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1. SISSEJUHATUS 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVK) koostamise eesmärgiks on anda raamistik 
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengu planeerimisele ja elluviimisele, et parandada elanikkonnale ja 
teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti.  

Üheks olulisemaks arenguteguriks on elanikkonna tarbimisvõime, mis määrab sisuliselt osutatava 
teenuse ulatuse, kvaliteedi ja ülesande: kui suurele osale elanikkonnast võime planeerida lähitulevikus 
vee- ja kanalisatsiooniteenuse kvaliteetse osutamise. 

Seadusega on pandud omavalitsusele kohustus korraldada vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamist 
elanikkonnale. Samas omavalitsusel napib selleks rahalisi vahendeid ja riigipoolne tugi on väike. 

Haldusreformi tulemusel liitusid Lasva vald, Sõmerpalu vald, Võru vald, Vastseliina vald ja Orava vald 
üheks Võru vallaks. Käesoleva töö eesmärgiks on kirjeldada Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
objekte ja nendel objektidel tehtavaid tuleviku investeeringuid. Käesoleva töö lähtepunktideks on 
eelnevate valdade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavad. 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud Võru Vallavalitsuse ja kohalike vee-ettevõtjate AS Võru 
Vesi, Orava Teenus OÜ, Väimela Soojus OÜ ja Vaks OÜ seisukohti ühisveevärgi ja  
-kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamisel. 

Käesoleva arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest, 
planeerimisdokumentidest, standarditest ning EL direktiividest. Vastavalt Ühisveevärgi ja  
-kanalisatsiooni seadusele tuleb ÜVK arendamise kava koostada 12 aastaks ning see tuleb üle vaadata 
vähemalt kord nelja aasta järel ja vajaduse korral korrigeerida. Käesolevat ÜVK arendamise kava 
täiendatakse edaspidi jätkuvalt kooskõlas muutustega seadusandluses ning valla majandustegevuses 
ja sotsiaalsfääris. 

Käesolevas arendamise kavas sisalduvad investeeringud on jaotatud kahte perioodi: 

• Lühiajalised investeeringud 2019-2022; 

• Pikaajalised investeeringud 2023-2030. 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse perioodi teostati vastavalt nende prioriteetsusele, lähtudes 
keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide seisundist, kasust 
piirkonna elanikele ja looduslikule seisundile. 

Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine, sh omafinantseering kujunevad 
tegelikkuses vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtja vahelistele kokkulepetele, tegelikele 
rahastamisvõimalustele ning konkreetsetele meetmetele ja/või rahastajapoolsetele tingimustele. 
Võimalikud peamised finantseerimisallikad on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 
Keskkonnaprogramm, Ühtekuuluvusfond, Võru Vallavalitsuse ning AS Võru Vesi vahendid.  

Käesolev Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 koostati vastavalt 
Võru Vallavalitsuse ja AS Võru Vesi vahelise lepingu alusel. AS Võru Vesi ja OÜ Keskkonnalahendused 
on sõlmitud omavahel alltöövõtu lepingu nr 34-18. 

OÜ Keskkonnalahendused kontaktisik: Indrek Tamberg; tel.: 510 9135; e-post: 
indrek@keskkonnalahendused.ee.  
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2. ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED 

2.1. ÕIGUSLIK BAAS 

2.1.1. RIIKLIKUD ÕIGUSAKTID 

02.06.1993 vastu võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 (1) järgi on kohaliku 
omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalteenuseid, -toetusi ja muud 
sotsiaalabi, eakate hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja 
kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti 
ning valla ja linna teede ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi 
teise täita. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist reguleerib Eestis 10.02.1999 vastu võetud 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus. Seadus reguleerib kinnistute veega varustamise ning 
kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja 
puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku 
omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused. Ainult tootmise vajaduseks ettenähtud 
ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile käesoleva seaduse sätteid ei kohaldata. Ühisveevärk ja  
-kanalisatsioon rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava alusel. Kui kohalikul omavalitsusel puudub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava, võib ühisveevärki ja -kanalisatsiooni rajada detailplaneeringu alusel kuni selle 
arendamise kava valmimiseni tingimusel, et detailplaneering sisaldab seaduses sätestatud nõudeid. 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist korraldab kohalik omavalitsus. 

Veeseadus on vastu võetud 11.05.1994. Veeseaduse ülesanne on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee 
puhtuse ja veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine. Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja 
kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid ning avalike veekogude ja avalikuks 
kasutamiseks määratud veekogude kasutamist. 

Veeseaduse § 8 alusel määratakse vee erikasutusloa omamise vajadus tegevuste lõikes. Vee 
erikasutusõigus tekib tähtajalise vee erikasutusloa alusel. Vee erikasutusluba väljastatakse kui 
põhjaveevõtt on suurem kui 5 m3/ööpäevas ning heitvee juhtimisel suublasse olenemata kogusest. 

Keskkonnatasude seadus on vastu võetud 07.12.2005. 

Lisaks eelnimetatud seadustele reguleerivad veemajandust ka Vabariigi Valitsuse, 
Sotsiaalministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud määrused ja käskkirjad: 

• Sotsiaalministri määrus nr 82, 31.07.2001 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid“. Määrus kehtestab nõuded joogivee kvaliteedile ja kvaliteedi kontrollile ning 
joogivee proovide analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee saastumise 
kahjulike mõjude eest; 

• Sotsiaalministri määrus nr 1, 02.01.2003 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada 
kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“; 

• Sotsiaalministri määrus nr 152, 21.12.2001 „Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele 
ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks 
tunnistamise kord“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 9, 27.01.2003 „Põhjaveevaru hindamise kord“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 60, 17.10.2002 „Põhjaveekomisjoni põhimäärus“. 
Põhjaveekomisjoni üheks ülesandeks on põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse olukorra 
hindamine ning uuringuvajaduse ja -suundade määramine“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 61, 16.12.1996 „Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja 
projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks“; 



Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019—2030 

 8 / 154 
 

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 99, 29.11.2012 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee 
suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad 
ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1“; 

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 171, 16.05.2001 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded1“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 76, 16.12.2005 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi 
ulatus“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 57, 19.03.2009 „Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid1“; 

• Keskkonnaministri 09.10.2002 määrus nr 58 „Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate 
veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded1“. 

