 

724 
16 432 

203 
17 233 

618 
18 014 

096 
            
Omakapitali rentaablus 5,4% 12,6% 10,4% 4,1% 4,7% 
Varade rentaablus 0,7% 1,1% 1,0% 3,8% 4,2% 
Likviidsuskordaja 1,14 1,08 1,18 2,09 1,47 
Võlakordaja 91% 93% 93% 13% 13% 
* 2013. aasta andmed ei sisalda majandusaasta lõpetamisega seotud kandeid 
Andmed: AS Võru Vesi 
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Tabel 12. Kokkuvõtte AS Võru Vesi põhivara koosseisust (eurodes) 

Jääkväärtus Osatähtsus Jääkväärtus Osatähtsus Jääkväärtus Osatähtsus Jääkväärtus Osatähtsus Jääkväärtus Osatähtsus

Maa 72 691 0,65% 81 825 0,57% 81 825 0,52% 81 825 0,50% 81 825 0,47%

Ehitised 8 362 936 74,63% 8 567 330 59,78% 13 583 075 86,54% 14 703 619 90,10% 14 177 265 81,90%

sh hooned 1 108 928 1 035 742 1 478 173 1 448 738 1 384 273

rajatised 7 254 008 7 514 818 12 090 321 13 254 882 12 792 992

veetorustikud 2 327 799 2 337 811 3 587 636 4 163 544 4 076 211

kanalitorustikud 3 492 876 3 425 294 5 159 767 5 812 950 5 665 826

muud rajatised 1 433 333 1 751 713 3 342 918 3 278 388 3 050 955

Masinad ja seadmed 529 309 4,72% 492 708 3,44% 1 471 6839,38% 1 501 273 9,20% 1 398 059 8,08%

masinad ja seadmed 518 741 483 331 1 159 835 1 201 983 1 076 396

transpordivahendid 10 568 9 378 311 848 299 290 321 663

Muu materiaalne põhivara 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Lõpetamata ehitised ja ettemaksed 2 231 304 19,91% 5 183 952 36,17% 558 858 3,56% 15 657 0,10% 1 643 023 9,49%

Immateriaalne põhivara 9 889 0,09% 5 190 0,04% 1 038 0,01% 16 997 0,10% 11 296 0,07%

KOKKU: 11 206 129 100% 14 331 005 100% 15 696 479 100% 16 319 371 100% 17 311 468 100%

2009 2011 20122010 2013*
Nimetus

 
Andmed: AS Võru Vesi 
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12.3 OÜ Väimela Soojus 

OÜ Väimela Soojus on erakapitalil ettevõtte, kes on määratud Võru Vallavalitsuse poolt vee-
ettevõtjaks Parksepa, Väimela alevikes ja Puiga ning Navi külades. Varasemalt opereeris OÜ 
Väimela Soojus ka Kose alevikus, kuid pärast Kose ühendamist Võru linna ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniga anti piirkonna ÜVK süsteemid rendile AS-ile Võru Vesi. 
OÜ Väimela Soojus tegevuspiirkonda jääv infrastruktuur on talle kasutusse antud rendilepinguga, 
ettevõttel ise ei oma ÜVK infrastruktuuri Võru vallas.  

Tabel 13. Võru Vallavalitsuse 09.12.2013 määrusega nr 284 kehtestatud veevarustuse ja heitvee 
ärajuhtimise teenuse hinnad 

Teenuse nimetus 1 m3 maksumus (eurot km-ga) 

Parksepa, Väimela ja Puiga teeninduspiirkondades 
Veevarustus 0,99 
Heitvee ärajuhtimine 1,12 

Navi teeninduspiirkonnas 
Veevarustus 0,99 
Toorvesi 0,49 
Andmed: Võru Vallavalitsus 

 

12.4 Teenuste tariifide prognoos 

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste osutamine on reguleeritud Ühisveevärgi ja                   
-kanalisatsiooni seadusega, mille kohaselt vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutaja teeb vee ja              
-kanalisatsioonihinna muutmise taotluse kohalikule omavalitsusele või Konkurentsiametile. Kuna 
AS Võru Vesi on tegutsev teeninduspiirkonnas, mis ületab 2000 elaniku piiri, siis peab Võru linna 
vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinna heaks kiitma Konkurentsiamet. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
tariifid peavad katma ettevõtte opereerimis- ja tegevuskulukulud, amortisatsiooni ja intressikulud 
ning sisaldama väikest kasumit. Sellise hinnakujunduse korral tagatakse ettevõtte jätkusuutlikkus 
tulevikus. 
Vee- ja kanalisatsioonitariifid peavad vastama Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadusele, mille 
kohaselt kõik teenuse osutamisega seotud kulud peavad olema arvesse võetud tariifide 
kujundamisel. Tariifid on kujundatud põhimõttel, et vee- ja kanalisatsiooniteenuse omahindadele 
lisandub juurdehindlus 5%. Omahinnad sisaldavad täiskulumit, st kulumit ei ole korrigeeritud 
varade sihtfinantseerimise tuludega. Lisaks on tariifide kujunemisel piiriks taluvuspiir, mida 
mõõdetakse elanike poolt tehtavate vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulutuste osakaaluga 
leibkonnaliikme netosissetulekust. Rahvusvaheliselt aktsepteeritud taluvuspiiride järgi ei tohiks 
elanike kulutused vee- ja kanalisatsiooni teenustele ületada 4% leibkonnaliikme netosissetulekust. 
Käesolevas finantsanalüüsis on järgitud, et tariifide tõus omahinna poolt dikteeritud tasemeni oleks 
piisavalt lauge, vältimaks tarbimis-šokki, nõudluse langust ning ebastabiilsust. Samas on tariife 
piirates arvestatud sellega, et konsolideeritud kumulatiivne rahavoog oleks kogu prognoosiperioodi 
vältel positiivne 
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Tariifide määramise eesmärgid: 

– tootmiskulude katmine; 
– investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse 

tagamiseks; 
– kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; 
– keskkonnakaitse tingimuste täitmine; 
– põhjendatud tulukus; 
– ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise kavale piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem 
kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. 

Veetariif koosneb veetootmise/puhastamise omahinnast ja sellele lisanduvast plaanilisest kasumist, 
millest osa suunatakse investeeringuteks. 
 

Tabel 14. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste tariifiprognoos AS Võru Vesi  
tegevuspiirkondades (eurot/m³ ilma km-ta). 

Nimetus Ühik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Veevarustuse teenus EUR/m³ 0,85 0,91 0,96 1,02 1,04 1,06 1,08 1,11 1,13 1,15 1,17 1,20 1,22 

Reovee ärajuhtimise 
teenus 

EUR/m³ 1,50 1,61 1,64 1,67 1,72 1,77 1,83 1,83 1,83 1,86 2,15 2,27 2,39 

Elanike kulutused 
teenustele %-na 
keskmisest 
netosissetulekust 

% 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 

Andmed: Võru linna ÜVK arendamise kava aastateks 2014–2026 

Tabel 15. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste tariifiprognoos OÜ Väimela Soojus  
tegevuspiirkondades (eurot/m³ ilma km-ta). 

Nimetus Ühik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Veevarustuse teenus EUR/m³ 0,83 0,85 0,91 0,96 1,02 1,04 1,08 1,11 1,13 1,15 1,17 1,2 1,22 

Reovee ärajuhtimise 
teenus 

EUR/m³ 0,93 1,05 1,20 1,35 1,50 1,65 1,83 1,83 1,83 1,86 2,15 2,27 2,39 

Elanike kulutused 
teenustele %-na 
keskmisest 
netosissetulekust 

% 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 

Andmed: Võru valla ÜF projekti lõpparuande MFA ja arendamise kava koostaja prognoos 
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13. ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA KAETUD ALADE 
KIRJELDUS 

13.1 Parksepa alevik 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on kaetud suurem osa alevikust. Parksepas elab 662 elanikku. 
Peamised tarbijad on elanikud, Parksepa Keskkool, Parksepa Lasteaed ning alevikus asuvad 
ettevõtted. Kliente on kokku 2014. aasta alguse seisuga 63. 

13.1.1 Ühisveevärk 
 
Veevarustuseks kasutatakse puurkaev põhjaveekatastri nr 10780. Puurkaev on rajatud 1957. aastal. 
Sügavus on 120 m. Sanitaarkaitseala ulatus on 50 m. Ekspluateeritavaks põhjaveekompleksiks on 
Kesk-Devon. Veehaare rekonstrueeriti 2008. aastal. Veetöötlusjaama on paigaldatud Miridoni 
rauaärastusfiltrid, jõudlus 8 m3/h. Pumplas on 10 m3 veemahuti. Veetöötlusseadmetel tuleks muuta 
automaatikat, hetkel ei ole võimalik kontrollida kas filtrite pesu toimub korrapäraselt. Vaja oleks 
paigaldada ka häireedastussüsteem, mis saadaks pumpla tõrgetest operaatorile häired GSM 
telefonile SMS-sõnumina või GPRS-side kaudu. 

Tabel 16. Puurkaevu nr 10780 läbilõige. 

Kivimi 
litoloogiline 

kirjeldus 

Lasumi 
sügavus, m 

Lamami 
sügavus, m 

Paksus, m 

liivsavi veerise ja 
munakatega 0 16 16 

kruus liiva ja 
veerisega 16 28 12 

peeneteraline 
liivakivi 28 67 39 

savi 67 73 6 

liivakivi 73 87 14 

nõrk liivakivi 87 120 33 
Andmed: Keskkonnainfo.ee 
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Joonis 8. Parksepa puurkaev-pumpla (fotod 02.05.2014). 

 

Tabel 17. Parksepa aleviku puurkaevust võetava põhjavee ning veevõrgust võetava joogivee 
kvaliteet. 

  
Lubatud 
piirnorm

* 
Ühik Puurkaev, 

põhjavesi Veevärgi vesi 

Proovi analüüsiakti nr     
 TL2009/V140-B 
TL2009/V140-K 

TL2013/V3147B 
TL2013/V3147K

  
Proovi võtmise aeg      21.01.2009 20.11.2013  

Puurkaevu katastri nr 10780 

Värvus   mg/l Pt   0  

Lõhn   palli   1  

Maitse -  palli   1  

Hägusus 
 

NTU   <1   

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

Elektrijuhtivus 2500 µS/cm 479  417  

Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l <0,05  <0,05  

Nitritioon NO2-N 0,5 mg/l     

Nitraatioon NO3-N 50 mg/l <1    

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 1,1    

Üldraud 200 µg/l 1300  <20  

Mangaan 50 µg/l 175  <10  

Kloriidid 250 mg/l 31,4    

Fluoriidid 1,5 mg/l     

Boor 1 mg/l     

Sulfaadid 250 mg/l     

Naatrium 200 mg/l     

Üldkaredus   mg-ekv/l     

Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml 0    

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0  0  

Enterokokid 0 PMÜ/100 ml   0  

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml     
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*Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 
ning analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded.  

 
Võrku pumbatava vee analüüsitulemustest on näha, et probleeme on vahetevahel mangaani 
eraldamisega (müüdava vee kvaliteedi normid on määratud Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. 
määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"). Üle tuleks 
vaadata filtrite filtermassid ja vajadusel välja vahetada. Amortiseerunud kinnistu torustike tõttu võib 
toimuda joogivee kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. 
Üldine puurkaev-pumpla seisukord on hea. 

Puurkaevust põhjaveekatastri nr-ga 10223 veevõttu ei toimu. Puurkaev on rajatud 1975. aastal. 
Puurkaevu sügavus on 90 m ja sanitaarkaitse ala ulatus on 50 m. Ekspluateeritavaks 
põhjaveekompleksiks on Kesk-Devon. 

Tabel 18. Vee erikasutusloaga lubatud veevõtt Parksepa ühisveevarustuse puurkaevudest. 
Katastri nr.  10780 10223 

m3/a 32 000 
m3/kv 8 000 
m3/d - 

Andmed: OÜ Väimela Soojus vee erikasutusluba (nr L.VV/321319) 
 

Tabel 19. Parksepa ühisveevarustussüsteemi puurkaevudest väljapumbatud ning tarbitud vee 
kogused 2013. aastal. 

Näitaja Ühik  Kogused 

Puurkaevust nr 10780 väljapumbatud vesi m3/a 19 226 
Tarbitud (müüdud) vee kogus m3/a 19 039 

sh. elanikud m3/a 1 7761 

sh. tööstus m3/a 1 278 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 
52,1 

Andmed: Keskkonnaamet, veearuanne 
. 

Parksepa aleviku veekaod on torustiku rekonstrueerimise tulemusena viimastel aastatel vähenenud. 
Hinnanguliselt moodustavad veekaod alla 10% tarbitud (müüdud) veekogusest. Aastal 2013. oli 
veekadu 1%. Tabeli 19 andmetes on näha, et Parksepa aleviku ühisveevärgiga varustatud tarbijate 
ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 52,1 m3. Arvestades ühisveevarustussüsteemiga 
ühendatud elanike arvuks ligikaudu 650, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 80 liitrit 
ööpäevas.   

Vanem osa torustikust – tootmispargi (endine EPT töökodade piirkond) veetorustik on 
rekonstrueeritud 2003. aastal. Tööde käigus vahetati välja 645 m peatorustikku ja ca 600 m 
harutorustikku (s.h kinnistu torustik). Ülejäänud torustik on rekonstrueeritud 2012.–2013. aastatel 
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti raames. Parksepa alevikus on kokku 2991 m 
ühisveevärgi peatorustikku. Torustik on suuremas jaos rajatud polüetüleenist (PE) survetorustikest 
läbimõõduga De 32-110. Veetorustike ja kaevude (s.h. siibrite) seisukord on hea, seda on ka näha 
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väikesest veekaos. 
Rekonstrueerimata on Parksepa Keskkooli ühendustorustik alates Võru teest. Reoveekogumisala 
katmiseks ühisveevärgiga tuleks välja ehitada Tehnika (4-8), Metsa tee ja Võru tee tänavate 
ühisveevärgi torustikud koos kinnistute liitumispunktidega. 

13.1.2 Ühiskanalisatsioon 
Parksepa olemasoleva ühiskanalisatsiooni isevoolsetorustiku pikkus 3817 m ja 
survekanalisatsioonitorustiku pikkus 845 m. Alevikus on kokku 3 reoveepumplat. 

Tabel 20. Parksepa reoveepumplad. 

Jrk. 
nr. Nimetus 

Korpus Pumbad 

materjal läbimõõt 
kogus 
[tk] 

vooluhulk Q 
[l/s]* tõstekõrgus H [m]* 

1 Männi plast 1600 2 3 8 

2 Kanariku plast 1600 2 7 9 

3 Parksepa-Väimela tee plast 1600 2 8 9 
* projekti järgi 

Andmed: ÜF projektdokumentatsioon, Akvalius OÜ 

Parksepa ühiskanalisatsioonitorustik on rekonstrueeritud 20012–2013. aastatel Ühtekuuluvusfondi 
projekti raames. Isevoolne kanalisatsioonitorustik on ehitatud PVC (polüvinüülkloriidist) De 160 
torudest ning survetorustik PE De 90–110 survetorudest. Reoveepumplateks on PE De 1600 
korpusega maa-alused kompaktpumplad. Igasse pumplasse on paigaldatud kaks reovee pumpa, mis 
tavaolukorras töötavad vaheldumisi. Pumplate tööd juhivad nivoo- ja ujukandurid, mis on 
ühendatud automaatikaga. Pumplatel on häireedastus GSM mobiilile läbi AS Võru Vesi 
kaugjuhtimiskeskuse, kus andmed arhiveeritakse. Torustike, kaevude ja pumplate seisukord on hea. 

Reoveekogumisalal on vaja välja ehitada Metsa tee ja Võru tee ühiskanalisatsioonitorustikud 
kinnistute liitumispunktidega. 

13.1.3 Reoveepuhasti 
Asula reovesi juhitakse isevoolsena reovee peapumplasse (Parksepa-Väimela tee) ning pumbatakse 
edasi reoveepuhastisse OXYD -180. Puhasti rekonstrueeriti 2004. aastal. Reovesi järelpuhastatakse 
kolmes biotiigis, mis on puhastatud 2013. aastal. Reoveepuhasti ja biotiigid on piiratud piirdeaiaga. 
Heitvee suublaks on Väiso peakraav. Heitvee lubatud vooluhulk vastavalt vee erikasutusloale on 36 
tuhat m3 aastas. Vastavalt Keskkonnaameti poolt välja antud vee erikasutusloale on lubatud BHT7 
sisaldus suublasse juhitavas heitvees 25 mg/l ja heljumi sisaldus 35 mg/l ning KHT kuni 125 mg/l. 
Üldlämmastiku (Nüld) ja üldfosfori (Püld) sisaldust suublasse juhitavas heitvees vee erikasutusluba 
ei limiteeri, kuid saastetasu tuleb maksta. 
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Joonis 9. Parksepa reoveepuhasti (fotod 02.05.2014). 