2.1.2. EUROOPA LIIDU DIREKTIIVID 

Allpool on toodud nimekiri ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni puutuvat reguleerivad Euroopa Liidu 
direktiivid: 

• Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ – eesmärgiks on kaitsta keskkonda asula reovee 
suublasse juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest, milleks tuleb reovesi 
reoveekogumisaladel kokku koguda ning seejärel puhastada. Vastavad Eesti Vabariigi 
õigusaktid: Veeseadus, Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni seadus, Vabariigi Valitsuse määrus nr 99, 
29.11.2012. „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad 
nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise 
kontrollimise meetmed1“; 

• Nitraadidirektiiv 91/676/EMÜ – eesmärgiks on eelkõige piirata põllumajandustootmisest 
pärineva reostuse mõju pinna- ja põhjaveele. Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid: Veeseadus, 
Vabariigi Valitsuse määrus nr 288 „Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning 
siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise 
nõuded1“; 

• Joogiveedirektiiv 98/83/EÜ – eesmärgiks on kaitsta inimese tervist joogivee mistahes 
saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest tagades joogivee tervislikkuse ja puhtuse. 
Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid: Veeseadus, Rahvatervise seadus, Ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni seadus, Sotsiaalministri määrus nr 82 “Joogivee kvaliteedi-ja kontrollinõuded ja 
analüüsimeetodid”; 

• Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ – eesmärgiks on saavutada ja hoida veekogude head 
seisundit. Direktiivis kehtestatud tegevusraamistik hõlmab kõiki teisi veealaseid direktiive ning 
see seadis veekaitse põhieesmärgiks kõikide vete (pinnavee sh rannikuvee ja põhjavee) hea 
seisundi saavutamise aastaks 2015; 

• Põhjaveedirektiiv 2006/118/EÜ; 

• Üleujutuste direktiiv 2007/60/EÜ, käsitleb üleujutuste riski hindamist ja maandamise 
regulatsiooni; 

• Ohtlike ainete pinnavette juhtimise direktiiv 76/464/EMÜ; 

• Reoveesettedirektiiv 86/278/EMÜ. 

2.1.3. OMAVALITSUSE OLULISED ÕIGUSAKTID 

Võru vallas reguleerivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise põhimõtteid eelnevalt 
kehtestatud õigusaktid. Dokumendid on kehtivad, kuni uute õigusaktide kehtestamist. Alljärgnevalt on 
toodud ÜVK arengukava koostamisel kehtinud õigusaktid: 

• „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“ Võru Vallavolikogu määrus nr 77, 
10.04.2013;  

• „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ Võru Vallavolikogu määrus nr 78, 
10.04.2013; 

• „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“ Lasva Vallavolikogu määrus nr 1-1.5/24, 
25.11.2016;  
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• „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ Lasva Vallavolikogu määrus nr 1-1.5/25, 
25.11.2016; 

• „Orava valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise üldtingimused ja tasu võtmise 
kord“ Orava Vallavolikogu määrus nr 2, 14.11.2002; 

• „Orava valla veevärgi kasutamise eeskiri“ Orava Vallavolikogu määrus nr 1, 14.11.2002; 

• „Vastseliina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine“ Vastseliina 
Vallavolikogu määrus nr 18, 26.05.2004; 

• „Vastseliina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine“ Vastseliina 
Vallavolikogu määrus nr 19, 26.05.2004; 

• „Sõmerpalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“ Sõmerpalu Vallavolikogu 
määrus nr 6, 26.03.2015; 

• „Sõmerpalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ Sõmerpalu Vallavolikogu 
määrus nr 7, 26.03.2015; 

• AS Võru Vesi vee-ettevõtjaks määramine Lasva vallas (Lasva Vallavolikogu 17.06.2016 otsus nr 
1-1.3/26); Lasva Vallavolikogu otsus nr 1-1.3/33, 23.09.2016; 

• Võru vallas vee-ettevõtjaks määramine Võru Vallavolikogu otsus nr 223, 10.04.2013; 

• AS Võru Vesi vee-ettevõtjaks määramine Sõmerpalu Vallavolikogu otsus nr 1, 29.02.2015; 
Sõmerpalu Vallavolikogu otsus nr 12, 25.02.2016; 

• VAKS OÜ vee-ettevõtjaks määramine Vastseliina vallas (Vastseliina Vallavolikogu 29.05.2013. 
aasta otsus nr 1-1.2/22); 

• OÜ Võru valla Veevärk ja Väimela Soojus OÜ infrastruktuuri rendileping nr RENT 1, sõlmitud 
21.12.2012 (leping lõpeb 31.12.2018, alates 01.01.2019 on vee-ettevõtjaks AS Võru Vesi).  

• Orava Teenus OÜ vee-ettevõtjaks määramine Orava vallas (Orava Vallavolikogu 27.08.2013. 
aasta otsus nr 195).  

• Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinna kehtestamine 
o Orava Vallavolikogu määrus nr 8, 17.02.2003; 
o Vastseliina Vallavalitsuse määrus nr 10, 29.11.2012; 
o Lasva Vallavalitsuse korraldus nr 2-1.3/145, 06.06.2016; 
o Konkurentsiameti 27.10.2017 otsus nr 9-3/2017-008; 
o Võru Vallavalitsuse 24.11.2014 korraldus nr 239 (Väimela Soojus OÜ piirkond); 

• Lasva valla Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2023; 

• Orava valla ÜVK arendamise kava 2013-2025; 

• Sõmerpalu valla ÜVK arendamise kava 2017-2029; 

• Vastseliina valla ÜVK arengukava 2013-2025; 

• Võru valla ÜVK arendamise kava 2014-2026. 

2.2. VEEMAJANDUSKAVA 
Veemajanduskava on dokument, mis on koostatud veevarude otstarbeka majandamise eesmärgil. 
Selle tähtsaim põhimõte on veemajanduse korraldamine jõgede valgalade alusel. Veemajanduskava 
pakub välja meetmekava vee hea seisundi saavutamiseks ja kogu elanikkonnale ohutu keskkonna ja 
elustiku soodsa seisundi tagamiseks. Peamine tähelepanu on suunatud reostusallikate korrastamisele, 
joogiveevarustusele ja vee seisundi halvendamise ennetusele. 

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. 

Võru vald kuulub Ida-Eesti vesikonda (sh Peipsi alamvesikonda) ja väike osa lõuna Võru vallast kuulub 
ka Koiva vesikonda. Ida-Eesti vesikonna ja Koiva vesikonna veemajanduskavad on kinnitatud 
07.01.2016. a Vabariigi Valitsuse protokollilise otsusega. 
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Veemajanduskavade koostamist korraldas Keskkonnaministeerium ning seda rahastati KIK-i 2013. a 
keskkonnaprogrammi veemajanduse programmi eelarvest; projekti nimetus „Veemajanduskavade, 
meetmeprogrammide ja üleujutusriski maandamiskavade koostamine“. 

 

 

2.3. ÜLDPLANEERING 
Endine Võru vald 

Endise Võru valla üldplaneering kehtestati 09.04.2008 Võru Vallavolikogu määrusega nr 42. Koos 
planeeringuga koostati ka üldplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne. Võru valla 
üldplaneering kehtib 12.04.2008. Võru valla üldplaneering asub aadressil 
http://voruvald.kovtp.ee/uldplaneering.  

Võru Vallavolikogu algatas 11.04.2018 otsusega nr 53 Võru valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise (Võru valla piires k.a liitunud vallad). 

Endine Lasva vald 

Endise Lasva valla üldplaneeringu koostas 2013. aastal Lõuna Eesti Varahaldus OÜ ja kehtestati 
26.07.2013 Lasva Vallavolikogu määrusega nr 1-1.5/8.  

Lasva Vallavolikogu otsustas 20.12.2013 toimunud istungil jätta üldplaneeringuna kehtima Lasva 
Vallavolikogu 26.07.2013 määrusega nr 1-1.5/8 kehtestatud Lasva valla üldplaneering. Üldplaneering 
on leitav valla kodulehelt.  

Endine Sõmerpalu vald 

Endise Sõmerpalu valla üldplaneering on koostatud 2009. aastal AS Regio poolt ja kehtestati 
25.03.2010 Sõmerpalu Vallavolikogu otsusega nr 9. Üldplaneering kehtib alates 21.06.2010.a. 
Üldplaneering on leitav valla kodulehelt. 

 

 

Joonis 2.1 Eesti alamvesikondade kaart 
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Endine Vastseliina vald 

Endise Vastseliina valla üldplaneering on koostatud 2006. aastal Hendrikson & Ko poolt ja kehtestati 
29.08.2007 Vastseliina Vallavolikogu määrusega nr 1-1.1/24. Üldplaneering on leitav valla kodulehelt. 

Vastseliina Vallavolikogu otsustas 28.04.2010 otsusega nr 1-1.2/29 jätta kehtima 29.08.2007 
määrusega nr 1-1.1/24 kehtestatud Vastseliina valla üldplaneeringu. 

Endine Orava vald 

Endise Orava valla üldplaneering on koostatud Orava Vallavalitsuse ja Prope Mare Keskkonna Agentuur 
OÜ poolt ja kehtestati 25.11.2011 Orava Vallavolikogu määrusega nr 29. Üldplaneering on leitav valla 
kodulehelt. 

2.3.1. KOKKUVÕTE ÜLDPLANEERINGUS VEEMAJANDUST PUUDUTAVAST OSAST 

Üldplaneeringu veemajanduslikud ja looduskeskkonna eesmärgid on: 

• kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste 
mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja 
tasakaalustatud ruumilise arengutingimuste seadmine; 

• maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine; 

• miljööväärtuslike hoonestusalade, väärtuslike põllumaade, parkide, haljasalade, maastike, 
maastiku üksikelementide ja looduskoosluste määramine ning nende kaitse- ja 
kasutamistingimuste seadmine; 

• rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmine; 

• ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi täpsustamine looduskaitseseaduses 
sätestatud korras; 

• põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine; 

• vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade ja üksikobjektide 
kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks. 

VEE- JA KANALISATSIOONIVARUSTUS 

Endine Võru vald 

Üldplaneeringuga tehakse 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, Kirumpää aiandid.  

Sademeveesüsteemi arvutuslikud valgalad, äravoolutegurist sõltuvad vooluhulgad ja kollektorite 
läbimõõdud määratakse kindlaks sademeveevõrgu projekteerimise staadiumis. Nimetatud töödega 
täpsustatakse muuhulgas ka sademevee väljalaskude optimaalset paigutust.  

Endine Orava vald 

Veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi toimimiseks ja parandamiseks vajalikud tegevused sätestab 
Orava valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava.  