 

Reoveepuhasti seadmed on vananenud. Esmimeses järjekorras on vajalik paigaldada puhastile kaks 
uut kompressorit aeratsioonile. Automaatvõre vajab rekonstrueerimist kuna automaatne osa ei tööta 
ja võret tuleb igapäevaselt käsitsi käia puhastamas. Reoveepuhastis puudub häireedastus. 
Rekonstrueerimist vajavad ka puhasti basseinide osa, vaja oleks ehitada automaatselt töötav 
pinnakaap.  

Reoveepuhastis on olemas liigmuda tahendusseadmed, kuid need on väga väikese jõudlusega ning 
energiakulukad. Kuna neid ei kasutata, siis ei toimu reoveepuhastamise protsessist väljavõetava 
liigmuda töötlemist. Muda lastakse eraldi tiiki, kus see taheneb. Liigmuda ei ole mõttekas kohapeal 
töödelda, tuleks leida lahendus see üle anda suurematele sette töötlejatele. Perspektiivis oleks 
mõistlik muda kokku koguda muda tahenduse mahutisse ja transportida nt Võru linna 
reoveepuhastisse edasiseks töötlemiseks. Liigmudaga seonduva probleemi lahendus pakutakse välja 
jäätmekava koostamise käigus. 

Alates 2019. aastast muutuvad reoveepuhastist loodusesse lastava puhastatud heitvee piirmäärad. 
Parksepa reoveekogumisala reostuskoormus jääb vahemikku 300-1999 ie (721 ie). Tabelis 22 on 
ära näidatud puhastatud heitvee piirmäärade muutus. Kuni 2014. aasta lõpuni ei ole limiteeritud 
üldlämmastiku ja -fosfori sisaldus heitvees. Üldfosfori piirmäär hakkab kehtima alates 2019. 
aastast. Selleks ajaks tuleb reoveepuhastile ehitada fosforiärasusseadmed (nt kemikaali raudsulfaat 
doseerimine). 
Reoveepuhasti üldine seisukord on hetkel hea, hetkel suudetakse reovesi nõuetekohaselt puhastada 
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nagu on ka näha tabelist 16. 

Reoveepuhastisse juhitud reoveekogus 2013. aastal oli 18,66 tuhat m3. Reoveepuhastis puudub 
vooluarvesti ja seega võrdsustatakse puhastatud reovee kogused klientidele müüdud vee kogustega 
vastavalt veearvesti näitudele. Seega on raske hinnata infiltratsiooni ühiskanalisatsioonis. Kuna 
enamus torustikke on uued, siis peaks infiltratsioon jääma alla 10%. Probleemiks võivad olla 
kinnistute torustikud, mis on enamus uuendamata ja võivad olla lekkelised. 
2013. aasta arvutuslik reoveepuhasti reostuskoormus BHT7 järgi on 272 ie (2009. aastal ÜVK 
arendamise kava koostamise ajal oli 220 ie). 

Tabel 21. Parksepa reoveepuhasti puhastatud heitvee piirmäärad. 

Komponent 
2012-2014 2015-2018 alates 2019 

konts. konts. konts. 

mg/l mg/l mg/l 

BHT7 25 25 25 

KHT 125 125 125 

Heljum 35 35 35 

Üldlämmastik - 60 60 

Üldfosfor - - 2 

pH 6-9 6-9 6-9 

 
Tabel 22. Parksepa reoveepuhasti puhastamise tõhusus 

Komponent 

Sissevool Väljavool Tõhusus  

konts. konts. 
% 

mg/l mg/l 

Heljum 93 3,6 96 

Üldlämmastik 140 21 85 

Üldfosfor 12 1,8 85 

BHT7 320 4,4 99 

KHT 900 16 98 
Andmed: OÜ Väimela Soojus, heitvee proovid, võetud 04.12.2013 (TA13003431 ja TA13003431) 

 
Tabel 23. Parksepa aleviku ÜVK rekonstrueeimiseks ja arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud ja maksumused (EUR). 
Ühisveevärk Nimetus Kogus Ühik  Maksumus 

Metsa tee veetorustiku 
ehitamine 

Veetorustiku ehitamine De 50 490 m 58 800 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 5 tk 4 250 
Uuringud, projekteerimine 10%     6 305 
Ettenägematud kulud 10%     6 305 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     3 153 

Kokku:      78 813 

Võru tee veetorustiku 
ehitamine 

Veetorustiku ehitamine De 32-50 700 m 84 000 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 6 tk 5 100 
Uuringud, projekteerimine 10%     8 910 
Ettenägematud kulud 10%     8 910 
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Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     4 455 
Kokku:      111 375 

Tehnika 4-8 
veetorustiku ehitamine 

Veetorustiku ehitamine De 63 220 m 26 400 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 3 tk 2 550 
Uuringud, projekteerimine 10%     2 895 
Ettenägematud kulud 10%     2 895 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     1 448 

Kokku:      36 188 

Parksepa kooli vee 
ühendustoru 
rekonstrueerimine 

Veetorustiku ehitamine De 110 330 m 39 600 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 2 tk 1 700 
Uuringud, projekteerimine 10%     4 130 
Ettenägematud kulud 10%     4 130 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     2 065 

Kokku:  51 625 

Veetöötlusjaama 
rekonstrueerimine 

Automaatika uuendamine, häireedastuse paigaldamine 1 töö 3 500 
Uuringud, projekteerimine 10%     350 
Ettenägematud kulud 10%     350 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     175 

      4 375 
Parksepa ühisveevärgi rekonstrueerimine ja arendamine kokku: 282 375 

Ühiskanalisatsioon Nimetus Kogus Ühik  Maksumus 

Parksepa reoveepuhasti 
rekonstrueerimine 

Automaatika uuendamine, häireedastuse paigaldamine, 
liigmuda tahendamise mahuti ehitamine, fosforiärastuse 
ehitamine 1 tk 110 000 
Uuringud, projekteerimine 10%     11 000 
Ettenägematud kulud 10%     11 000 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     5 500 

Kokku:  137 500 

Metsa tee 
kanalisatsioonitorustiku 
ehitamine 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine De 160 265 m 46 375 

Survekanalisatsioonitorustiku ehitamine De 63 440 m 44 000 
Reoveepumpla 1 tk 5 000 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 5 tk 4 250 
Uuringud, projekteerimine 10%     9 963 
Ettenägematud kulud 10%     9 963 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     4 981 

Kokku:      124 531 

Võru tee 
kanalisatsioonitorustiku 
ehitamine 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine De 160 480 m 84 000 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 6 tk 5 100 
Uuringud, projekteerimine 10%     8 910 
Ettenägematud kulud 10%     8 910 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     4 455 

Kokku:      111 375 
Parksepa ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja arendamine kokku: 393 750 

Parksepa aleviku investeeringute vajadus kokku: 676 725 
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13.2 Väimela alevik 

Väimela alevikus elab 601 elanikku. Väimela elanikkonnast on ühisveevärgiga liitunud ca 580 
elanikku ehk 95%. Ühiskanalisatsiooniga on liitunud ca 560 elanikku ehk 92% elanikkonnast. Võru 
Kutsehariduskeskuses õpib 645 ja ühiselamutes elab ca 300 õpilast. Ühisveevärgi ja                         
-kanalisatsiooniga ühendatud majades elab seega ca 900 inimest. Kliente oli kokku Väimelas 2014. 
aasta alguseks 97. 
 

13.2.1 Ühisveevärk 
Väimela aleviku ühisveevärk on jagunenud kahe puurkaevu teeninduspiirkonnaks (tööstusala ja 
keskuse piirkonnad). Võrgud on omavahel ühendatud, kuid suletud siibriga, sest pumplatest ei ole 
võimalik reguleerida rõhkusid selliselt, et mõlemad saaksid pumbata ühte võrku. Kuna üks 
puurkaev ei suuda kogu klientide poolt tarbitavat vett toota ja võrku pumbata, siis ei ole võimalik 
süsteemi hetkel ühe puurkaev-pumpla tootmisele jätta. 
 
Tabel 24. Vee erikasutusloaga lubatud veevõtt Väimela ühisveevarustuse puurkaevudest. 

Katastri nr.  10207 10221 (reservis) 10224 
m3/a 80 000 

m3/kv 20 000 
m3/d - 

Andmed: OÜ Väimela Soojus vee erikasutusluba (nr L.VV/321319) 

 
Tööstusala puurkaevu piirkonda varustab veega puurkaev katastri numbriga 10224. Suurimateks 
tarbijateks on seal Võrumaa Kutsehariduskeskuse Tehnomaja ja AS Rauameister. Veeteenuse 
kasutamise võimalus on kõigil olemasolevatel ettevõtetel. Puurkaev on rajatud 1976. aastal. 
Puurkaevu sügavus on 124 m. Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 50 m. Ekspluateeritavaks 
põhjaveekompleksiks on Kesk-Devon. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2006. aastal. 
 
Joonis 10. Väimela tööstusala puurkaev-pumpla (fotod 02.05.2014). 
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Tabel 25. Puurkaevu nr 10224 läbilõige. 

Kivimi 
litoloogiline 

kirjeldus 

Lasumi 
sügavus, m 

Lamami 
sügavus, m 

Paksus, m 

liivsavi veerise ja 
munakatega 0 10,3 10,3 
saviliiv veerise ja 
kruusaga 10,3 30 19,7 

saviliiv 30 37 7 

savi 37 52 15 
savi liivakivi 
vahekihtidega 52 62 10 
savi liivakivi ja 
aleuroliidi 
vahekihtidega 62 78 16 

savi ja liivakivi 78 80 2 
savi aleuroliidi 
vahekihtidega 80 88 8 
liivakivi savi 
vahekihtidega 88 124 36 

Andmed: Keskkonnainfo.ee 

 
Veehaarde veetöötlusseadmed on töökorras. Veetöötlusseadmeteks on Miridoni rauaärastusfiltrid 
(mudel GQ800S). Projekteeritud jõudlus on 6 m3/h. Veetöötlusjaamas on olemas võrku pumbatava 
vee kloreerimise võimalus. Vesi vastab Eesti Vabariigis joogiveele kehtestatud nõudmistele. 
Pumplas on olemas häireedastus GSM mobiilile SMS-sõnumitena. Pumplas on 10 m3 mahuti. 
Filtritest mahutisse vesi valgub vee rõhu survel. Võrku pumbatakse vesi kahe pumbaga.  
Puurkevu kinnistu on piiratud piirdeaiaga. 
 
Keskuse puurkaev katastri nr 10207 varustab veega ülejäänud Väimela piirkonda. Puurkaev on 
rajatud 1965. aastal. Ekspluateeritavaks põhjaveekompleksiks on Kesk-Devon. Veehaare 
rekonstrueeriti 2008. aastal. Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 50 m ning sügavus 120 m. 
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Joonis 11. Väimela keskuse puurkaev-pumpla (fotod 02.05.2014). 

 
 
Tabel 26. Puurkaevu nr 10207 läbilõige. 

Kivimi 
litoloogiline 

kirjeldus 

Lasumi 
sügavus, m 

Lamami 
sügavus, m 

Paksus, m 

liivsavi kruusa, 
veerise ja 
munakatega 0 32 32 

liivakivi savi 
vahekihtidega 

 

32 68 36 

savi 68 76 8 

liivakivi 76 115 39 

tugev liivakivi 115 120 5 
Andmed: Keskkonnainfo.ee 

 
Puurkaevuvee puhastamiseks on paigaldatud puurkaev-pumplasse Miridoni rauaärastusfiltrid, 
mudel GQ900S. Pumpla projekteeritud jõudlus on 6 m3/h. Pumplas on võrku antava vee 
kloreerimise võimalus. 
Pumplas puudub häireedastuse võimalus nagu Parksepa puurkaev-pumplaski. Samuti puudub 
piirdeaed. Kuna pumpla asub Väimela keskuses korterelamute keskel ja laste mänguväljaku kõrval, 
siis on seal tegutsevate inimeste käeläbi saanud kannatada pumpla fassaad ja katus. Pumpla tuleks 
ümbritseda piirdeaiaga ning hoonel katkised kohad parandada. 
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Puurkaev-pumpla üldine seisukord on hea. Probleeme on mangaani eraldamisega, mis võib olla 
tingitud filtrite ebaõigest läbipesust või filtrites olevast liivamassist. Kontrollida läbipesu tsükleid ja 
vajadusel vahetada filtrite sisu. 
 

Tabel 27. Väimela aleviku puurkaevudest võetava põhjavee ning veevõrgust võetava joogivee 
kvaliteet. 

  Lubatud 
piirnorm* Ühik Puurkaev, 

põhjavesi Veevärgi vesi Puurkaev, 
põhjavesi Veevärgi vesi 

Proovi analüüsiakti nr     TL2009/V139-B 
TL2009/V139-K 

TL2013/V0509B 
TL2013/V3428K 
TL2013/V3148K 

TL2009/V141-B 
TL2009/V141-K 

TL2012/V2479 
TL2013/V3149K 
TL2013/V3149B 

Proovi võtmise aeg     21.01.2009 
13.03.2013 
18.12.2013 
20.11.2013 

21.01.2009 12.10.2012 
20.11.2013 

Puurkaevu katastri nr     10224    10207  

Värvus   mg/l Pt   0   0 

Lõhn   palli   1   1 

Maitse -  palli   1   1 

Hägusus   NTU   <1   <1 

pH 6,5-9,5   7,4  7,4  7,3 7,4 

Elektrijuhtivus 2500 µS/cm 387  390  381 377 
Ammooniumioon 
NH4-N 0,5 mg/l <0,05  <0,05  0,08 0,08 

Nitritioon NO2-N 0,5 mg/l      0,004 

Nitraatioon NO3-N 50 mg/l <1    <1 <1 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 1,3    1,8 1,2 

Üldraud 200 µg/l 1300  <20  1200 <20 

Mangaan 50 µg/l 104  43  311 32 (332) 

Kloriidid 250 mg/l 2,1    2,2 2,3 

Fluoriidid 1,5 mg/l      0,2 

Boor 1 mg/l      <1 

Sulfaadid 250 mg/l      <1 

Alumiinium 200 µg/l    <40 

Ammoonium 0,5 µg/l    <0,05 

Naatrium 200 mg/l      2,6 

Üldkaredus   mg-ekv/l       

Coli-laadsed bakterid  0 
PMÜ/100 

ml 0 0  0 0 

Escherichia coli 0 
PMÜ/100 

ml 0 0  0 0 

Enterokokid 0 
PMÜ/100 

ml  0   0 

Kolooniate arv 22ºC 100 
PMÜ/1 

ml       

*Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 
kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. 
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Väimela kauplusest on võetud 20.11.2013 vee süvaanalüüs ja tehtud vee analüüsi katseprotokollid 
nr TL2013/V3149P ja TL2013/V3149PAH, mille tulemusena ei leitud veevärgi veest ühtegi 
uuritavat näitajat. 20.11.2013 on tehtud Väimela keskuse joogiveele keemiline analüüs (protokoll nr 
KL2013/V30775K), mille tulemusena uuritavad näitajad jäid kõik alla kehtivate piirnormide, 
 
Lisaks on varasemalt olnud kasutuses ka nn Õunaaia puurkaev-pumpla, katastri nt 10221. Puurkaev 
on ehitatud 1972. aastal. Õunaaia piirkond töötas ühises võrgus tööstusalaga ning pärast tööstusala 
veehaarde uuendamist ning uute veetorustike ehitamist 2012.-2013. aastatel on puurkaev jäetud 
reservi. Ekspluateeritavaks põhjaveekompleksiks on Kesk-Devon. Puurkaev on 120 m sügav ja 
sanitaarkaitseala ulatus on 10 m. 
 
Aleviku veetorustik on suuremas osas uuendatud 2006.-2013. aastatel, rekonstrueerimist vajab 
Väiso tee ja Pargi tee veetorustik. Uued veetorustikud on ehitatud PE De 32-110 survetorudest. 
Ühisveevärgi peatorustike pikkuseks kokku on 5465 m. 
Rekonstrueerimist vajab Pargi tee ühisveevärgi veetorustik kuna see on ehitatud üle 40 aasta tagasi 
ja torustikul on olnud avariisid. 
 
Tabel 28. Väimela ühisveevarustussüsteemi puurkaevudest väljapumbatud ning tarbitud vee 
kogused 2013. aastal. 

Näitaja Ühik  Kogused 

Puurkaevudest väljapumbatud vesi m3/a 28 560 
sh. puurkaevust nr 10207 väljapumbatud vesi m3/a 20 502 
sh. puurkaevust nr 10224 väljapumbatud vesi m3/a 8 058 

Tarbitud (müüdud) vee kogus m3/a 27 420 
sh. elanikud m3/a 24 974 

sh. tööstus (ka energeetika) m3/a 2 446 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 
75,1 

Andmed: Keskkonnaamet, veearuanne. 