Kõik uued ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrguga kaetud aladele rajatavad majapidamised tuleb liita 
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga. Hajaasustusalal paiknevatel majapidamistel on 
säästlikkuse eesmärgil mõistlik korraldada veevarustus mitme kinnistu peale ühiselt, kasutades juba 
olemasolevaid puurkaeve. Samuti korraldada ühiselt reoveekäitlust. Salvkaevude vee kvaliteeti 
ohustab pinnase reostumine, seetõttu peab kaevu asukoht olema võimalike reostusallikate 
(kogumiskastid, prügikonteinerid, käimlad) suhtes ülesvoolu ja neile mitte lähemal kui 15 meetrit. 
Veehaarde rajamisel tuleb arvestada sanitaarkaitseala ulatuse nõuetega.  
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Kõik isikud on kohustatud vältima kaevude risustamist. Isik on kohustatud vee kasutamisel rakendama 
tootmistehnoloogilisi, maaparanduslikke, agrotehnilisi, hüdrotehnilisi ning sanitaarmeetmeid vee 
kaitsmiseks reostamise ja liigvähendamise eest. Kohalik omavalitsus peab põhjavee kaitseks tagama 
reovee kogumisalal kanalisatsiooni olemasolu reovee suunamiseks reoveepuhastisse ja heitvee 
juhtimiseks suublasse, välja arvatud reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie.  

Orava valla tuletõrjevee võrgustik põhineb olemasolevatel looduslikel ja tehislikel veekogudel. 

Endine Sõmerpalu vald 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on käesoleval hetkel varustatud piirkonnad Sõmerpalu alevikus, 
Osula, Järvere, Linnamäe, Kurenurme ja Hänikese külades. Üldplaneeringuga nähakse ette 
olemasolevate ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni piirkondade laiendamist ning ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni väljaarendamist ka Sulbi külas. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine toimub Sõmerpalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arengukava ja investeerimisplaani alusel. 

Endine Vastseliina vald 

Käesolev planeeringulahendus lähtub valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel Vastseliina 
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavast. Ühisveevarustuse –ja kanalisatsiooniga on 
hõlmatud praegu Vastseliina alevik, Vana-Vastseliina ja Loosi küla. Kündja ja Külaoru külas on ainult 
ühisveevarustus. Hajaasustuses on veevarustuse ja reoveekäitlemise väljaehitamine reeglina 
maaomaniku või arendaja ülesanne. Hajaasustuses pole suuremate ühisveevärgi ja  
-kanalisatsioonisüsteemide rajamine suurte vahemaade ja maksumuse tõttu võimalik, kuid sellegi 
poolest oleks säästlikum lahendus korraldada mitme kinnistu peale ühine veevarustus ja reoveekäitlus. 

2.4. VÕRU VALLA ARENGUKAVA 

Võru valla arengukava aastateks 2018-2030 võeti vastu 12.09.2018. Arengukavas on olulise tegevusena 
välja toodud optimaalsete lahenduste leidmine veeteenuse arendamisel arvestades kasusaajate hulka 
ja perspektiivi. Samuti on olulise tegevusena märgitud veeteenuse üleandmist piirkondlikule vee-
ettevõttele. Arengukavas on viidatud, et ühisveevärgi arendamine peab toimuma vastavalt 
koostatavale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale. Kõige kiireloomulisema investeeringuna 
tuuakse välja Võru linna ümber paiknevates suvilapiirkondades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
väljaarendamine.  

Investeeringute kavas on planeeritud ellu viia 1,1 miljoni euro ulatuses ÜVK investeeringuid Osula 
külas, 300 000 euro ulatuses ÜVK investeeringuid endises Lasva vallas ja u 1 miljoni euro ulatuses 
investeeringuid endise Võru valla territooriumil. 

2.5. OMAVALITSUSTE VAHELINE ÜHISTEGEVUS ÜHISVEEVÄRGI JA  
-KANALISATSIOONI ARENDAMISEL 

Enne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamist oli tegemist mitme vallaga: Võru vald, 
Orava vald, Lasva vald, Sõmerpalu vald ja Vastseliina vald. Haldusreformi käigus liideti eelpool 
nimetatud omavalitsused üheks Võru vallaks. Käesoleval hetkel planeeritakse väiksemad 
asulad/piirkonnad (nt Ehitaja tee aiandid ja Võrumõisa küla) liita Võru linna ühisveevärgi ja  
-kanalisatsiooniga. 

2.6. PÕHJAVEEVARUD 
2015. aastal lõppes kolmest maardla piirkonnast varu kasutamise õigus. Võru põhjaveemaardlale 
kinnitati uued põhjaveevarud Keskkonnaministri 09.02.2016.a käskkirjaga nr 1-2/16/128. Varu 
suurused on toodud allolevas tabelis.  
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Põhjavee-
maardla 

Põhjavee- 
maardla 
piirkond 

Veekiht; 
geoloogiline  
indeks 

Varu 
kategooria 
ja otstarve 

Varu 
31.12.2015.a 
(m3/d) 

Kasutamise 
lõpp, a. 

Varu 
31.12.2016.a 
(m3/d) 

Kasutamise 
lõpp, a. 

Võru 

Võru-kagu 
Kesk-Devon  
(D2) 

T1  
olmevesi 

8400 2015 - - 

Võru-
loode 

Kesk-Devon  
(D2) 

T1  
olmevesi 

8000 2015 - - 

Võru linn 
Kesk-Devon  
(D2) 

T1  
olmevesi 

7600 2015 - - 

Võru linn 
Kesk-Devon  
(D2) 

T1  
olmevesi 

- - 1785 2042 

Võru linn, 
Laane tn 
5a 
veehaare 

Kesk-Devon  
(D2) 

T1  
olmevesi 

- - 300 2042 

Võrusoo 
veehaare 

Kesk-Devon  
(D2) 

T1  
olmevesi 

- - 1400 2042 

Kirsi-Veski 
veehaare 

Kesk-Devon  
(D2) 

T1  
olmevesi 

- - 800 2042 

Allika 
veehaare 

Kesk-Devon  
(D2) 

T1  
olmevesi 

- - 1400 2042 

Märkused: T1 joogivaru- tagatud põhjaveevaru 

2.7. VEE-ERIKASUTUSLOAD 
Vastavalt Veeseaduse § 8 (2) peab vee erikasutusluba olema väljastatud, kui põhjavett võetakse 
rohkem kui 5 m3/ööpäevas ning kui juhitakse heitvett või saasteaineid suublasse, sh põhjavette.  

Vee erikasutusload on kantud ja kättesaadavad Keskkonnaameti elektroonilises keskkonnateenuste 
portaalis (https://eteenus.keskkonnaamet.ee) ning keskkonnakompleksload on kättesaadavad 
keskkonnaotsuste infosüsteemist – KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).  

Võru vallas on Keskkonnaameti Lõuna regiooni poolt väljastatud vee-erikasutusluba vastavalt allolevas 
tabelis toodule. 

Loa nr Loa omanik Kehtivuse algus Kehtivuse lõpp 

L.VV/330963 AS VÕRU VESI 01.06.2018 tähtajatu 

L.VV/325540 AS VÕRU VESI 01.01.2015 tähtajatu 

L.VV/330293 OÜ VAKS 01.04.2018 tähtajatu 

L.VV/330082 OÜ Väimela Majand 01.01.2018 tähtajatu 

L.VV/330049 OÜ VÄIMELA SOOJUS 01.04.2018 tähtajatu 

L.VV/326952 Orava Teenus OÜ 04.01.2016 tähtajatu 

L.VV/328782 AS Barrus 01.04.2017 tähtajatu 

L.VV/328289 AS TOFTAN 01.11.2016 tähtajatu 

L.VV/325615 OÜ Osula Graanul 09.02.2015 tähtajatu 

L.VV/326568 Võru Betoon OÜ 26.07.2015 tähtajatu 

L.VV/326118 Jaagumäe OÜ 01.05.2015 tähtajatu 

L.VV/326048 AS Lõuna-Eesti Haigla 01.04.2015 tähtajatu 

L.VV/323880 OÜ „KUUSTEMÄE“ 01.12.2013 30.11.2018 
Allikas: Keskkonnalubade infosüsteem, 2018 

Tabel 2.1 Võru põhjaveemaardlale kinnitatud põhjaveevaru 2015. ja 2016. aastal 

Tabel 2.2 Võru valla vee-erikasutusload 

https://eteenus.keskkonnaamet.ee/
https://kotkas.envir.ee/
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Passi nr 
Katastri 
nr 

Valdaja Asukoht 
Lubatud veevõtt (m3) 

Aastas Kvartalis 

4539 10226 

AS VÕRU VESI 

Kääpa 10 000 2500 

4509 10225 Lasva 12 000 3000 

A-965-M 10229 Otsa 5400 1350 

5977 10227 Pässa 3600 900 

3538 13113 

AS VÕRU VESI 

Järvere elamud 10 000 2500 

3874 10790 Järvere hooldekodu 10 000 2500 

5744 10797 Osula koolimaja 14 000 3500 

2569 10786 Osula küla 16 000 4000 

- 51150 Sõmerpalu 16 000 4000 

A-1002-M 10630 
OÜ VAKS 

Vana-Vastseliina 
küla 

7200 1800 

4549 10613 Vastseliina alevik 50 000 12 500 

3231 10788 OÜ Väimela Majand Vagula küla 12 400 3100 

2033 10781 

OÜ VÄIMELA SOOJUS 

Navi küla 32 000 8000 

A-253-M 10780 Parksepa alevik 80 000 20 000 

3165 10243 Puiga küla 32 000 8000 

4173 10224 Väimela alevik 56 000 14 000 

A-1437-M 10207 Väimela alevik 56 000 14 000 

3182 11180 Orava Teenus Oü Orava küla 10 800 2700 

- 54691 AS Barrus Verijärve küla 6000 1500 

M-08-00 15348 
AS TOFTAN Varese küla 

24 000 6000 

6737 10952 24 000 6000 

- 52532 
Osula Graanul OÜ Osula Graanuli 

puurkaev 
18 000 4500 

1404 8326 
Võru Betoon OÜ 

Räpina mnt 11 
puurkaev 

4800 1200 

81002 24059 
Tehnika tn 10 
puurkaev 

16 000 4000 

5072 8353 AS Lõuna-Eesti Haigla Meegomäe haigla 42 000 10 500 

2378 10218 OÜ 'KUUSTEMÄE' 
Kuustemäe farmi 
puurkaev 

9125 2250 

Allikas: Keskkonnalubade infosüsteem, 2018 

 

Loa valdaja, vee tüüp, loa 
nr 

Väljalaskme nimetus BHT7 
(mgO/I) 

Heljum 
(mg/I) 

Püld 
(mg/I) 

Nüld 

(mg/I) 
KHT 

(mgO/l) 
AS VÕRU VESI, heitvesi, 
(L.VV/330963) 

Kääpa puhasti 25 35 2 60 125 

Lasva puhasti 25 35 2 60 125 

Otsa puhasti 40 35 - - 150 

AS VÕRU VESI, heitvesi, 
(L.VV/325540) 