 
Veekaod Väimela alevikus on torustiku rekonstrueerimise tulemusena viimastel aastatel vähenenud. 
Aastal 2013. oli aleviku keskmine veekadu 1%. Tabeli 28 andmetes on näha, et Parksepa aleviku 
ühisveevärgiga varustatud tarbijate ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 75,1 m3. Arvestades 
ühisveevärgi tarbijate arvuks ligikaudu 900, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 83 liitrit 
ööpäevas. 

13.2.2 Ühiskanalisatsioon 
Ühiskanalisatsiooni süsteeme on Väimelas rekonstrueeritud kahes etapis. Esmalt 2006. aastal 
korrastati tööstusala kanalisatsioonivõrk ning aastatel 2012–2013 rekonstrueeriti ja ehitati välja 
ülejäänud aleviku kanalisatsioonitorustikud ja reoveepumplad. Väimela ühiskanalisatsiooni 
peatorutike pikkuseks on 5043 m, millest survetorustikke on 1071 m. Reoveepumplaid on kokku 4. 
Kasutatud on kaasaegseid plastist PVC ja PE torustikke ning kaeve. Torustike ja reoveepumplate 
seisukord on hea. 
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Tabel 29. Väimela reoveepumplad. 
Jrk. 
nr. Nimetus 

Korpus Pumbad 
materjal läbimõõt kogus [tk] vooluhulk Q [l/s] tõstekõrgus H [m] 

1 Sireli palst 1600 2 3,5* 8,8* 
2 Võru-Põlva tee palst 1600 2 5,5* 11,4* 
3 Matussaare silikaat hoone 2 22,2 22,8  

* projekti järgi 

Andmed: ÜF projektdokumentatsioon, Akvalius OÜ 

Isevoolne kanalisatsioonitorustik on ehitatud PVC De 160 torudest ning survetorustik PE De 90–
110 survetorudest. Reoveepumplateks on PE De 1600 korpusega maa-alused kompaktpumplad. 
Igasse pumplasse on paigaldatud kaks reovee pumpa, mis tavaolukorras töötavad vaheldumisi. 
Pumplate tööd juhivad nivoo- ja ujukandurid, mis on ühendatud automaatikaga. Pumplatel on 
häireedastus GSM mobiilile läbi AS Võru Vesi kaugjuhtimiskeskuse, kus andmed arhiveeritakse. 
Torustike, kaevude ja pumplate seisukord on hea. 

Rekonstrueerida tuleb veel Pargi tee kanaliatsioonitorustik ning reoveekogumisala 100%-liseks 
ühiskanalisatsiooniga katmiseks on vajalik ehitada reoveekanalisatsioonisüsteemid Lapi tn tänavale 
(Parksepa poolne ots) ja Staadioni tänavale. Täpne torustike pikkus ja asukoht selguvad 
projekteerimisega. 

13.2.3 Reoveepuhasti 
Väimela aleviku reoveepuhasti rajati 1974. aastal. Puhasti tüüp OXYD-180, tegemist on 
aktiivmudapuhastiga. Järelpuhastus toimub 4 biotiigis (pindalaga 8 000 m2). Heitvee lubatud 
vooluhulk vee erikasutusloa järgi on aastas 56 tuh. m3 aastas. Puhasti on rekonstrueeritud 2008. 
aastal. Puhasti projekteeritud jõudlus Q=150, max 200 m3/d; R=1100…1200 ie;  66…72 kgBHT7/d. 
Puhastile juhitav reovesi on oma koostiselt olmereovesi, tööstuslikku reovett ühiskanalisatsiooni ei 
juhita. Puhastisse pumbatakse Väimela aleviku reovesi Matussaare reoveepumplast. Reoveepuhastis 
läbib reovesi esmalt võresüsteemi ja liivapüüduri, kust see edasi juhitakse aktiivmuda basseinidesse. 
Reovee puhastusprotsessi aereerimiseks on reoveepuhastis kaks kompressorit. Basseinidest 
juhitakse heitvesi edasi järelpuhastuseks biotiikidesse. 

Joonis 12. Väimela reoveepuhasti (fotod 02.05.2014). 
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Väimela aleviku heitvee suublaks on Väiso peakraav. Vastavalt Keskkonnaameti poolt välja antud 
vee erikasutusloale on lubatud BHT7 sisaldus suublasse juhitavas heitvees 25 mg/l ja heljumi 
sisaldus 35 mg/l ning KHT kuni 125 mg/l. Üldlämmastiku (Nüld) ja üldfosfori (Püld) sisaldust 
suublasse juhitavas heitvees vee erikasutusluba ei limiteeri, kuid saastetasu arvutatakse. 

Reoveepuhastis puudub häireedastus, mistõttu tuleb seal kohapeal pidevalt puhati tööd visuaalselt 
kontrollimas käia. Rekonstrueerimist vajavad ka puhasti basseinide osa, vaja oleks ehitada 
pinnakaap. Reoveepuhasti basseinid on võimalik katta külmemate ilmade korral selleks ettenähtud 
soojustusplaatidega. 

Reoveepuhastis puuduvad liigmuda tahendusseadmed. Reoveeprotsessist välja võetav muda 
pumbatakse mudatiiki, kus see taheneb. Kuna tiigis muda hoiustamine ei ole tulevikus võimalik, 
siis tuleks tekkiv liigmuda töödelda. Kohapealne muda tihendamine ei ole majanduslikult 
otstarbekas kuna seadmete soetamismaksumus on kallis ja puhastis tekkivad kogused väiksed. 
Liigmuda tuleks kokku koguda mahutisse, kust see on võimlaik transportida mõnda suuremasse 
reoveepuhastisse (nt Võru linna reoveepuhasti) edasiseks käitlemiseks. Täpsem lahendus muda 
töötlemiseks tuleb täiendavalt projekteerida. Liigmudaga seonduva probleemi lahendus pakutakse 
välja jäätmekava koostamise käigus. 

Alates 2019. aastast muutuvad reoveepuhastist loodusesse lastava puhastatud heitvee piirmäärad. 
Väimela reoveekogumisala reostuskoormus jääb klassi 300-1999 ie (800 ie). Tabelis 30 on ära 
näidatud puhastatud heitvee piirmäärade muutus. Kuni 2014. aasta lõpuni ei ole vee erikasutusloaga 
limiteeritud üldlämmastiku ja –fosfori sisaldus heitvees. Üldlämmastiku piirmäär hakkab kehtima 
alates 2015. aastast ning üldfosfori piirmäär alates 2019. aastast. Selleks ajaks tuleb reoveepuhastile 
ehitada fosforiärasusseadmed (nt kemikaali raudsulfaat doseerimine). Vaadeldes viimaseid 
reoveepuhasti väljavoolust võetud heitvee analüüside tulemusi, siis on selge, et reoveepuhasti ei 
suuda ilma täiendava fosforiärastuseta tagada 2019. aastast nõuetekohast reovee puhastust. 
Lämmastiku eraldamisega hetkel probleeme ei ole kuna piirmäär on suhteliselt kõrge. 

Reoveepuhasti tiikide ümber puudub piirdeaed, piirdeaiaga on piiratud reoveepuhasti hooned ja 
rajatised. Reoveepuhasti üldine seisukord on hetkel hea, reovesi on võimalik puhastada vastavuses 
hetkel kehtivatele heitvee normidele. Reoveepuhasti tõhusus on kirjeldatud tabelist 31. 



Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014–2026 
______________________________________________________________________________ 

Reoveepuhastisse juhitud reoveekogus 2013. aastal oli 24,54 tuhat m3. Reoveepuhastis puudub 
reoveearvesti ja seega võrdsustatakse puhastatud reovee kogused klientidele müüdud vee kogustega 
vastavalt veearvesti näitudele. Raske on hinnata infiltratsiooni ühiskanalisatsioonis. Kuna enamus 
torustikke on uued, siis peaks infiltratsioon jääma alla 10%. Probleemiks võivad olla kinnistute 
torustikud, mis on enamus uuendamata ja võivad olla lekkelised. 
2013. aasta arvutuslik reoveepuhasti reostuskoormus BHT7 järgi on 538 ie (2009. aastal ÜVK 
arendamise kava koostamise ajal oli 460 ie). Projektijärgne reostuskoormus on 1100...1200 ie. 

Tabel 30. Väimela reoveepuhasti puhastatud heitvee piirmäärad. 

Komponent 

2012-2014 2015-2018 alates 2019 

konts. konts. konts. 

mg/l mg/l mg/l 

BHT7 25 25 25 

KHT 125 125 125 

Heljum 35 35 35 

Üldlämmastik - 60 60 

Üldfosfor - - 2 

pH 6-9 6-9 6-9 

 
Tabel 31. Väimela reoveepuhasti puhastamise tõhusus. 

Komponent 

Sissevool Väljavool Tõhusus  

konts. konts. 
% 

mg/l mg/l 

Heljum 460 2,4 99 

Üldlämmastik 140 23 84 

Üldfosfor 14 3,6 74 

BHT7 480 3,6 99 

KHT 1000 18 98 
Andmed: OÜ Väimela Soojus, heitvee proovid, võetud 04.12.2013 (TA13003428 ja TA13003429) 

 
Tabel 32. Väimela aleviku ÜVK rekonstrueerimiseks ja arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud ja maksumused (EUR). 
Ühisveevärk Nimetus Kogus Ühik  Maksumus 

Pargi tee veetorustiku 
rekonstrueerimine 

Veetorustiku ehitamine, De 50-63 650 m 78 000 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 12 tk 10 200 
Uuringud, projekteerimine 10%     8 820 
Ettenägematud kulud 10%     8 820 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     4 410 

Kokku:  110 250 

Väimela keskuse 
veetöötlusjaama 
rekonstrueerimine 

Automaatika uuendamine, häireedastuse paigaldamine, 
piirdeaia ehitamine, hoone rekonstrueerimine 1 töö 7 500 
Uuringud, projekteerimine 10%     750 
Ettenägematud kulud 10%     750 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     375 
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Kokku:  9 375 
Väimela ühisveevärgi rekonstrueerimine ja arendamine kokku: 119 625 

Ühiskanalisatsioon Nimetus Kogus Ühik  Maksumus 

Väimela reoveepuhasti 
rekonstrueerimine 

Automaatika uuendamine, häireedastuse paigaldamine, 
automaatvõre rekonstrueerimine, liigmuda tahendamise mahuti 
ehitamine, kompressorite välja vahetamine, aia ehitamine 
ümber biotiikide, fosforiärastuse ehitamine 1 tk 130 000 
Uuringud, projekteerimine 10%     13 000 
Ettenägematud kulud 10%     13 000 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     6 500 

Kokku:  162 500 

Pargi tee 
kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine, De 160 490 m 85 750 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 8 tk 6 800 
Uuringud, projekteerimine 10%     9 255 
Ettenägematud kulud 10%     9 255 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     4 628 

Kokku:  115 688 

Lapi tee 
kanalisatsioonitorustiku 
ehitamine 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine, De 160 335 m 58 625 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 8 tk 6 800 
Uuringud, projekteerimine 10%     6 543 
Ettenägematud kulud 10%     6 543 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     3 271 

Kokku:  81 781 

Staadioni tn 
kanalisatsioonitorustiku 
ehitamine 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine, De 160 340 m 68 000 
Survekanalisatsioonitorustiku ehitamine De 63 345 m 37 950 
Reoveepumplad 1 tk 5 000 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 8 tk 7 600 
Uuringud, projekteerimine 10%     11 855 
Ettenägematud kulud 10%     11 855 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     5 928 

Kokku:  42 238 
Väimela ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja arendamine kokku: 161 863 

Väimela aleviku investeeringute vajadus kokku: 281 488 
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13.3 Kose alevik 

13.3.1 Ühisveevärk 
Kose aleviku elab 575 elanikku. Kose alevik on ühendatud alates 2014. aasta veebruarist Võru linna 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. OÜ Võru valla Veevärk andis rendilepinguga Kose ÜVK-
süsteemid rendile viieks aastaks AS-ile Võru Vesi, kes opereerib Võru linna ÜVK-d. 

2013. aasta veekasutuse aruande põhjal on Kosel AS Võru Vesi tegevuspiirkonnas ühisveevärgi 
tarbijaid 110 elanikku ning ühiskanalisatsiooni teenuse kasutajaid 280. OÜ Väimela Soojus 
ühisveevärgi tarbijaid oli peaaegu 500 elanikku (osad Verijärve külast). Uusi liitujaid on tulemas 
endistest suvilapiirkondadest, kuhu on välja arendatud kinnistutele liitumisvõimalused ühisveevärgi 
ja kanalisatsiooniga. 

Kose ühisveevärk jääb kolme puurkaevu teeninduspiirkonda. Kuni 2013. aasta lõpuni töötasid 
nendest kaks – Karikakra puurkaev (katastri nr 10256) varustas Operimäel AS Võru Vesi kliente 
ning Kose puurkaev (katastri nr 10245) Kose alevikus ja puurkaev (katastri nr 10247)  Kirepimäel 
Võru Soojus OÜ kliente. Kirepimäe (Verijärve küla) puurkaev on jäetud reservi. Alates 2014. 
aastast kui Kose alevik ja Meegomäe küla on ühendatud Võru linna ühisveevärgiga, on plaanis 
2014. aasta II kvartalist jätta reservi ka Karikakra ja Kose puurkaevud. 

Kose  puurkaev on rajatud  1977. aastal ja lubatud veevõtt on vee erikasutusloa alusel 16 tuhat m3 
aastas. Ekspluateeritavaks põhjaveekompleksiks on Kesk-Devon. Veehaare ja veetöötlusseadmed 
rekonstrueeriti 2008. aastal. Pumplasse on paigaldatud Miridoni veetöötlusseadmed, mudel 
GQ800S. Võimalik on võrku pumbatava vee kloreerimine. Rauaärastusfiltrite projekteeritud jõudlus 
on 4m3/h. Pumplas on 10 m3 veemahuti. Puurkaevul on sanitaarkaitseala 30 m ja puurkaevu 
sügavus on 90 m. Probleeme on mangaani eraldamisega filtrites. Kui pumpla töösse jääb, siis peaks 
vahetama välja filtrites liivad ja kontrollima filtrite pesu tsükleid. 

Tabel 33. Kose puurkaevu nr 10245 läbilõige. 

Kivimi litoloogiline 
kirjeldus 

Lasumi 
sügavus, 

m 

Lamami 
sügavus, 

m 

Paksus, 
m 

kruus munakatega 0 8,5 8,5 

savi veerisega 8,5 16 8,5 

savi aleuroliidi ja 
liivakivi vahekihtidega 16 60 44 

liivakivi savi 
vahekihtidega 60 90 30  

Andmed: Keskkonnainfo.ee 
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Joonis 13. Kose (vasakul) ja Karikakra puurkaev-pumplad (fotod 02.05.2014). 

 
 
Karikakra tn puurkaevust pumbatud ja puhastatud veega teenindas AS Võru Vesi Kosel Operimäe 
piirkonna kliente ja Kosel korterelamut Kose 9. Puurkaev on rajatud 1988. aastal. Puurkaev on 
jäetud 2014. aasta kevadest reservi. Puhastusseadmed (filter Callidus AIF14 ja liivafilter; jõudlus 
169 m3/d; 11 m3/h) on plaanis AS-il Võru Vesi ümber paigaldada Vana-Antsla puurkaevpumplasse. 
Lubatud veevõtt puurkaevust vee erikasutusloa alusel on tuhat m3 aastas. Puurkaevu sügavus on 
105 m, sanitaarkaitseeala ulatus on 50 m. Puurkaev-pumpla seisukord on rahuldav. Pumpla töösse 
jätmisel tuleks rekonstrueerida hoone (soojustus, katus) ning välja vahetada hüdrofoor. 

Tabel 34. Karikakra puurkaevu nr 10256 läbilõige. 

Kivimi 
litoloogiline 

kirjeldus 

Lasumi 
sügavus, 

m 

Lamami 
sügavus, m 

Paksus, 
m 

kruus ja veeris 
manakatega 0 11 11 

liivsavi 
 

11 18,5 7,5 
liivsavi kruusa ja 
veerisega 18,5 29 10,5 
savi aleuroliidi ja 
liivakivi 
vahekihtidega 29 50 21 
liivakivi  50 68 18 
aleuroliit ja savi 
liivakivi 
vahekihtidega 68 87 19 
liivakivi savi 
vahekihtidega 87 105 18 

Andmed: Keskkonnainfo.ee 
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Tabel 35. Kose aleviku puurkaevudest võetava põhjavee ning veevõrgust võetava joogivee 
kvaliteet. 