Järvere puhasti 40 35 - - 125 

Osula* 25 35 - 60 125 

Sõmerpalu* 25 35 - 60 125 

Tabel 2.3 Lubatud veevõtt Võru valla puurkaevudest vastavalt vee-erikasutuslubadele 

Tabel 2.4 Vee-erikasutuslubadega määratud saasteainete suurimad lubatud sisaldused 
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Loa valdaja, vee tüüp, loa 
nr 

Väljalaskme nimetus 
BHT7 

(mgO/I) 
Heljum 
(mg/I) 

Püld 
(mg/I) 

Nüld 

(mg/I) 
KHT 

(mgO/l) 

Järvere hooldekodu 40 35 - - 150 

OÜ VAKS, heitvesi, 
(L.VV/330293) 

Vana-Vastseliina 
puhasti väljalask 

40 35 - - 150 

Vastseliina puhasti 
väljalask 

25 35 2 60 125 

OÜ Väimela Soojus, 
heitvesi, (L.VV/330049) 

Parksepa puhasti 
väljalask 

25 35 2 60 125 

Puiga puhasti 
väljalask 

25 35 2 60 125 

Väimela puhasti 
väljalask 

25 35 2 60 125 

Orava Teenus OÜ, heitvesi, 
(L.VV/326952) 

Orava küla biopuhasti 
40 35 - - 150 

AS TOFTAN, heitvesi, 
(L.VV/328289) 

Toftan1 puhasti T1 40 35 - - 150 

Toftan2 puhasti T2 40 35 - - 150 

AS TOFTAN, sademevesi, 
(L.VV/328289) 

Toftan sademevesi 
- 40 - -  

OÜ Osula Graanul, heitvesi, 
(L.VV/325615) 

CHP tehnoloogiline 
vesi ja 
olmekanalisatsioon 

40 35 - - 250 

Lintkuivati pesuvesi - 40 - - - 

filtripesuvesi - 40 - - - 

OÜ Osula Graanul, 
sademevesi, (L.VV/325615) 

fleikerihoone 
olmevesi, 
tehnoloogiline ja 
sademevesi 

40 35 - - 250 

kaalumaja ja 
parklaala sademevesi 

- 40 - - - 

kontorihoone 
olmevesi, 
tehnoloogiline ja 
sademevesi 

40 35 - - 250 

tankla ja tootmisala 
sademevesi 

- 40 - - - 

Jaagumäe OÜ, heitvesi, 
(L.VV/326118) 

Jaagumäe talu 
40 35 - - 150 

AS Lõuna-Eesti Haigla, 
sademevesi, (L.VV/326048) 

filtripesu- ja 
sademevesi 

- 40 - - - 

Allikas: Keskkonnalubade infosüsteem, 2018 

Märkus: * alates 2019. aastast muutuvad fosfori piirmäärad  
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2.8. VARASEMAD ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVAD 
Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026 on koostatud 2014. 
aastal. Vastavalt kehtivale arengukavale on planeeritud lühiajaliste investeeringute maksumuseks 
4 930 963 € ja pikaajalisteks 4 244 988 €.  

Lasva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2023 on koostatud 2012. aastal. 
Arengukavasid tuleb üle vaadata ja täiendusi sisse viia iga 4 aasta tagant, seega sisuliselt ei ole 
arengukava enam kehtiv. Arengukavas ei ole investeeringuid jagatud lühi- ja pikaajalisteks. Kokku on 
planeeritud investeeringute summa 568 850 €. 

Orava valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025 on koostatud 2013. aastal. 
Tegemist on kehtetu arengukavaga, kus on planeeritud lühiajaliste investeeringute maksumuseks 
900 000 € ja pikaajalisteks 356 000 €.  

Sõmerpalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 on koostatud 
2017. aastal. Vastavalt kehtivale arengukavale on planeeritud lühiajaliste investeeringute 
maksumuseks on 1 059 063 € ja pikaajalisteks 737 313 €.  

Vastseliina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2013-2025 on koostatud 2013. 
aastal. Tegemist on kehtetu arengukavaga, kus pole investeeringuid jagatud lühi- ja pikaajalisteks. 
Kokku on planeeritud investeeringute summa 276 100 €. 

2.9. REOVEEKOGUMISALAD 
Vastavalt Veeseaduse § 2 on reoveekogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust 
reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või heitvee suublasse juhtimiseks. Üle 
2000 ie reoveekogumisala puhul peab kohalik omavalitsus põhjavee kaitseks tagama 
reoveekogumisalal kanalisatsiooni olemasolu reovee suunamiseks reoveepuhastisse. 

VV 19.03.2009 määruse nr 57 “Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid1”sätestab: 

• Kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, 
kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 inimekvivalenti (edaspidi ie), 

• Keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 ha 
kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie, 

• Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 
1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. 

Reoveekogumisalade määramisel tuleb arvestada sotsiaalmajandusliku kriteeriumiga, s.o tuleb 
arvestada leibkonna võimalusi kulutuste tegemiseks, mis ei või ületada 4% ühe leibkonnaliikme aasta 
keskmisest netosissetulekust. 

Keskkonnaameti kirjaliku ettepaneku alusel võib põhja- ja pinnavee kaitseks reoveekogumisala 
moodustada VV 19.03.2009 määruse nr 57 „Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid1“ §-s 2 
sätestatud reostuskoormusest väiksemate reostuskoormuste korral, kui see on keskkonnakaitse 
seisukohast ja sotsiaalmajanduslikult põhjendatud. 