  Lubatud 
piirnorm*  Ühik Puurkaev, 

põhjavesi Veevärgi vesi Puurkaev, 
põhjavesi Veevärgi vesi 

Proovi analüüsiakti nr      TL2009/V227-B 
TL2009/V227-K 

TL2013/V3145B 
TL2013/V3145K  

 TL2013/V3123B 
TL2013/V3123K 

 TL2013/V3413B 
TL2013/V3413K 

Proovi võtmise aeg     04.02.2009   20.11.2013 
20.11.2013  20.11.2013  18.12.2013 

Puurkaevu katastri nr     10245 10256 

Värvus   mg/l Pt   0  0  0  

Lõhn   palli   1  1  1  

Maitse -  palli   1    1  

Hägusus   NTU   1  19  <1  

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

Elektrijuhtivus 2500 µS/cm 455  448  462  441  
Ammooniumioon 
NH4-N 0,5 mg/l 0,09  0,07  0,11  <0,05  

Nitritioon NO2-N 0,5 mg/l <0,002    0,002    

Nitraatioon NO3-N 50 mg/l <1    <1    

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 1,6    1,3    

Üldraud 200 µg/l 2000  111  1900  36  

Mangaan 50 µg/l 112  238  142  <10  

Kloriidid 250 mg/l 3,5    3,1    

Fluoriidid 1,5 mg/l     0,3    

Boor 1 mg/l         

Sulfaadid 250 mg/l 10,3    8,9    

Naatrium 200 mg/l     3,8    

Üldkaredus   mg-ekv/l         

Coli-laadsed bakterid  0 
PMÜ/100 

ml 0    0  0  

Escherichia coli 0 
PMÜ/100 

ml 0  0  0  0  

Enterokokid 0 
PMÜ/100 

ml   0  0    

Kolooniate arv 22ºC 100 
PMÜ/1 

ml     0    
*Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja  kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 
kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. 
 
Tabel 36. Vee erikasutusloaga lubatud veevõtt Kose ühisveevarustuse puurkaevudest. 

Katastri nr.  10245 10256 
m3/a 16 000 8 800 

m3/kv 4 000 2 200 
m3/d - 50 

Andmed: AS Võru Vesi vee erikasutusluba (nr L.VV/318110). 

 
Kirepimäe (Verijärve) puurkaev, katastri nr 10247, oli kasutuses kuni 2012. aastani kui loodi ühtne 
ühisveevärk Kosel. Puurkaev on rajatud 1979. aastal. Ekspluateeritavaks põhjaveekompleksiks on 
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Kesk-Devon. Vee erikasutusloas enam puurkaevu märgitud ei ole kuna puurkaev on jäetud reservi. 
2013. aastal, pärast Verijärve küla veetorustiku rendile andmist AS-ile Võru Vesi, ehitati pumpla 
sees olevad veetorustikud ümber pumplast välja maa alla, et pumplat talviti kütma ei peaks. 
 
Tabel 37. Kirepimäe puurkaevu nr 10247 läbilõige. 

Kivimi litoloogiline 
kirjeldus 

Lasumi 
sügavus, 

m 

Lamami 
sügavus, 

m 

Paksus, 
m 

saviliiv veerise ja 
munakatega 0 14 14 
kruus ja veeris 14 18 4 
saviliiv ja liivsavi 
veerisega 18 38 20 
savi ja aleuroliit 
liivakivi 
vahekihtidega 38 52 14 
liivakivi aleuroliidi ja 
savi vahekihtidega 52 69 17 
aleuroliitsavi 69 75 6 
liivakivi savi 
vahekihtidega 75 100 25 
Andmed: Keskkonnainfo.ee 

 
Joonis 14. Kirepi puurkaev-pumpla (foto 02.05.2014). 

 
 
Veetorustik on Kose alevikus rekonstrueeritud 2013. aastal Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi 
projekti raames, millega on loodud ühtne ühisveevärk Võru linnaga. Kose on ühendatud Võru linna 
ühisveevärgiga läbi Meegomäe küla ühelt poolt ja läbi Taara linnaosa (Võru linn) teiselt poolt. 
Ühendused Võru linna ühisveevärgiga on tehtud Kosel Vanaraua teel Taara linnaosa sissesõidu 
juures ja Võru linnas Männiku tänaval Meegomäe aiandite sissesõiduteel. Mõlemale poole 
ühenduskohtadesse on paigaldatud rõhutõstepumplad, mis tagavad piirkonnas vajamineva veesurve 
(vastavalt ÜVK kasutamise eeskirjadele peab olema minimaalne rõhk 2,0 bari klientide 
liitumispunktides). Rõhutõstepumplatesse on paigaldatud 3 survetõstepumpa (Hydro Multi-E 3CRE 
5-8), induktsioon veearvestid, automaatika siibrid ja tagasilöögiklapp. Rõhutõstepumplatele on 
paigaldatud GSM-häireedastus ning on ühendatud AS Võru Vesi kaugjuhtimiskeskuse arvutiga. 
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Rõhutõstepumplad on heas töökorras. 

Ühisveevärgi peatorustiku pikkus on Kosel 10 878 m. Rekonstrueerimist vajab kinnistu Sinilille 6 
tagant paralleelselt Sinilille tänavaga paikev veetorustik kuni Kirepimäe puurkaevu juures oleva 
veesõlmeni (osaliselt on plastik toru lükatud vana malmtoru sisse, täpne asukoht tuleb selgitada 
välja projekteerimistööde käigus ennem ehitamist), kus toimub torustiku hargnemine klientideni. 
Täiendavalt tuleks välja ehitada ühisveevärgi veetorustik Kelluka tänavale osas, kus seda veel ei 
ole. 

Tuletõrjeveevarustuseks on ühisveevärgile paigaldatud kokku 9 maapealset tuletõrjehüdranti. 
Hüdrandid on nõuetekohaselt tähistatud ja töökorras. 

 
Joonis 15. Kose (vasakul) ja Meegomäe rõhutõstepumplad (fotod 02.05.2014). 

 
 

Tabel 38. Kose ühisveevarustussüsteemi puurkaevudest väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 
2013. aastal. 
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Näitaja Ühik  Kogused 

Puurkaevudest väljapumbatud vesi m3/a 12 964 
sh. puurkaevust nr 10245 väljapumbatud vesi m3/a 8 072 
sh. puurkaevust nr 10256 väljapumbatud vesi m3/a 4 892 

Tarbitud (müüdud) vee kogus m3/a 10 254 
sh. elanikud m3/a 8 752 

sh. tööstus (filtrite pesu)  m3/a 1 502 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 24,0 

Andmed: Keskkonnaamet, veearuanne 

 
 

Veekaod Kose alevikus torustike rekonstrueerimise tulemusena on viimastel aastatel vähenenud. 
Aastal 2013. oli aleviku keskmine veekadu 21% (Karikakra puurkaevu piirkonnas, AS Võru Vesi 
võrgus, oli veekadu 0%). Tabeli 38 andmetes on näha, et Kose aleviku ühisveevärgiga varustatud 
tarbijate ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 24,0 m3. Arvestades ühisveevärgi tarbijate 
arvuks ligikaudu 620, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 39 liitrit ööpäevas. 

13.3.2 Ühiskanalisatsioon 
Kanalisatsioonitorustikust suurem osa on rekonstrueeritud 2013. aastal, samuti ÜF projekti raames. 
Vanem osa ühiskanalisatsioonitorustikest, mis on varasemalt ehitatud 1970.–1980. aastatel Kose  
kortermajade ning Valgjärve ja Operimäe piirkonna eramute reovee ärajuhtimiseks Võru linna 
ühiskanalisatsiooni, kuulub AS-ile Võru Vesi. 

Kose alevik kuulub Võru linna reoveekogumisalasse. Kose aleviku reovesi kanaliseeritakse Võru 
linna kanalisatsioonisüsteemi. Ühendus linna ühiskanalisatsiooniga on tehtud Kose teel Taara 
linnaosa sissesõidul Võru linna ja valla piiri juures. 2013. aastal suunati Koselt Võru linna 
ühiskanalisatsiooni 8782 m3 alevikust kokku kogutud reovett, mis puhastatakse Võru linna 
reoveepuhastis. Kose alevikus ühiskanalisatsioonil reoveepuhasteid ei ole.  

Kanalisatsiooni peatorustiku pikkus on Kosel kokku 11 332 m, millest survekanalisatsioonitorustik 
moodustab 2 067 m. Reoveepumplaid on Kosel kokku 11 tk. Pumplad on plastist PE korpusega ja 
läbimõõduga De 1200-1600. Reoveepumplatele on paigaldatud häireedastus ning nad on ühendatud 
AS Võru Vesi kaugjuhtimiskeskusega, kus pumplate töö andmed arhiveeritakse.  

Tabel 39. Kose aleviku reoveepumplad. 

Jrk. 
nr. Nimetus 

Korpus Pumbad 

materjal läbimõõt kogus [tk] vooluhulk Q [l/s] tõstekõrgus H [m] 
1 Õuna plast 1600 2  22,2  24,9 

2 Ploomi plast 1200 2  23,3  12,7 

3 Karjääri plast 1600 2  22,2  24,9 

4 Karjääri põik plast 1200 2  23,3  12,7 

5 Ööbiku plast 1600 2  23,3  12,7 

6 Mureli plast 1600 2  22,2  24,9 

7 Pohla plast 1200 2  23,3  12,7 
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8 Vaarika plast 1200 2  23,3  12,7 

9 Maasika plast 1200 2  22,2  24,9 

10 Kelluka plast 1200 2  22,2  24,9 

11 Kannikese plast 1600 2  12,5  19,5 
Andmed: AS Võru Vesi 

 
Uued kanalisatsioonitorustikud, -kaevud ja reoveepumplad on heas seisukorras. Rekonstrueerimist 
vajab AS-ile Võru Vesi kuuluvad torustikud kogupikkusega ca 3 300 m. Reoveekogumisalal tuleks 
täiendavalt välja ehitada Kelluka tn kanalisatsioonisüsteemid, kus on 5 kinnistule liitumisvõimalus 
välja ehitamata. Vanemate kanalisatsioonitorustike infiltratsiooniks on arvestatud ca 60%. 
 
Tabel 40. Kose aleviku ÜVK rekonstrueerimiseks ja arendamiseks vajalikud investeeringute mahud 
ja maksumused (EUR). 
Ühisveevärk Nimetus Kogus Ühik  Maksumus 

Kirepimäe veetorustiku 
rekonstrueerimine 

Veetorustiku rekonstrueerimine De 50 315 m 25 200 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 5 tk 4 250 
Uuringud, projekteerimine 10%     2 945 
Ettenägematud kulud 10%     2 945 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     1 473 

Kokku:  36 813 

Kelluka tn veetorustiku 
ehitamine 

Veetorustiku ehitamine De 50 155 m 15 500 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 5 tk 3 750 
Tuletõrjehüdrandi paigaldamine (Karikakra-Kannikese 
ristmikule) 1 tk 1 500 
Uuringud, projekteerimine 10%     1 925 
Ettenägematud kulud 10%     1 925 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     963 

Kokku:  25 563 
Kose ühisveevärgi rekonstrueerimine ja arendamine kokku:  62 375 

Ühiskanalisatsioon Nimetus Kogus Ühik  Maksumus 

Kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine De 160-
200 3300 m 577 500 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega   tk 0 
Uuringud, projekteerimine 10%     57 750 
Ettenägematud kulud 10%     57 750 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     28 875 

Kokku:  721 875 

Kelluka tn 
kanalisatsioonitorustiku 
ehitamine 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine, De 160-200 165 m 24 750 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 5 tk 3 750 
Uuringud, projekteerimine 10%     2 850 
Ettenägematud kulud 10%     2 850 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     1 425 

Kokku:  35 625 
Kose ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja arendamine kokku: 757 500 

Kose aleviku investeeringute vajadus kokku: 819 875 
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13.4 Meegomäe küla 

Meegomäe külas ennem 2013. aastat ühisveevärk ja -kanalisatsioon põhimõtteliselt puudusid. 
Endiste suvilate piirkonda rajati aastatel 2012–2013 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti toel 
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid ning loodi kinnistutele võimalus ÜVK-ga liitumiseks. 
Torustikud ja pumplad on antud rendile AS-ile Võru Vesi. 

13.4.1 Ühisveevärk 
Meegomäe ühisveevärgi veetorustike pikkus on 4 807 m. Meegomäe suvilate piirkonna 
ühisveevärk, mis sai valmis 2013. aastal,  on ühendatud Võru linnas Männiku tänaval Võru linna 
ühisveevärgiga, kus liitumiskohta on paigaldatud uus rõhutõstepumpla. Rõhutõstepumplas on 3 
rõhutõstepumpa, veearvesti ja automaatika. Rõhutõstepumpla on ühendatud AS Võru Vesi 
kaugjuhtimiskeskuse arvutiga, kus pumpla töö vajalikud andmed salvestatakse. Paigaldatud on 
häireedastus. Teiselt poolt on Meegomäe ühisveevärk ühenduses Kose ühisveevärgiga, 
moodustades seega Võru-Meegomäe-Kose ühtse ühisveevärgi (ringvõrk). Torustike ja 
rõhutõstepumpla seisukord on hea. 

Tuletõrjeveevarustuseks on ühisveevärgile paigaldatud kokku 3 maapealset tuletõrjehüdranti. 
Hüdrandid on nõuetekohaselt tähistatud ja töökorras. 

13.4.2 Ühiskanalisatsioon 
Meegomäe küla kuulub osaliselt Võru linna reoveekogumisalasse. Meegomäe külas kokku kogutud 
reoveed suunatakse Võru linna ühiskanalisatsiooni ning puhastatakse Võru linna reoveepuhastis. 

Meegomäe külas on kokku 4923 m ühiskanalisatsiooni peatorustikke, millest 859 m on 
survetorustikud. Külas ühiskanalisatsioonil kokku on 3 reoveepumplat. Olemasolevate torustike ja 
reoveepumplate seisukord on hea. Uuring (kaamera) tuleks teha Haigla ühendustorustikule haigla 
kinnistu ja Männiku tn reoveepumpla vahel, et hinnata torustiku seisukorda ja selle 
rekonstrueerimise vajadust. Käesolevas arendamise kavas ei ole investeeringutes käsitletud selle 
torustiku rekonstrueerimist. 

Varasemast nõukogude ajast on olnud Meegomäe külas ühiskanalisatsiooni ühendus Lõuna-Eesti 
Haigla AS-il. Haigla on AS Võru Vesi üks suurematest reovee ärajuhtimise teenuse klientidest. 
2013. aastal oli teenuse maht 29 625 m3. Haiglal endal on kaks puurkaevu ja veetöötlus koos 
veereservuaariga. Haiglal on võimalik liituda Võru linna ühisveevärgiga kui AS Võru Vesi arendab 
edasi Lauluväljaku tee ühisveevärgi süsteeme. Lisaks haiglale on veel AS Võru Vesi kliendid 
Kaitseväe Meegomäe Lahingukool, mis on tegevust Meegomäe külas lõpetamas, üks korterelamu ja 
paar eramut. 

Soovi liitumiseks on avaldanud mõned kinnistud Lahingukooli taga, ühendused on võimalik teha 
Loosiku kinnistute juures. Arendamisjärgus on Mündi kinnistu, mis on detailplaneeringu järgi 
jaotatud 11 elamuktundiks liitmine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. Vajalikud investeeringud 
teeb arendaja (liituja). 
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Joonis 16. Reoveepumpla Meegomäel Meegomäe teel (fotod 02.05.2014). 

 
 
Tabel 41. Meegomäe küla reoveepumplad. 
Jrk. 
nr. Nimetus 

Korpus Pumbad 
materjal läbimõõt kogus [tk] vooluhulk Q [l/s]* tõstekõrgus H [m]* 

1 Meegomäe tee palst 1600 2 3 15 
2 Tammemäe tee palst 1400 2 3 10 

* projekti järgi 
Andmed: ÜF projekdokumentatsioon, Akvalius OÜ 

 
Tabel 42. Meegomäe küla ÜVK rekonstrueerimiseks ja arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud ja maksumused (EUR). 
Ühisveevärk Nimetus Kogus Ühik  Maksumus 

Loosiku-Väha 
veetorustiku ehitamine 

Veetorstiku ehitamine, De 50 390 m 39 000 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 5 tk 3 750 
Uuringud, projekteerimine 10%     4 275 
Ettenägematud kulud 10%     4 275 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     2 138 

Kokku:  53 438 

Lõuna-Eesti haigla vee 
ühendustorustiku 
ehitamine 

Veetorstiku ehitamine, De 110 710 m 35 500 
Automaatika ja häireedastuse ning sisemise veesüsteemi 
ehitamine 1 töö 4 500 
Uuringud, projekteerimine 10%     4 000 
Ettenägematud kulud 10%     4 000 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     2 000 

Kokku:  50 000 

Mündi kinnistu 
veetorustiku ehitamine 

Veetorustiku ehitamine, De 50-63 350 m 28 000 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 11 tk 9 350 
Uuringud, projekteerimine 10%     3 735 
Ettenägematud kulud 10%     3 735 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     1 868 

Kokku:  46 688 
Meegomäe küla ühisveevärgi rekonstrueerimine ja arendamine kokku: 150 125 

Ühiskanalisatsioon Nimetus Kogus Ühik  Maksumus 

Loosiku-Väha 
kanalisatsioonitorustiku 
ehitamine 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine, De 160 370 m 55 500 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 5 tk 3 750 
Uuringud, projekteerimine 10%     5 925 
Ettenägematud kulud 10%     5 925 
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Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     2 963 
Kokku:  74 063 

Mündi kinnistu 
kanalisatsioonitorustiku 
ehitamine 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine, De 160 350 m 42 000 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 11 tk 9 350 
Uuringud, projekteerimine 10%     5 135 
Ettenägematud kulud 10%     5 135 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     2 568 

Kokku:  64 188 
Meegomäe küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja arendamine kokku: 138 250 

Meegomäe küla investeeringute vajadus kokku: 288 375 
 

13.5 Navi küla 

13.5.1 Ühisveevärk 
Navi külas elab 251 inimest. Navi küla ühisveevärgiga on haaratud puurkaevu lähiümbruse elamud 
ja Jaagumäe talu. Ühisveevärgiga on liitunud 15 klienti, millest 8 on Jaagumäe talu liitumised. 
Ühiskanalisatsioon Navi külas puudub. 
Suurimaks tarbijaks on Jaagumäe talu, kes 2013. aastal võttis ühisveevärgist vett kokku 13 860 m3. 
Veetorustik on uuendatud 2012. aastal. Kokku on külas ühisveevärgi peaveetorusikku 3108 m. 
Veetorustik on ehitatud PE veetorudest, kinnistu piiride juurde on paigaldatud liitumispunktideks 
maakraanid. 
 