Võru valla reoveekogumisalad on kinnitatud Keskkonnaministri 21.09.2017 käskkirjaga nr 1-2/17/919, 
10.05.2016 käskkirjaga nr 1-2/16/433, 02.07.2009 käskkirjaga nr 1080. Võru vallas on kinnitatud 
reoveekogumisalasid 12 tükki, vaid ühe reoveekogumisala (Võru RKA) koormus on üle 2000 ie. 
Allolevad tabelis on esitatud RKA-de nimetused, pindalad jne. Kehtivad RKA-de piirid on esitatud 
joonistel (Lisa 1). 
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Kogumisala 
nimetus 

Registrikood Pindala, ha Koormus, ie Tüüp Asukoht 

Võru RKA0860536 799,3 19 107 Üle 2000 ie 

Võru linn; Võru vald, 
Kirumpää küla, Kose alevik, 
Meegomäe küla, Navi küla, 
Vagula küla, Verijärve küla, 
Võlsi küla, Võrumõisa küla 

Väimela RKA0860534 41 800 Alla 2000 ie 
Võru vald, Loosu küla, 
Väimela alevik 

Vastseliina RKA0860542 51 800 Alla 2000 ie 
Võru vald, Jeedasküla küla, 
Vastseliina alevik 

Sõmerpalu RKA0860552 18 400 Alla 2000 ie 
Võru vald, Sõmerpalu alevik, 
Sõmerpalu küla 

Puiga RKA0860533 19 400 Alla 2000 ie 
Võru vald, Puiga küla, 
Verijärve küla 

Parksepa RKA0860535 36 721 Alla 2000 ie 
Võru vald, Lapi küla, 
Parksepa alevik, Raiste küla 

Otsa RKA0860562 6 136 Alla 2000 ie Võru vald, Otsa küla 

Osula RKA0860551 30 320 Alla 2000 ie Võru vald, Osula küla 

Orava RKA0650332 12 250 Alla 2000 ie Võru vald, Orava küla 

Lasva RKA0860561 40 400 Alla 2000 ie 
Võru vald, Lasva küla, Pässä 
küla 

Kääpa RKA0860560 27 400 Alla 2000 ie Võru vald, Kääpa küla 

Järvere RKA0860549 15,1 126 Alla 2000 ie Võru vald, Järvere küla 
Allikas: Keskkonnaregister, 2018 

 

Reoveekogumisala ettepanekud  

Arengukava koostamise ajal ei kuulu Võlsi ja Kirumpää külad reoveekogumisaladesse. Arengukava 
koostaja teeb ettepaneku moodustada eraldiseisvad Võlsi ja Kirumpää reoveekogumisalad, kuna 
piirkondades tekkiv reostuskoormus vastab reoveekogumisalade moodustamise tingimustele. 

Võlsi RKA planeeritav suurus on 15,6 ha ning reostuskoormus on 170 ie. Planeeritava RKA piir on 
märgitud ka Võlsi küla joonistele (Lisa 1 Joonis 25).  

Kirumpää RKA planeeritav suurus on 13,9 ha ning reostuskoormus on 280 ie. Planeeritava RKA piir on 
märgitud ka Kirumpää küla joonistele (Lisa 1 Joonis 27).  

Lisaks eeltoodutele tehakse ettepanek muuta Lasva, Kääpa, Väimela, Võru (Meegomäe piirkond), 
Sõmerpalu ja Järvere reoveekogumisalade pindalasid/reostuskoormuseid.  

Lasva RKA planeeritakse suurendada 0,7 ha ulatuses. AS Võru Vesi on loetlenud üles tarbijate arvu 
reoveekogumisalaga hõlmatud kinnistutel. Kokku hõlmab reoveekogumisala 38 kinnistut ning elanikke 
on nendel kinnistutel kokku 230 inimest. Lisaks hõlmab reoveekogumisala ka teenindusasutusi, kus 
kokku on reostuskoormuseks arvutatud 48 ie-d. Seega konsultant teeb ettepaneku vähendada Lasva 
RKA reostuskoormust 278 ie-ni ja suurendada RKA pindala 40,7 ha-ni. 

Kääpa reoveekogumisala hõlmab 23 kinnistut, millel on kokku loetletud 163 tarbijat. Samuti hõlmab 
RKA teenindusasutusi, mille reostuskoormuseks on määratud 91 ie-d. Seega konsultant teeb 
ettepaneku vähendada Kääpa reoveekogumisala reostuskoormust 254 ie-ni. 

Väimela RKA planeeritakse suurendada 21,9 ha suuruses, reostuskoormus suureneks 45 ie-d. Seega 
uus Väimela RKA oleks 62,9 ha pindalaga ning reostuskoormus oleks 845 ie-d.  

Tabel 2.5 Võru valla reoveekogumisalad 



Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019—2030 

 18 / 154 
 

Meegomäe asula kuulub Võru RKA piiresse. Seda planeeritakse suurendada kokku 6,8 ha suuruses, 
reostuskoormus suureneks 55 ie-d. Seega uus Võru RKA oleks 806,1 ha pindalaga ning reostuskoormus 
oleks 19 162 ie-d.  

Konsultant teeb ettepaneku vähendada Sõmerpalu alevikus reoveekogumisala reostuskoormust 
vastavalt reostuskoormuse uuringule. Reostuskoormuse uuringu tulemustel on Sõmerpalu 
reoveepuhasti reostuskoormuseks 145 ie-d.  