Navi küla ühisveevärki varustab veega puurkaev (katastri nr 10781, rajatud 1967.a). Lubatud 
veevõtt vee erikasutusloa alusel on 16 tuh m3/a, m3/kv. Ekspluateeritavaks põhjaveekompleksiks on 
Kesk-Devon. Puurkaevu sügavus on 90 m ja sanitaarkaitseala ulatus on 50 m. Puurkaev-pumpla on 
rekonstrueeritud 2010. aastal. Üldine puurkaev-pumpla seisukord on hea. Pumplast võrku antav 
vesi vastab tavaolukorras kehtivatele normidele. 
 
Tabel 43. Navi küla puurkaevu nr 10781 läbilõige. 

Kivimi litoloogiline 
kirjeldus 

Lasumi 
sügavus, 

m 

Lamami 
sügavus, 

m 

Paksus, 
m 

liivsavi kruusa, veerise 
ja munakatega 0 32 32 

savi liivakivi 
vahekihtidega 32 40 8 

liivakivi savi 
vahekihtidega 40 60 20 

liivakivi 60 90 30  
Andmed: Keskkonnainfo.ee 
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Joonis 17. Navi küla puurkaev pumpla (fotod 02.05.2014). 

 
 
Pumplasse on paigaldatud Miridoni veepuhastusseadmed, millega tagatakse võrku antavas vees 
nõuetele vastava üldraua ja mangaani sisaldus. Tavaolukorras vastab veetöötlusjaamast võrku antav 
vesi nõuetele, kuid kuna pumplasse on paigaldatud liiga väike vee reservuaar mahuga 10 m3, siis 
suuremate äkktarbimiste ajal (Jaagumäe talu veemahutite ja seadmete tarvis) võib vee reservuaar 
tühjaks saada. Kuna filtersüsteem ei ole sellise võimsusega, et suudaks puhastada otse ühisveevärgi 
võrku vajaminevaid vee koguseid, siis mingitel hetkedel pumbatakse võrku otse puurkaevust 
puhastamata põhjavett. Probleemi lahendamiseks tuleks paigaldada puurkaev-pumpla juurde 
mahutid puhastatud vee hoidmiseks, mahuga minimaalselt 50m3 (kuna ööpäevane tarbimine ületab 
50m3 mahu, siis ei teki võimalust, et vesi seisma jääks). Mahutid võiks toimida ka 
tuletõrjeveevõtukohana. 
 

Tabel 44. Navi küla puurkaevust võetava põhjavee ning veevõrgust võetava joogivee kvaliteet. 

  Lubatud 
piirnorm* Ühik Puurkaev, 

põhjavesi Veevärgi vesi 

Proovi analüüsiakti nr     TL2009/V224-B  
TL2009V224-K 

TL2013/V3146B 
TL2013/V3146  

Proovi võtmise aeg     04.02.2009 20.11.2013 

Puurkaevu katastri nr 10781 

Värvus -  mg/l Pt   0  

Lõhn -  palli   1  

Maitse -  palli   1  
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Hägusus   NTU   2  

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

Elektrijuhtivus 2500 µS/cm 366  431  
Ammooniumioon NH4-
N 0,5 mg/l 0,1  0,06  

Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l <0,002    

Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l <1    

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 3,2    

Üldraud 200 µg/l 4900  182  

Mangaan 50 µg/l 291  36  

Kloriidid 250 mg/l 3,4    

Fluoriidid 1,5 mg/l     

Boor 1 mg/l     

Sulfaadid 250 mg/l <1    

Naatrium 200 mg/l     

Üldkaredus   mg-ekv/l     

Coli-laadsed bakterid  0 
PMÜ/100 

ml     

Escherichia coli 0 
PMÜ/100 

ml   0  

Enterokokid 0 
PMÜ/100 

ml   0  

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml     
*Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja 
 kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded.  
 
Tabel 45. Navi küla ühisveevarustussüsteemi puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 
2013. aastal. 

Näitaja Ühik  Kogused 

Puurkaevudest väljapumbatud vesi m3/a 15 476 
Tarbitud (müüdud) vee kogus m3/a 14 465 

sh. elanikud m3/a 605 
sh. tööstus  (põllumajandus) m3/a 13 860 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 39,6 

Andmed: OÜ Väimela Soojus 

 
Veekaod on Navi küla veetorustiku rekonstrueerimise tulemusena vähenenud. Aastal 2013. oli 
aleviku keskmine veekadu alla 1%. Tabeli 45 andmetes on näha, et Navi küla ühisveevärgiga 
varustatud tarbijate ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 24,0 m3. Arvestades ühisveevärgi 
tarbijate arvuks ligikaudu 620, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 39,6 liitrit ööpäevas. 

Täiendavalt tuleks ehitada külas 800 m veetorustikku, millega tagatake teisel pool (Väimela pool) 
Põrmujärve asuvate kinnistute veega liitumise võimalused. Osaliselt on töödega alustatud 2013. 
aastal kui välja on ehitatud 3 kinnistule veetorustik liitumispunktidega kogupikkusega 430 meetrit. 

Navi külasse kuulub Võru linna piiri juures Tallinna mnt kõrval asuv Ehitaja tee suvilate piirkond, 



Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014–2026 
______________________________________________________________________________ 

kuhu on ehitatud ja ehitatakse juurde aastaringseks elamiseks eramuid. Piirkannas puudub 
ühisveevärk ja kanalisatsioon. Lähim ÜVK asub Võru Linnas Tallinna mnt-l Liitva linnaosa juures. 
Ehitaja tee piirkond kuulub Võru reoveekogumisalasse ja on võimalik ühendada Võru linna 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. Piirkonda tuleks ehitada muuhulgas üks reoveepumpla ning 
tulekustustusvee jaoks tuletõrjehüdrant. 

Tabel 46. Navi küla ÜVK rekonstrueerimiseks ja arendamiseks vajalikud investeeringute mahud ja 
maksumused (EUR). 
Ühisveevärk Nimetus Kogus Ühik  Maksumus 

Veetorustiku ehitamine 

Veetorustiku ehitamine, De 40-50 1245 m 124 500 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 10 tk 7 500 
Uuringud, projekteerimine 10%     13 200 
Ettenägematud kulud 10%     13 200 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     6 600 

Kokku:  165 000 

Veetöötlusjaama 
rekonstruerimine 

Veetorustikumahuti ehitamine, min 50 m3 1 tk 30 000 

VTJ automaatika parendamine ja häireedastuse paigaldamine 1 tk 3 500 
Uuringud, projekteerimine 10%     3 350 
Ettenägematud kulud 10%     3 350 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     1 675 

Kokku:  41 875 

Ehitajate tee aiandite 
veetorustiku ehitamine 

Veetorstiku ehitamine, De 32-110 1670 m 200 400 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 61 tk 51 850 
Tuletõrjehüdrandid 1 tk 1 600 
Uuringud, projekteerimine 10%     25 385 
Ettenägematud kulud 10%     25 385 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     12 693 

Kokku:  317 313 
Navi küla ühisveevärgi rekonstrueerimine ja arendamine kokku: 524 188 

Ühiskanalisatsioon Nimetus Kogus Ühik  Maksumus 

Ehitajate tee aiandite 
kanalisatsioonitorustiku 
ehitamine 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine, De 160 1100 m 192 500 
Survekanalisatsioonitorustiku ehitamine De 90-110 500 m 50 000 
Reoveepumplad 1 tk 20 000 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 61 tk 51 850 
Uuringud, projekteerimine 10%     31 435 
Ettenägematud kulud 10%     31 435 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     15 718 

Kokku:  392 938 
Navi küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja arendamine kokku: 392 938 

Navi küla investeeringute vajadus kokku: 917 125 
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13.6 Puiga küla 

13.6.1 Ühisveevärk 
Puiga külas elab kokku 321 inimest. Puiga küla on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud ca 
90% küla keskuse kinnistutest, liitumisvõimalus on pea 100%-l kinnistutest. Ühisveevärgi ja            
-kanalisatsiooni teenuseid kasutab ca 300 inimest, lisaks põhikooli ja lasteaia lapsed ning töölised, 
ettevõtted. 
 
Puiga küla ühisveevärgi veetorustik on rekonstrueeritud 2013. aastal Ühtekuuluvusfondi projekti 
raames. Puiga küla ühisveevärki varustab veega külas asuv puurkaev (katastri nr 10243), mis on 
rajatud 1971. aastal. Lubatud veevõtt vee erikasutusloa alusel on 16 tuh m3/a. Ekspluateeritavaks 
põhjaveekompleksiks on Kesk-Devon. Puurkaevu sügavus on 90 m ja sanitaarkaitseala ulatus 50 m. 
 
Tabel 47. Puiga küla puurkaevu nr 10243 läbilõige. 

Kivimi litoloogiline 
kirjeldus 

Lasumi 
sügavus, 

m 

Lamami 
sügavus, 

m 

Paksus, 
m 

liivsavi kruusa, veerise 
ja munakatega 0 32 32 

savi liivakivi 
vahekihtidega 32 40 8 

liivakivi savi 
vahekihtidega 40 60 20 

liivakivi 60 90 30  
Andmed: Keskkonnainfo.ee 

 
Joonis 18. Puiga küla puurkaev-pumpla (fotod 02.05.2014). 
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Puurkaev ja veetöötlusseadmed on rekonstrueeritud 2010. aastal. Veetöötlusseadmeteks on 
paigaldatud kaks Miridoni rauaeraldusfiltrit, mudel GQ800S. Pumplas on vee mahuti mahuga 10 
m3. Puurkaev-pumplal puudub häireedastus ja vajalik oleks teha ka muudatusi automaatikas, et 
oleks näha filtrite pesuga seonduv jms. Üldine puurkaev-pumpla seiskord on hea. Puurkaevust 
võrku pumbatav vesi vastab kehtivatele normidele. 
 

Tabel 48. Puiga küla puurkaevust võetava põhjavee ning veevõrgust võetava joogivee kvaliteet. 

  Lubatud 
piirnorm* Ühik Puurkaev, 

põhjavesi Veevärgi vesi 

Proovi analüüsiakti nr       TL2013/V3144B 
TL2013/V3144K 

Proovi võtmise aeg       20.11.2013  

Puurkaevu katastri nr     10243   

Värvus   mg/l Pt   0  

Lõhn   palli   1  

Maitse -  palli   1  

Hägusus   NHÜ   <1  

pH 6,5-9,5     7,5  

Elektrijuhtivus 2500 µS/cm   463  

Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l   <0,05  

Nitritioon NO2-N 0,5 mg/l     

Nitraatioon NO3-N 50 mg/l     

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l     

Üldraud 200 µg/l   59  

Mangaan 50 µg/l   <10  

Kloriidid 250 mg/l     

Fluoriidid 1,5 mg/l     

Boor 1 mg/l     

Sulfaadid 250 mg/l     

Naatrium 200 mg/l     

Üldkaredus   mg-ekv/l     

Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml     
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Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml   0  

Enterokokid 0 PMÜ/100 ml   0  

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml     

*Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded.  

 
Puiga küla ühisveevärgi veepeatorustike pikkus on kokku 1639 m. Torustik on ehitatud PE 
torustikust ja heas seisukorras. 
Tuletõrjehüdrante paigaldatud ei ole. Puiga lasteaia taga on tuletõrje veevõtukoht, mis on ühendatud 
ühisveevärgiga. Mahuti maht on 100 m3. Veevõtukoht on nõuetekohaselt tähistatud ja heas 
seisukorras. 
 
Tabel 49. Puiga küla ühisveevarustussüsteemi puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee 
kogused 2013. aastal. 

Näitaja Ühik  Kogused 

Puurkaevudest väljapumbatud vesi m3/a 7 500 
Tarbitud (müüdud) vee kogus m3/a 7 449 

sh. elanikud m3/a 7 236 
sh. tööstus (sisaldab energeetikat)  m3/a 213 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 20,4 

Andmed: Keskkonnaamet, veearuanne. 

 
Veekaod Puiga külas veetorustike rekonstrueerimise tulemusena on viimastel aastatel vähenenud. 
Aastal 2013. oli aleviku keskmine veekadu alla 1%. Tabeli 49 andmetes on näha, et Puiga 
ühisveevärgiga varustatud tarbijate ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 20,4 m3. Arvestades 
ühisveevärgi tarbijate arvuks ca 300, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 68 liitrit ööpäevas. 

13.6.2 Ühiskanalisatsioon 
Kanalisatsioonitorustikud on rekonstrueeritud 2013. aastal ÜF projekti raames. Ühiskanalisatsiooni 
peatorustike pikkus on 1425 m. Asula reovesi juhitakse isevoolsena Võru-Haanja tee ääres 
paiknevasse reoveepuhastisse. Puhasti ehitati asulale 1981. aastal. 2002. aastal puhasti 
rekonstrueeriti, kuid see ei olnud töökindel ja ei andnud loodetud tulemusi.  
2012.–2013. aastatel ehitati vana puhasti asemele uus aktiivmuda reoveepuhasti. Puhasti pealevoolu 
ühtlustamiseks on ennem puhastit ehitatud ühtlustusmahuti. Ennem reoveepuhastit on veel 
reoveepumpla. Reoveepuhastis asub automaatvõre. Reoveepuhastil on olemas fosfori ärastamiseks 
raudsulfaadi doseerimise võimalus. Reovesi järelpuhastiks on kaks biotiiki. 
Reoveepuhasti juures on lahendamata puhastusprotsessist välja võetava liigmuda töötlemine. Kuna 
tegemist on väikse puhastiga, siis ei ole mõttekas puhasti juurde mudatihendit paigaldada. Muda 
kogutakse hetkel  kokku muda tahendusmahutisse, kus see tuleb transportida edasiseks töötlemiseks 
mõnda suuremasse reoveepuhastisse või anda üle jäätmete käitlemisega tegelevale ettevõttele. 
Selleks tuleb teha vastavad kokkulepped. Liigmudaga seonduva probleemi lahendus pakutakse välja 
jäätmekava koostamise käigus. 
Heitvee suublaks on Koreli oja. Heitvee lubatud vooluhulk vastavalt vee erikasutusloale on 36 tuhat 
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m3 aastas. Vastavalt Keskkonnaameti poolt välja antud vee erikasutusloale on lubatud BHT7 
sisaldus suublasse juhitavas heitvees kuni 25 mg/l, heljumi sisaldus 35 mg/l ja KHT sisaldus 125 
mg/l. Üldlämmastiku (Nüld) ja üldfosfori (Püld) sisaldust suublasse juhitavas heitvees vee 
erikasutusluba ei limiteeri, kuid saastetasu tuleb maksta. 
 
Joonis 19. Puiga küla reoveepuhasti (fotod 02.05.2014). 

 

 
 
Alates 2019. aatast muutuvad reoveepuhastist loodusesse lastava puhastatud heitvee piirmäärad. 
Puiga reoveekogumisala reostuskoormus jääb vahemikku 300-1999 ie (400 ie). Tabelis 50 on ära 
näidatud puhastatud heitvee piirmäärade muutus. Kuni 2014. aasta lõpuni ei ole vee erikasutusloaga 
limiteeritud üldlämmastiku ja –fosfori sisaldus heitvees. Üldlämmastiku piirmäär hakkab kehtima 
alates 2015. aastast ning üldfosfori piirmäär alates 2019. aastast. Vaadeldes viimaseid reoveepuhasti 
väljavoolust võetud heitvee analüüside tulemusi, siis on näha, et puhastist väljuv reovesi ei vastaks 
alates 2019. aastast kehtimahakkavatele piirmääradele. Kuna reoveepuhastis on olemas 
fosforiärastus raudsulfaadi doseerimisel, siis tuleb üle vaadata, kas suuremate koguste doseerimisel 
vastaks reoveepuhastist väljuv reovesi uutele piirmääradele. Lämmastiku eraldamisega hetkel 
probleeme ei ole kuna piirmäär on suhteliselt kõrge. 
Reoveepuhasti ja biotiikide ümber on ehitatud piirdeaed. Reoveepuhasti üldine seisukord on hea. 
Reoveepuhasti puhastamise tõhusus on kirjeldatud tabelist 51.  
2013. aasta arvutuslik reoveepuhasti reostuskoormus BHT7 järgi on 140 ie (2009. aastal ÜVK 
arendamise kava koostamise ajal oli 240 ie). Projektijärgne reostuskoormus on 260 ie. 

Reoveepuhastisse juhitud reoveekogus 2013. aastal oli 7 283 m3. Ühiskanalisatsiooni 
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infiltratsiooniks on hinnatud 7%, mis on väga hea tulemus ja näitab, et uued torustikud on 
veekindlad. 

Tabel 50. Puiga küla reoveepuhasti puhastatud heitvee piirmäärad. 

Komponent 
2012-2014 2015-2018 alates 2019 

konts. konts. konts. 

mg/l mg/l mg/l 

BHT7 25 25 25 

KHT 125 125 125 

Heljum 35 35 35 

Üldlämmastik - 60 60 

Üldfosfor - - 2 

pH 6-9 6-9 6-9 

 
Tabel 51. Puiga küla reoveepuhasti puhastamise tõhusus 

Komponent 

Sissevool Väljavool Tõhusus  

konts. konts. 
% 

mg/l mg/l 

Heljum 430 15 97 

Üldlämmastik 120 15 88 

Üldfosfor 12 2,6 78 

BHT7 420 5,2 99 

KHT 980 26 97 
Andmed: OÜ Väimela Soojus, heitvee proovid, võetud 04.12.2013 (TA13003433 ja TA13003432) 

 
Puiga külas on jäetud ühiskanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise järgselt osaliselt vanad 
kanalisatsioonitorustikud tööle sademeveetorustikena. Nendesse torustikesse on juhitud Puiga 
Põhikooli esise platsi pinnaveed ja katustelt kokku kogutud sademed. Sademeveetorustiku suublaks 
on reoveepuhasti esimene biotiik. Suuremate sadude ajal uhutakse tänavalt liiv, muda jms ning 
võimalik, et ka teedel ja parkimisplatsil olev õli biotiiki, mis võib aga mõjutada puhastamise 
protsessi ja puhastustulemusi. Et seda vältida tuleks paigaldada ennem suublat 
sademeveetorustikule liiva- ja õlipüüdur. 
 
Tabel 52. Puiga küla ÜVK rekonstrueerimiseks ja arendamiseks vajalikud investeeringute mahud ja 
maksumused (EUR). 
Ühisveevärk Nimetus Kogus Ühik  Maksumus 

Veetöötlusjaama 
rekonstrueerimine 

Automaatika uuendamine, häireedastuse paigaldamine 1 töö 3 500 
Uuringud, projekteerimine 10%     350 
Ettenägematud kulud 10%     350 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     175 

Kokku:  4 375 
Puiga küla ühisveevärgi rekonstrueerimine ja arendamine kokku: 4 375 

Sademevesi Nimetus Kogus Ühik  Maksumus 
Sademeveetorustikule 
liiva- ja õlipüüduri 

I-klassi liiva- ja õlipüüduri ehitamine ennem suublat 1 tk 7 500 
Uuringud, projekteerimine 10%     750 
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ehitamine Ettenägematud kulud 10%     750 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     150 

Kokku:  9 150 
Puiga küla sademeveesüsteemide rekonstrueerimine ja arendamine kokku: 9 150 

Puiga küla investeeringute vajadus kokku: 13 525 
  

13.7 Võlsi küla 

Võlsi küla külgneb Võru linnaga. Seega on loogiline, et Võlsi küla linnaga piirnevad alad, s.h. 
suvilapiirkond ühendatakse Võru linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. 2008. aastal on Võlsi tee 
tänavale esitatud välja kuni raudteeni ÜVK-torustikud ning valla ja linna piirile paigaldatud 
reoveepumpla. Torustikud kuuluvad vallale ning on rendile antud AS-ile Võru Vesi. Ühisveevärgi 
veetorustike pikkuseks on 330 m ja ühiskanalisatsioonitorustike pikkuseks 443 m, millest 
surevtorustiku piikus on 123 m. Kinnisvara arendaja Ekso AS on ehitanud välja vee ja 
kanalisatsioonitorustikud Tamulakalda tänavale, torustikud on üle andamata vee-ettevõtjale. 
 
Tabel 53. Võlsi küla reoveepumpla. 

Jrk. 
nr. Nimetus 

Korpus Pumbad 

materjal  läbimõõt kogus [tk] vooluhulk Q [l/s] tõstekõrgus H [m] 

1 Võlsi tee palst 1600  2  5  9 
 
Lisaks ehitas Ekso AS välja Tamulakalda tn kinnisvara arenduse käigus torustiku ja liitumispunktid 
planeeritud kinnistutele. Tamulakalda tn torustikud kuuluvad hetkel veel arendajale, kuid soov on 
need vee-ettevõtjale üle anda pärast tänavate teekatete ehitamist. 
 
Perspektiivis on ette nähtud teisel pool raudteed asuva Võlsi suvilate piirkonna, kus ehitatakse 
suvilaid ümber aastaringselt elamiseks, ühendamine Võru linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. 
Planeeritud on ehitada vee-ja kanalisatsioonitorustikud, liitumispunktid kinnistutele, vajalikud 
reoveepumplad ja tuletõrjehüdrandid. 
 

Tabel 54. Võlsi küla ÜVK rekonstrueerimiseks ja arendamiseks vajalikud investeeringute mahud ja 
maksumused (EUR). 

Ühisveevärk Nimetus Kogus Ühik  Maksumus 

Veetorustiku ehitamine 

Veetorustiku ehitamine, De 32-110 2930 m 293 000 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 73 tk 54 750 
Tuletõrjehüdrandid 2 tk 3 000 
Uuringud, projekteerimine 10%     35 075 
Ettenägematud kulud 10%     35 075 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     17 538 

Kokku:  438 438 
Võlsi küla ühisveevärgi rekonstrueerimine ja arendamine kokku: 438 438 

Ühiskanalisatsioon Nimetus Kogus Ühik  Maksumus 
Kanalisatsioonitorustiku 
ehitamine 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine, De 160 2035 m 305 250 
Survekanalisatsioonitorustiku ehitamine De 63-110 895 m 67 125 
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Reoveepumplad 3 tk 60 000 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 73 tk 54 750 
Uuringud, projekteerimine 10%     48 713 
Ettenägematud kulud 10%     48 713 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     24 356 

Kokku:  608 906 
Võlsi küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja arendamine kokku: 608 906 

Võlsi küla investeeringute vajadus kokku: 1 047 344 
  

13.8 Võrumõisa küla 

Võrumõisa külas põhimõtteliselt puudub võimalus liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. 
Liitumise võimalus on loodud alla 10-le kinnistule, ÜVK kliendiks on nendest 2 kinnistut. 
Sarnaselt Võlsi külale külgneb Võrumõisa küla samuti Võru linna territooriumiga. Võrumõisa külas 
ehitatakse suvilaid ümber eramuteks. Ühtekuuluvusfondi projektiga on Võru linna poolt välja 
ehitatud vee- ja kanalisatsioonitorustike ühenduskohad, kust on edasi võimalik välja ehitada 
Võrumõisa küla aiandite piirkonnale ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid ning luua 
kinnistutele liitumise võimalused. Ühisveevärgi veetorsutiku pikkuseks on 215 m ja 
ühiskanalisatsioonitorustiku pikkuseks 235 m. Torustikud on võimalik ühendada Võru linnas Kesa 
tänaval ja Võru vallas Räpina mnt-l olemasolevate süsteemidega. Ehitada tuleb lisaks torustikele 
reoveepumplad ja tulekustutusvee võtmiseks tuletõrjehüdrandid. 
Võrumõisa küla kuulub Võru reoveekogumisalasse. 
Võru linna ja valla piirile on paigaldatud maaalune kompaktpumpla. Pumpla on plastist PE 
korpusega ja läbimõõduga 1600 mm. Pumplas on kaks pumpa. Pumplale on paigaldatud 
häireedastus ja on ühendatud AS Võru Vesi kaugjuhtimiskeskusega. Pumpla on heas töökorras. 
 
Tabel 55. Võrumõisa küla ÜVK rekonstrueerimiseks ja arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud ja maksumused (EUR). 

Jrk. 
nr. Nimetus 

Korpus Pumbad 

materjal  läbimõõt 
kogus 
[tk] vooluhulk Q [l/s]* tõstekõrgus H [m]* 

1 Räpina mnt palst 1600 2 25 13 
Andmed: AS Võru Vesi 

 

Tabel 56. Võrumõisa küla ÜVK rekonstrueerimiseks ja arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud ja maksumused (EUR). 

Ühisveevärk Nimetus Kogus Ühik  Maksumus 

Võrumõisa aiandite 
piirkonna veetorustiku 
ehitamine 

Veetorstiku ehitamine, De 50-110 2295 m 229 500 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 121 tk 90 750 
Tuletõrjehüdrandid 1 tk 1 500 
Uuringud, projekteerimine 10%     32 175 
Ettenägematud kulud 10%     32 175 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     16 088 

Kokku:  402 188 
Konnametsa aiandite Veetorustiku ehitamine, De 50-110 5025 m 502 500 
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piirkonna veetorustiku 
ehitamine 

Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 232 tk 174 000 
Tuletõrjehüdrandid 3 tk 4 500 
Uuringud, projekteerimine 10%     68 100 
Ettenägematud kulud 10%     68 100 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     34 050 

Kokku:  851 250 
Võrumõisa küla ühisveevärgi rekonstrueerimine ja arendamine kokku: 1 253 438 

Ühiskanalisatsioon Nimetus Kogus Ühik  Maksumus 

Võrumõisa aiandite 
piirkonna 
kanalisatsioonitorustiku 
ehitamine 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine, De 160 2115 m 317 250 
Survekanalisatsioonitorustiku ehitamine De 90-110 315 m 23 625 
Reoveepumplad 2 tk 40 000 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 121 tk 90 750 
Uuringud, projekteerimine 10%     47 163 
Ettenägematud kulud 10%     47 163 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     23 581 

Kokku:  589 531 

Konnametsa aiandite 
piirkonna 
kanalisatsioonitorustiku 
ehitamine 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine, De 160 4340 m 651 000 
Survekanalisatsioonitorustiku ehitamine De 63-110 1230 m 92 250 
Reoveepumplad 3 tk 60 000 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 232 tk 174 000 
Uuringud, projekteerimine 10%     97 725 
Ettenägematud kulud 10% 1230 m 97 725 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5% 3 tk 48 863 

  Kokku:  1 221 563 
Võrumõisa küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja arendamine kokku: 1 811 094 

Võrumõisa küla investeeringute vajadus kokku: 3 064 531 
  

13.9 Kirumpää küla 

Kirumpää küla asub teisel pool Võru linna piiravat ringteed. Kirumpää külas puudub ühisveevärk ja 
–kanalisatsioon. Lähimad ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid asuvad Võru linnas AS-ile 
Võru Vesi kuuluval Võru linna reoveepuhasti territooriumil. Kirumpää küla suvilate piirkond on 
võimalik liita Võru linna ÜVK-ga kas Ringtee 10 asuva reoveepuhasti territooriumil või Võru 
vallavalitsuse juures Võrumõisa tee ja Tartu tn nurga juures. 
Võrumõisa küla suvilate piirkond kuulub Võru reoveekogumisalasse. 
 

Tabel 57. Kirumpää küla ÜVK rekonstrueerimiseks ja arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud ja maksumused (EUR). 

Ühisveevärk Nimetus Kogus Ühik  Maksumus 

Veetorustiku ehitamine 

Veetorustiku ehitamine, De 50-110 3700 m 444 000 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 160 tk 136 000 
Tuletõrjehüdrandid 2 tk 3 200 
Uuringud, projekteerimine 10%     58 320 
Ettenägematud kulud 10%     58 320 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     29 160 

Kokku:  729 000 
Kirumpää küla ühisveevärgi rekonstrueerimine ja arendamine kokku: 729 000 
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Ühiskanalisatsioon Nimetus Kogus Ühik  Maksumus 

Kanalisatsioonitorustiku 
ehitamine 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine, De 160 2710 m 474 250 
Survekanalisatsioonitorustiku ehitamine De 90-110 2345 m 187 600 
Reoveepumplad 3 tk 60 000 
Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos liitumispunktidega 160 tk 136 000 
Uuringud, projekteerimine 10%     85 785 
Ettenägematud kulud 10%     85 785 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     42 893 

Kokku:  1 072 313 
Kirumpää küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja arendamine kokku: 1 072 313 

Kirumpää küla investeeringute vajadus kokku: 1 801 313 
 

13.10 Ühisveevärk ja –kanalisatsioonita külad 

Senini ei arvestata investeeringute planeerimisel hajali ja väikekülades elavaid inimesi, kes jäävad 
allapoole joogivee direktiiviga ette nähtud 50 inimese künnist. Hõreda asustuse tõttu ei ole väga 
paljudes piirkondades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine majanduslikult põhjendatud. 
Inimesed kasutavad joogivee saamiseks kas isiklike puurkaeve või enamuses isiklike salvkaevude 
vett. Reoveed kogutakse kokku kogumismahutitesse ja antakse üle reovee käitlejale, immutatakse 
imbsüsteemidega või puhastatakse ja juhitakse seejärel loodusesse. 

Majapidamistel, kus puudub veevarustus ja/või reovee kogumine, ärajuhtimine või puhastamine, on 
selleks võimalus taotleda toetust hajaasustuse programmist. Programmi eesmärgiks on 
hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi 
aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Taotlusvoorud kuulutab välja 
kohalik maavalitsus nendes kohaliku omavalitsuse üksustes, kes on avaldanud valmisolekut 
programmis osaleda. Programmist toetuse taotleja peab tasuma omafinantseeringu, mis on 1/3 
projekti maksumusest, ühe osa panustab riik ja ühe osa kohalik omavalitsus. Eesmärgi 
saavutamiseks toetatakse programmist lisaks majapidamiste veesüsteemide ja 
kanalisatsioonisüsteemide välja arendamisele veel ka juurdepääsuteede ning autonoomsete 
elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 

Võru vallas mitmetes külades ei ole välja arendatud ühisveevärki ega -kanalisatsiooni. Eelmistes 
ÜVK arendamise kavades on käsitletud Vagula ja Raiste küla kuna mõlemas on olemas puurkaev-
pumpla, kust said vett nii põllumajandusühistu kui ka elanikkond. Tänaseks on Raistes Väimela 
PMÜ tegevuse lõpetanud ja puurkaevu (katastri nr. 10779, rajatud 1962. aastal, valdaja Väimela 
POÜ) eest kannavad hoolt nii vald kui elanikud. Puurkaevus puuduvad puhastusseadmed ja torustik 
on amortiseerunud. Elanikkonda, kes puurkaevust vett saavad on suuresti alla 50 inimese ja seega ei 
ole võimalik luua ühisveevärki ning sellesse veevärki vee-ettevõtjatel või vallavalitsuselt 
investeerida. Vagula külas tegutseb Väimela PMÜ loomakasvatusfarm edasi, kuid sealgi puuduvad 
puurkaevul puhastusseadmed ja torustik on amortiseerunud. Puurkaev, katastri nr. 10788, on rajatud 
1972. aastal. Lubatud veevõtt vee erikasutusloa alusel on 45 tuh m3/a. Puurkaevu valdaja on 
Väimela PMÜ. Sealgi ei anna tarbijate hulk välja ühisveevärgiks vajalikku 50 elanikku. 
Puurkaevust saavad vett peale lautade selle läheduses asuvad eramud. 
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Kolepi küla väikekohtades Annejärve vkt ja Oravamäe vkt on elanikel huvi ühisveevärgi järgi. 
Kuna seal ligiduses ei asu ühtegi asumit, kust oleks võimalik väikekohad ühisveevärgiga ühendada, 
siis tuleks sinna ehitada puurkaev-pumpla. Puurkaevu rajamise ja torustiku ehitamise ning selle 
kasutamise tingimused peavad kokku leppima kohalik omavalitsus ja elanikud. Kuna sissekirjutatud 
inimesi elab väikekohtades alla 50 elaniku, siis ei ole tegemist ühisveevärgiga. 

 

Tabel 58. Kolepi kõla väikekohtade puurkaev-pumpla rajamise maksumus. 

Kolepi Nimetus Kogus Ühik  Maksumus 

Puurkaev-pumpla 

Puurkaev-pumpla ehitamine (ilma filtersüsteemita) 1 tk 25 000 
Uuringud, projekteerimine 10%     2 500 
Ettenägematud kulud 10%     2 500 
Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     1 250 

Kokku:  31 250 
Kolepi ühisveevärgi rekonstrueerimine ja arendamine kokku:  31 250 

 

14. PURGIMISSÕLM 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määrusega nr 171 on kehtestatud veekaitsenõuded 
reovee kogumiseks, puhastamiseks või suublasse juhtimiseks rajatud kanalisatsioonitorustikule, 
reoveepuhastile, pumplale või muu reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega 
seotud hoonele või rajatisele, mille § 17 lõige 2 on ütleb, et purgimissõlme peab rajama 
reoveekogumisalale, mille reostuskoormus on 1000 ie või enam. § 17 lõige 3 märgib, et 
purgimissõlme peab rajama reoveekogumisalale, mille reostuskoormus on alla 1000 ie, kui lähim 
purgimissõlm asub kaugemal kui 30 km või lähim puhasti ei võimalda täita täiendava reovee 
purgimise tulemusel lõikes 5 sätestatut (Purgitava reovee reostuskoormus ei või ületada ööpäevas 
enam kui 10% reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormusest) või purgimissõlme rajamise 
kohustus on ette nähtud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga. Purgimissõlme täpne 
asukoht määratakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga, arvestades käesolevas 
määruses sätestatut. Võru vallas ei ole nii suuri reoveekogumisalasid, kui mitte arvestada, et Võru 
linnaga piirnevad alad kuuluvad Võru reoveekogumisalasse, mis on üle 20 000 ie. Võru linnas on 
olemas purgimissõlm. Võru valda ei ole täiendavalt purgimissõlme käesoleva ÜVK arendamise 
kavaga planeeritud. 

14.1 Purgimissõlme kirjeldus 

Võru vallas puudub purgimissõlm, kuhu oleks võimalik purgida reoveemahutitest kokku kogutud 
reovee setteid. Lähim purgimise koht asub Võru linnas AS-ile Võru Vesi kuuluvas Võru linna 
reoveepuhastis aadressil Ringtee 10. Purgimissõlm ehitati 2011. aastal reoveepuhasti 
rekonstrueerimise raames.  
Purgimiseks sõlmib AS Võru Vesi purgijaga lepingu ning väljastab purgimiseks magnetkaardi, 
millega on võimalik purgimisseade tööle panna. Purglasse purgitavad kogused mõõdetakse 
induktsioon vooluhulgaarvestiga. Ennem purgitud reoveesette puhastusprotsessi juhtimist võetakse 
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purgmisseadme (Huber) abil välja võrepraht, mis antakse üle jäätmetöötlejale. Purgitud reovesi 
juhitakse reoveepuhastisse puhastusprotsessi. 
Purglasse ei tohi purgida teiste reoveepuhastite liigmuda setteid kuna see võib rikkuda 
reoveepuhasti puhastusprotsessi. Perspektiivis tuleks kaaluda teiste omavalitsustega koostöös AS-
iga Võru Vesi reoveesette vastuvõtukoha ehitamist Võru linna reoveepuhasti juurde. Selleks tuleks 
rajada mahuti, vastuvõtusõlm ja paigaldada mudatihendaja. 
Viimati kinnitatud 1 m3 purgimise maksumus Võru linna reoveepuhastis on 3,36 eurot. 
 

14.2 Ühiskanalisatsioonita piirkondade reovee käitlemine 

Piirkondades, mis paiknevad reoveekogumisaladel, kuid kus puudub ühiskanalisatsioonisüsteem, 
peavad reovee kogumiseks olema veetihedad kogumisakaevud. Kogumiskaevude tühjendamist 
teostatakse äravedamisteenust pakkuva paakautoga. Kaevude tühjendamist tellivad kohalikud 
elanikud ja ettevõtted ise. 
Võru valla üksikmajapidamistes (sh. hajaasustusega külad), mis jäävad välja reoveekogumisaladest, 
võib pinnasesse immutada kuni 5 m3 vähemalt mehaaniliselt puhastatud heitvett või kuni 50 m3 
bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas. Heitvee pinnasesse juhtimisel on oluline silmas pidada, 
et heitvee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat 
taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. 
Kogumiskaevude ja –mahutite tühjendamise ning samuti septiku sette ja kuivkäimlate sisu 
purgimise võimalus on olemas Võru linna reoveepuhasti juures. 
 
Linnade ja asulate reovee puhastamise aluseks on Eestis Veeseadus. Veeseadus võeti vastu 
11.05.1994. a. (RT I 1994, 40, 655), viimati muudetud RT I 22.12.2013, 1. Veeseaduse ülesanne on 
sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine. 
Alljärgnevalt on kirjas väljavõte seadusest reoveekogumist ja puhastamist reguleerivatest 
punktidest:  
§ 241 lõige 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.  
§ 241 lõige 5: Kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult 
suuri kulutusi, võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem kasutada 
lekkekindlaid kogumismahuteid.  
§ 241 lõige 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. 
§ 241 lõige 8: Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, 
võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatule nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 
bioloogiliselt puhastatud reovett. 
§ 241 lõige 9: Reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem on kohtpuhastite, välja 
arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine ja heitvee pinnasesse immutamine 
keelatud. 



Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014–2026 
______________________________________________________________________________ 

 

15. SADEMEVEE, PINNASE- JA PINNAVEE ÄRAJUHTIMISSÜSTEEMI D 

Sademevee suublasse juhtimise nõuded ja piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise 
meetmed kehtestab 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“. Vastavalt määrusele tohib 
sademeveekanalisatsioonist sademeveelaskme kaudu veekogusse juhtida sademevett, mille 
reostusnäitajad ei ületa määruse lisas 1 sätestatud reostusnäitajate piirväärtusi, mis kehtivad 
reoveekogumisala kohta, mille reostuskoormus on 2000–9999 ie, välja arvatud heljuvaine sisaldus, 
mis ei tohi ületada 40 mg/l. Naftasaaduste sisaldus sademevees ei tohi ületada 5 mg/l. Kui 
sademevee reostusnäitajad ei vasta nimetatud reostusnäitajate ning muude reostusnäitajate poolest 
kehtestatud piirväärtustele, käsitletakse sademevett saastatud sademeveena, mis vajab enne 
suublasse juhtimist puhastamist. 
Sademeveelask ei tohi seisuveekogu korral asuda lähemal kui 200 meetrit supelranna või 
supluskoha välispiirist ning vooluveekogu korral asuda lähemal kui 200 meetrit supelranna või 
supluskoha välispiirist ülesvoolu ja lähemal kui 50 m supelranna või supluskoha välispiirist 
allavoolu. 
Sademevee juhtimiseks maaparandussüsteemi on vajalik Põllumajandusameti kooskõlastus 
vastavalt maaparandusseadusele. 
Sademete- ja lumesulamisvee ärajuhtimiseks on Võru valla  alevikes ja külades liigendatud reljeefi 
tõttu kõige odavamaks lahenduseks kraavid. Eraldi torustiku väljaehitamine ei ole otstarbekas kõrge 
ehitusmaksumuse ja hoolduskulude tõttu. Torustiku väljaehitamine osutub möödapääsmatuks kui 
maapinna reljeef või kraavide rajamine piiratud ala (näit majadevaheline õueala korterelamute 
juures) tõttu pole võimalik. 
 
Puiga külas on sademeveetorustikuna tööle jäätud vana reovee kanalisatsioonitorustik, millega 
juhitakse Puiga Põhikooli katuste ja platside sademeveed reoveepuhasti biotiiki. Kuna sademeveega 
võib suublasse juhitav vesi sisaldada liiva, muda jms ning õlisaadusi, siis tuleks ennem tiiki 
sademeveetorustikule paigaldada liiva- ja õlipüüdur. Suubla koordinaadid on x=6410213.753 ja 
y=680401.985. 
 
Teiste asulate ja külade tänavalt Võru vallale kuuluvate sademeveetorustikega sademevett ära ei 
juhita. Sademevee ja muu liigvee juhtimiseks kasutatakse kraave. Valla teede äärsete kraavide ja 
teealuste truupide hooldust korraldab Võru Vallavalitsus.  
Avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 
ärajuhtimiseks ei kasutata ühiskanalisatsiooni, seega ei ole Võru Vallavalitsusel sõlmitud vee-
ettevõtjaga sellekohast lepingut. 
 
Käesoleva ÜVK arendamise kava koostamise hetkeks ei ole Keskkonnaameti poolt Võru vallas 
asuvate sademevee väljalasude kohta väljastatud ühtegi vee erikasutusluba. Samuti puudub 
informatsioon väljalaskude täpse asukoha ja seirete kohta. 
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Kehtivate eeskirjade kohaselt on võimalik kooskõlastatult vee-ettevõtjaga juhtida kinnistu sademe- 
ja muud liigveed linna reoveekanalisatsiooni. Selleks peab sõlmima vee ettevõtjaga sademevee 
ärajuhtimise teenuslepingu. Tasu võetakse sellisel juhul 1 m3 eest võrdselt reovee ärajuhtimise 
teenuse maksumusega. Kinnistult ärajuhitava sademevee vooluhulgad arvutatakse vastavalt 
kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjadele. 
Samuti on võimalik sõlmida drenaaži- ja muu liigvee ärajuhtimise kohta leping vee-ettevõtjaga. 
Kuna eeskiri on uues redaktsioonis kinnitatud Võru Vallavolikogu poolt alles 2013. aastal, siis ei 
ole veel enamuse kinnistutega sademevee ärajuhtimise kohta lepinguid sõlmitud. Eelmistes 
eeskirjades ei olnud käsitletud sademevee ärajuhtimist sellises mahus, et oleks üheselt mõistetav 
ärajuhitavate vooluhulkade arvutamine. Vee-ettevõtte lähiaastate ülesandeks on välja selgitada 
võimalikud mitte reovee ühiskanalisatsiooni juhtijad ja nendega vastavad lepingud sõlmida või 
liigvee juhtimine katkestada. 
 

16. TULEKUSTUTUSVEE VÕTMISE KOHTADE KIRJELDUS  

Tuletõrje veevarustuse projekteerimise ja ehitamise nõuded on kirjas Eesti Vabariigi standardis 
EVS 812-6:2012 „Ehitiste tuleohutus Osa 6: Tuletõrje veevarustusele esitatud nõuded“. 
Tuletõrjehüdrantidega seonduvad on reguleeritud Siseministri 18.08.2010 määrusega nr 37 
„Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“. Määrus 
kehtestab tuletõrjehüdrandi tüübi valiku, paigaldamise, tähistamise ja korrashoiu nõuded, samuti 
veetorustiku valdaja ja Päästeameti teabevahetuse korra ja asjakohaste dokumentide vormid. 
Vastavalt ÜVK sedusele ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee võtmist ning 
avalikest veevõtukohtadest vee võtmist reguleeritakse vee-ettevõtja ja valla- või linnavalitsuse vahel 
sõlmitud halduslepinguga (§9). 
Tuletõrjehüdrante on paigaldatud Kose aleviku ja Meegomäe küla ühisveevärgi torustikele, üks 
hüdrant on paigaldatud Võrumõisa külla, Väimela ja Parksepa alevikku. Kasutatud on maapealseid 
hüdrante, mis vastavad kehtivatele nõuetele. Teistes asulates ja külades tuletõrjehüdrante ei ole, 
tulekustutus veevõtukohtadena kasutatakse veekogusid või veemahuteid. Hüdrandid ja 
veevõtukohad on märgitud ÜVK arendamise kava lisadeks olevatel joonistel. 
Olemasolevate ühisveevärgi puurkaevude tootlused ei taga hüdrantide kasutamiseks vajalikku 
vooluhulka, v.a. Kosel ja Meegomäel, kus tuletõrjehüdrandid on ühendatud Võru linna 
ühisveevärgiga. Tuletõrje veevajadusega veehaarde ja torustiku projekteerimisel üldjuhul ei 
arvestata, kuna kustutusvee normvooluhulga tagamiseks vajalik torustiku diameeter ei võimalda 
anda elanikele kvaliteetset joogivett (vee viibeaeg torustikes enne tarbijani jõudmist ületaks 
normikohase kaks ööpäeva). Võru valla planeeritavale ühisveevärgile, mis ühendatakse Võru linna 
ühisveevärgiga on planeeritud tuletõrjehüdrantide paigaldamine. Täpsed asukohad selguvad 
projekteerimisel. 
 
Parksepa alevik:  
Tuletõrjevee võtmise võimalus on tagatud Parksepa Keskkooli vahetus läheduses paiknevast 
tuletõrje veevõtu mahutist.  
Tehnika tänavale on paigaldatud maapealne tuletõrjehüdrant DN 100. Hüdrant on nõuetekohaselt 
tähistamata. Olemasolev ühisveevärk ei suuda tagada hüdrandist nõuetekohast veehulka 
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tulekustutuseks kuna puurkaev-pumplas asuv veemahuti on ainult 10 m3. 
Võimalus on tulekustutusvee tagamiseks ehitada puurkaev-pumpla juurde nõuetekohane 
veevõtumahuti või tagada Päästeametile veevõtt Kanariku järvest, kuhu tuleks ehitada 
nõuetekohane veevõtukoht ja tagada ligipääs. 
 
Väimela alevik:  
Väimela keskuses on tuletõrjevee võtmise võimalus tagatud Kutsehariduskeskuse õppehoone taga 
paiknevast tuletõrje veevõtu 100 m3 mahutist. Mahuti kuulub koolile. Mahutit täidetakse veega läbi 
kooli veevõrgu, mis on ühenduses ühisveevärgiga. Teine tuletõrje veevõtu mahuti asub 
Kutsehariduskeskuse tehnohoone taga. 
Pärna tee 6 juurde on paigaldatud maapealne tuletõrjehüdrant DN 100. Hüdrant on nõuetekohaselt 
tähistamata. Olemasolev ühisveevärk ei suuda tagada hüdrandist nõuetekohast veehulka 
tulekustutuseks kuna puurkaev-pumplas asuv veemahuti on ainult 10 m3. 
Tuletõrjehüdrantide nõuetekohaseks tulekustutusvee tagamiseks tuleks ehitada keskuse puurkaev- 
pumpla juurde veereservuaar. Täiendava tuletõrje veevõtukohana  on võimalus ehitada veevõtukoht 
Mäejärve juurde. 
Hetkel kasutab Päästeamet veevõtu kohana ka Alajärve reoveepuhasti poolses otsas olevat silda. 
 
Joonis 20. Väimela Kutsehariduskeskuse juures asuv tuletõrje veevõtukoht. 

. 
 
Kose alevik ja Meegomäe küla: 
Tuletõrjevee võtmise kohana on ühisveevärgile ehitatud maapealsed tuletõrjehüdrandid, kokku 12 
tk. Hüdrandid vastavad kehtivatele nõuetele ja on nõuetekohaselt tähistatud. Hüdrantide vesi 
tagatakse Võru linnaga ühendatud ühisveevärgist, rõhku hoiavad Meegomäe ja Kose 
rõhutõstepumplad. 
Pappjärve juurde on paigaldatud tuletõrjeveevõtuks kaev, mis on ühendatud Pappjärvega. 
Täiendavalt tuleb paigaldada tuletõrjehüdrant Karikakra ja Kannikese tänavate ristmikule. 
 
Puiga küla: 
Tuletõrjevee võtmise kohana on välja ehitatud Puiga lasteaia taha sõidutee äärde tuletõrje 
veevõtukoht, milleks on raudbetoonist mahuti 100 m3. Veevõtukoht vastab kehtivatele nõuetele ja 
on nõuetekohaselt tähistatud. Vee mahuti on ühendatud ühisveevärgiga, kust seda on võimalik täita. 
Tuletõrjehüdrante ühisveevärgile paigaldatud ei ole. 
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Joonis 21. Puiga külas lasteaia taga asuv tuletõrje veevõtukoht. 

 
 
Navi küla: 
Navi külas puudub tulekustutusvee võtmise koht. Võimalik on kasutada veevõtukohana puurkaev-
pumpla juures asuvat veevõtukohta. See aga ei rahulda tulekustutusvee vajadust, sest 
veetöötlusjaama mahuti suuruseks on ainult 10 m3. Kuna probleeme on ka külas tarbijate puhta 
joogiveega varustamisel, siis on mõistlik ehitada puurkaev-pumpla juurde täiendav mahuti 
minimaalse suurusega 50 m3. 
 
Teised külad: 
Teistesse ühisveevärgiga kaetavatesse küladesse, mis ühendatakse Võru linna ühisveevärgiga, on 
planeeritud tuletõrjehüdrandid. Hüdrandid on märgitud ühisveevärgi skeemidel, täpsemad asukohad 
pannakse paika projekteerimisega. 
 

17. GEOINFOSÜSTEEMI RAKENDAMINE 

Geograafiline infosüsteem (GIS – Geographical Information Systeem) on omavahel seotud kogum 
tarkvarast ja andmetest, mida kasutatakse geograafilise info vaatamiseks ja haldamiseks, ruumiliste 
seoste analüüsimiseks ning ruumiliste protsesside modelleerimiseks. 
GIS annab raamistiku ruumiandmete ja nendega seotud informatsiooni kogumiseks ja haldamiseks 
selliselt, et seda saab visualiseerida ja analüüsida. 
GIS funktsioonid võib jagada neljaks: 

• andmete kaardistamine ja visualiseerimine; 
• geograafilise informatsiooni haldamine; 
• andmete kogumine ja uuendamine; 
• geograafilised analüüsid. 

 
Tabel 59. Võru valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide andmete GISi sisestamise maksumus. 

Nimetus Torustike 
pikkus Ühik Maksumus 

[EUR] 
GIS andmebaasi arendamine 60 km 15 000 
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Vee-ettevõtja jaoks on tähtis, et olemasolevad andmed (olgu need digitaalsetelt teostusjoonistelt või 
vanematelt kaardimaterjalidelt) oleks koondatud ühte andmebaasi. Parimaks lahenduseks on need 
sisestada GIS-andmebaasi, et luua terviklik pilt kohaliku omavalitsuse territooriumil asuvast 
taristust. 
Võru linna vee-ettevõtte AS Võru Vesi on hakanud koondama ühtset võrku geoinfosüsteemi, mida 
pidevalt täiendatakse uute uuringute ja teostusmõõdistustega. Olemasolevad andmed on koondatud 
GIS-andmebaasi. Paljude torustike kohta puuduvad küll andmed, kuid need on vajalik üles 
mõõdistada ja GIS-i kanda. Osaliselt on AS Võru Vesi andmebaasi juba kantud ka Võru valla 
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteeme. Otstarbekas on Võru valla ÜVK-süsteemide andmebaas 
välja arendada koos AS-iga Võru Vesi, kellel on olemas kogemus ja alusmaterjal. Kuna valla uute 
torustike kohta on olemas teostusmõõdistused, siis ei ole vajalik teostada täiendavaid mõõdistusi 
vaid saab olemasolevad andmed kanda GIS andmebaasi. 
GISi koondatud andmeid saab läbi Interneti teha vaadatavaks kõigile soovijatele. Andmebaasi 
kantud andmed lihtsustavad tööd nii tootmisosakonnal kui ka klienditeenindusel, võimalik on 
ühildada ka raamatupidamisprogrammiga. Läbi GISi on võimalik edastada töökäske, anda edasi 
vajalik informatsioon. GISist on võimalik kiiresti leida süsteemi opereerimiseks ja kliendiga 
suhtlemiseks vajaminevad andmed. 
 

18. HINNANG ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI 
INVESTEERINGUTE MAKSUMUSTE KOHTA 

17.1 Investeerimise eesmärgid                                                                                          

Investeeringuprojektide väljatöötamisel saab lähtuda: 

• vee- ja kanalisatsioonisüsteemide olemasolevast olukorrast; 

• sellest, et vee kvaliteet tarbija kraanis peab vastama sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 
82 „Joogivee kvaliteedi ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“ nõuetele; 

• reoveekogumisaladel tuleb reovesi kokku koguda ja puhastada ennem loodusesse laskmist; 

• suublasse juhitav heitvesi peab vastama kehtivatele normidele. 

 
Aastateks 2009–2021 koostatud ÜVK AK-s oli määratud planeeritud investeeringute mahuks ca 
7,88 miljoni euro. Mitmed suured planeeritud töödest on tänaseks tehtud, Parksepa, Väimela, Kose, 
Puiga ja Navi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ning Kose ja Meegomäe ÜVK 
välja ehitamine. Planeeritud oli veel teistegi piirkondade ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni välja 
ehitamine, aga ehitushindade tõusu tõttu tuli mitmed tööd lükata edasi tulevikku. 
Võru valla Veevärk OÜ valla vee-ettevõtjana, kes omab enamikku Võru valla ÜVK taristust, ei ole 
ise tegev süsteemi operaatorina vaid on varad andnud rendile AS-ile Võru Vesi ja OÜ-le Väimela 
Soojus. Rendist saadavate tuludega ei ole aga võimalik teha uusi investeeringuid kuna tuleb esmalt 
tagasi maksta võetud laen, mis kulus Ühtekuuluvusfondi projekti omaosaluseks. Seega tuleb 
tulevikus tehtavatel investeeringute kavandamisel arvestada Võru Vallavalitsuse poolse 
kaasfinantseerimisega. Investeeringute tegemisel tuleks kasutada ära võimalikult palju erinevate 
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abifondide, nagu SA KIK keskkonnaprogramm ja EL Ühtekuuluvusfondi veemajanduse arendamise 
programm, rahastamise võimalusi. 
 

17.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise mahud ja ligikaudne maksumus 

Investeerimisprojektid on planeeritud ellu viia vastavalt kohaliku omavalitsuse ja vee-ettevõtete 
rahastamise võimalustele. 
Eelmises ÜVK arendamise kavas olid investeerimisprojektid jaotatud kaheks erinevaks etapiks: 

• Esimeses etapis oli planeeritud olemasolevate ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine, eesmärgiga parandada joogivee kvaliteeti ning vähendada 
amortiseerunud torustike kordategemisega käitlus kulusid. 

• Teises etapis oli planeeritud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamine, eesmärgiga luua 
suuremale osale elanikest liitumisvõimalus. Suurem kliendibaas vähendab survet vee ja 
kanalisatsiooniteenuse hinnatõusule, parandab elukvaliteeti ja keskkonnaseisundit. 
Teise etapi tööde elluviimine on seotud riskiga, et tehtud investeering ei leia piisavat 
kasutust (elanikud ei liitu väljaehitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga). Investeeringu 
planeerimine eeldab peale igakülgset kaalumist volikogu vastavasisulist otsust. 

Tänu ÜF projekti elluviimisele on esimese etappi tööd suuresti tehtud. Käesolevas arengukavas on 
rõhku pandud uute süsteemide ehitamisele. 
Esmalt oleks vajalik arendada välja ÜVK torustikud reoveekogumisaladesse jäävatel aladel, milleks 
on Võlsi, Kirumpää ja Ehitajate tee äärsed aiandite piirkonnad ning Võrumõisa küla. Samuti on 
Parksepa, Väimela ja Kose alevikus kinnistuid, mis kuuluvad reoveekogumisalasse, kuid neile ei 
ole loodud võimalust ÜVK-ga liitumiseks. 
Alljärgnevas tabelis 60 on kokkuvõtte Võru valla ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsioonisüsteemide 
vajalikest investeeringutest aastatel 2014-2026.  
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Tabel 60. Võru valla ÜVK arendamise kavaga planeeritud investeeringud aastatel 2014-2026. 

 
Asukoht 

Projekti nimetus 

Maksumus [EUR] 
Omaosalus 

[EUR] Rahastajad Periood 
2014-2018 

Periood 
2019-2022 

Periood 
2023-2026 

P
ar

ks
ep

a
 

Veetöötlusjaama rekonstrueerimine 4 375     4 375 KOV, vee-ettevõtja 

Parksepa reoveepuhasti rekonstrueerimine 137 500     27 500 KOV, vee-ettevõtja, KIK või ÜF 

V
ä

im
el

a 

Väimela keskuse veetöötlusjaama rekonstrueerimine 9 375     9 375 KOV, vee-ettevõtja 

Väimela reoveepuhasti rekonstrueerimine 162 500     32 500 KOV, vee-ettevõtja; KIK 

N
a

vi
 

kü
la

 

Veetorustiku ehitamine 165 000     165 000 KOV, vee-ettevõtja 

Veetöötlusjaama rekonstrueerimine 41 875     8 375 KOV, vee-ettevõtja; KIK 

K
o

se
 

Kelluka tn veetorustiku ehitamine 25 563     5 113 KOV, vee-ettevõtja, KIK või ÜF 

Kelluka tn kanalisatsioonitorustiku ehitamine 35 625     7 125 KOV, vee-ettevõtja, KIK või ÜF 

M
e

e
g

o
m

ä
e

 
kü

la
 

Lõuna-Eesti haigla vee ühendustorustiku ehitamine 50 000     50 000 AS Võru Vesi 

Loosiku-Väha veetorustiku ehitamine 53 438     0 arendaja 

Loosiku-Väha kanalisatsioonitorustiku ehitamine 74 063     0 arendaja 

P
u

ig
a

 k
ü

la
 

Veetöötlusjaama rekonstrueerimine 4 375     4 375 KOV, vee-ettevõtja 

Sademeveetorustikule liiva- ja õlipüüduri ehitamine 9 150     9 150 KOV, vee-ettevõtja 

V
õ

ru
m

õ
is

a
 

kü
la

 

Võrumõisa aiandite piirkonna veetorustiku ehitamine 402 188     80 438 KOV, vee-ettevõtja, KIK või ÜF 
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Võrumõisa aiandite piirkonna kanalisatsioonitorustiku 
ehitamine 589 531     117 906 KOV, vee-ettevõtja, KIK või ÜF 

Konnametsa aiandite piirkonna veetorustiku ehitamine 851 250     170 250 KOV, vee-ettevõtja, KIK või ÜF 

Konnametsa aiandite piirkonna kanalisatsioonitorustiku 
ehitamine 1 221 563     244 313 KOV, vee-ettevõtja, KIK või ÜF 

V
õ

ls
i 

kü
la

 

Veetorustiku ehitamine 438 438     87 688 KOV, vee-ettevõtja, KIK või ÜF 

Kanalisatsioonitorustiku ehitamine 608 906     121 781 KOV, vee-ettevõtja, KIK või ÜF 

K
o

le
p

i 

Puurkaev-pumpla 31 250     10 313 KOV, riik, elanikud 

GIS andmebaasi arendamine, 2014-2018 15 000     15 000 KOV, vee-ettevõtja 

P
a

rk
se

p
a

 

Metsa tee veetorustiku ehitamine   78 813   15 763 KOV, vee-ettevõtja, KIK või ÜF 

Metsa tee kanalisatsioonitorustiku ehitamine   124 531   24 906 KOV, vee-ettevõtja, KIK või ÜF 

Võru tee veetorustiku ehitamine   111 375   22 275 KOV, vee-ettevõtja, KIK või ÜF 

Võru tee kanalisatsioonitorustiku ehitamine   111 375   22 275 KOV, vee-ettevõtja, KIK või ÜF 

Tehnika 4-8 veetorustiku ehitamine   36 188   7 238 KOV, vee-ettevõtja, KIK või ÜF 

Parksepa kooli vee ühendustoru rekonstrueerimine   51 625   10 325 KOV, vee-ettevõtja, KIK või ÜF 

V
ä

im
e

la
 Pargi tee veetorustiku rekonstrueerimine   110 250   110 250 KOV, vee-ettevõtja 

Pargi tee kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine   115 688   115 688 KOV, vee-ettevõtja 

Lapi tee kanalisatsioonitorustiku ehitamine   81 781   16 356 KOV, vee-ettevõtja, KIK või ÜF 

N
a

vi
 k

ü
la

 

Ehitajate tee aiandite veetorustiku ehitamine   317 313   63 463 KOV, vee-ettevõtja, KIK või ÜF 

Ehitajate tee aiandite kanalisatsioonitorustiku ehitamine   392 938   78 588 KOV, vee-ettevõtja, KIK või ÜF 

K
o

se
 

Kirepimäe veetorustiku rekonstrueerimine   36 813   36 813 KOV, vee-ettevõtja 

Kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine   721 875   0 AS Võru Vesi, KIK või ÜF 

M
ee

g
o

m
äe

 
kü

la
 

Mündi kinnistu veetorustiku ehitamine   46 688   0 arendaja 
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Mündi kinnistu kanalisatsioonitorustiku ehitamine   64 188   0 arendaja 
K

ir
u

m
p

ää
 

kü
la

 

Veetorustiku ehitamine   729 000   145 800 KOV, vee-ettevõtja, KIK või ÜF 

Kanalisatsioonitorustiku ehitamine   1 072 313   214 463 KOV, vee-ettevõtja, KIK või ÜF 

V
äi

m
el

a
 

Staadioni tn kanalisatsioonitorustiku ehitamine     42 238 42 238 KOV, vee-ettevõtja 

Kokku [EUR]:  4 930 963 4 202 750 42 238 2 097 013   
* Hinnad sisaldavad projekteerimise, projekti juhtimise, järelvalve ning uuringute kulusid, mis moodustavad koos ettenägematute kuludega projekti maksumusest kuni 
25% 
** Arvestatud, et süsteemide väljaarendamiseks taotletakse toetust KIKist või ÜFist. Omaosaluseks ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisel 
ning arendamisel on arvestatud 20%.



Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014–2026 
______________________________________________________________________________ 

 

86 / 86 
 

19. KOKKUVÕTTEKS 
Võru valla ÜVK arendamise kava toob välja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seisukorra ning vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide mahud Võru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga varustatud asulates. 
Samuti on toodud välja viimaste aastate veemajandusega seotud investeeringud. Kirjeldatud on 
ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsiooniteenuse hindasid ja vee-ettevõtjaid/operaatoreid. Investeeringute 
vajadus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni laiendamisse kuni 2026. aastani on toodud tabelis 60. 
Reoveepuhastite rajamine alla 2000 inimesega asulates ei ole reguleeritud Euroopa Liidu 
direktiividega. Alla 2000 ie reoveekogumisaladel tuleb vastavalt direktiivile tagada reoveepuhastite 
nõuetekohane töö. Samas peab reoveepuhasti nõuetekohase töö tagamiseks nõuetele vastama ka 
reovee kokkukogumise süsteem. Reoveepuhastite mitterenoveerimisel peab vee erikasutaja maksma 
tihti ülejõu käivat saastetasu. Investeeringute jaotamisel tuleb arvestada nii Eesti Vabariigi 
õigusnorme, kui ka Euroopa Liidu vastavaid direktiive. Arvestama peab ka asjaolu, et peale 
investeeringute tegemist peab rajatud süsteemi suutma käigus hoida teenuse hindadest tulevate 
finantsvahendite abil. 
Vee-ettevõtte eratarbijad moodustuvad olemasolevatest tarbijatest, kes on ühendatud vee- ja/või 
kanalisatsioonivõrguga, kui ka uutest tarbijatest, kes eeldatavalt liituvad ühisveevärgi ja                   
-kanalisatsiooni laienduste tulemusena, mis veemajandusprojekti käigus tehakse. Eelmise 
Ühtekuuluvusfondi projekti raames välja arendatud uutes ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud 
piirkondades on elanikud teenuste kasutamiseks aktiivselt liituma hakanud. Peab arvestama 
asjaoluga, et kõik kinnistud kindlasti ei liitu koheselt – osaliselt on piirkondades veel suvilad, mida 
ei ole võimalik ühendada ÜVK-ga; kõikidel elanikel ei ole rahalisi vahendeid kinnistu torustike 
ehitamiseks jne. Tulenevalt tariifitasemest, mis sageli ei taga piisavat kulude katet, on vajadus vee-
ettevõtet konkreetsetel aastatel subsideerida. Subsiidiumi vajadus on välja arvutatud ettevõtete 
intresside ning maksude eelse kasumi iga-aastase suuruse põhjal. Subsiidiumide suurused on 
kavandatud selliselt, et subsiidiumi eraldamise korral intresside ning maksude eelne negatiivne 
kasum (e kahjum) muutub nullkasumiks. Subsideerija leidmine jääb kohaliku omavalitsuse 
ülesandeks. On ilmne, et käesoleva tegevusstsenaariumi käivitumise korral jääbki iga omavalitsus 
oma tegevuspiirkonnas opereeriva vee-ettevõtte kulude subsideerijaks, sest ta on asjast huvitatud 
osapool. Juhul kui vee-ettevõttele subsiidiume ei eraldata, jääb vee-ettevõtte tulubaas ebapiisavaks 
ning jätkusuutlikku majandamise põhimõte on otseses ohus. Ka võib konkreetne vee-ettevõte 
sattuda finantsraskustesse. 
 
Projektide võimalik finantseerimisplaan: 

� Projekti investeeringukulutustest kaetakse eeldatavalt 80% ulatuses välisest allikast. 
Võimalikud finantseerijad võivad olla SA Keskkonnainvesteeringute Keskus või Euroopa 
Liidu Ühtekuuluvusfond. Rahalise abi tegeliku allika kaasamine sõltub omavalitsuste 
edasistest sammudest, s.t kas projektile otsitakse rahalist toetust või mitte. 

� Omavalitsus finantseerib investeeringukulutusi eeldatavalt 20% ulatuses. Ka siin sõltub 
tegelik finantseerimissuutlikkus omavalitsuse võimalustest. Samuti on võimalik, et 
omavalitsuse poolne rahastamise vajadus võib suureneda, kui muid avaliku sektori 
vahendeid saadakse loodetust vähem või ei saada üldse. 