Konsultant teeb ettepaneku vähendada Järvere külas reoveekogumisala reostuskoormust vastavalt 
reostuskoormuse uuringule. Reostuskoormuse uuringu tulemustel on Järvere reoveekogumisala 
reostuskoormuseks 126 ie-d.  
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3. SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS 

3.1. ELANIKKOND 
Statistikaameti 01.01.2018 andmetel elab Võru vallas 10 793 inimest ja valla pindalaks on 952,29 km2.  

Alljärgnevas tabelis (tabel 3.1) on toodud elanikkonna jagunemine enne haldusreformi. 2018. aasta 
info kajastab peale haldusreformi sündinud Võru valla elanikkonna vanuselist jagunemist. Kõikides 
omavalitsustes on demograafiline indeks viimastel aastatel vähesel määral langenud, sisuliselt aga 
küllaltki stabiilsel tasemel. Demograafilise indeksi püsivus näitab, et elanikkonna vanuselise jaotuse 
trendiks on asjaolu, et tööealiste inimeste osakaal ei ole oluliselt vähenenud ega 0-14 ning 65+ 
vanuseliste inimeste osakaal elanikkonnas suurenenud. 

  2014 2015 2016 2017 

Endine Võru vald 

0-14 753 750 714 722 

15-64 3227 3207 3128 3091 

65+ 903 914 869 900 

Rahvaarv kokku 4883 4871 4711 4713 

Endine Lasva vald 

0-14 282 272 287 292 

15-64 973 985 1069 1064 

65+ 344 336 328 335 

Rahvaarv kokku 1599 1593 1684 1691 

Endine Orava vald 

0-14 86 79 74 68 

15-64 441 436 477 465 

65+ 159 167 168 161 

Rahvaarv kokku 686 682 719 694 

Endine Sõmerpalu vald 

0-14 259 248 244 228 

15-64 1149 1136 1212 1201 

65+ 337 333 315 317 

Rahvaarv kokku 1745 1717 1771 1746 

Endine Vastseliina vald 

0-14 262 264 275 282 

15-64 1171 1147 1287 1257 

65+ 425 424 408 398 

Rahvaarv kokku 1858 1835 1970 1937 
Allikas: Statistikaamet, 2018 

 

 2018 

0-14 1623 

15-64 7065 

65+ 2105 

Rahvaarv kokku 10 793 
Allikas: Statistikaamet, 2018 

 

Tabel 3.1 Elanikkonnad omavalitsustes haldusreformi eelselt 

Tabel 3.2. Võru valla elanikkonna jaotus peale haldusreformi 2018. aastal 
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3.2. TÖÖHÕIVE 
Võru maakonna töötuse määra kajastatakse vaid üle aasta. 2016. aastal oli Võru maakonna töötuse 
määr madalam kui Eestis keskmiselt.  

Allpool toodud tabelis on esitatud viimase viie aasta andmed võrrelduna vastavate Eesti keskmiste 
näitajatega. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Kogu Eesti 8,6 7,4 6,2 6,8 5,8 

Võru maakond - 5,8 - 5,5 - 
Allikas: Statistikaamet, 2018 

 

3.3. ETTEVÕTLUS VÕRU VALLAS 
Võru vallas on olulisel kohal põllumajandusega seotud ettevõtlus. Alljärgnevas tabelis on esitatud Võru 
valla suuremad ettevõtted. 

Asula Ettevõtte nimi 

Parksepa alevik 

Estelaxe OÜ 

Lapi MT OÜ 

Võru Betoon OÜ 

Deconord OÜ 

Kagu-Eesti Turvas 

SW Energia 

Parksepa Keskkool 

Parksepa lasteaed 

Väimela alevik 

Rauameister AS 

Väimela bistroo (Arke OÜ) 

OÜ Väimela Soojus 

Väimela Tervisekeskus (Väimela ujula) 

OÜ Vee-Ekspert 

Võrumaa Kutsehariduskeskus 

Väimela lasteaed 

Navi küla 

Jaagumäe talu (põllumajandus, sigalad) 

Ilumäe talu OÜ 

Navi Rahvamaja 

Meegomäe küla 
Lõuna-Eesti Haigla 

Hämsa kõrts(+majutus) 

Puiga küla 

Puiga põhikool 

Puiga lasteaed 

OÜ Metsakohvik 

Puigar OÜ 

OÜ Puiga Soojus 

Kirumpää küla Ritico OÜ 

Verijärve küla 

Barrus AS 

Võru Empak AS 

Meriste Puit OÜ 

Vastseliina alevik Förmann NT AS 

Tabel 3.3 Töötuse määr Võrumaal ja Eestis (%) 

Tabel 3.4 Võru valla suuremad ettevõtted  
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Asula Ettevõtte nimi 

OÜ Vaks 

OÜ Kiviliiv 

OÜ Armo Teenus 

Kolotsi talu OÜ 

Vastseliina keskkool 

Vastseliina lasteaed 

Vastseliina Hooldekodu 

Sõmerpalu alevik 

AS Toftan Osula Graanul 

Forestplanter OÜ 

Leokitalu OÜ 

Plangi Trans OÜ 

OÜ Aivar&Merike 

OÜ Paadi Pagar Osula põhikool 

Sõmerpalu lasteaed 

Lasva küla 

Lasva Agro OÜ 

AS Lasva Liimpuit 

Lasva lasteaed 

Kääpa küla 

Kapa puit OÜ 

Kääpa põhikool 

Kääpa sotsiaalkeskus 

Orava küla 
Orava põhikool 

Orava lasteaed 
Allikas: Omavalitsuse täidetud küsitlus 

3.4. PERED JA SISSETULEK 

3.4.1. LEIBKONNALIIKME NETOSISSETULEK  

Leibkonnaks loetakse ühises põhieluruumis (ühisel aadressil) elavate isikute rühma, kes kasutab 
ühiseid raha- ja/või toiduressursse ja kelle liikmed ka ise tunnistavad end ühes leibkonnas olevaks. 
Leibkonna võib moodustada ka üksikisik. 

Leibkonna liikme netosissetulek on oluliseks indikaatoriks vee- ja kanalisatsioonitariifide taseme 
prognoosimisel. Eestis puudub statistika leibkonna liikme netosissetuleku kohta omavalitsuste kaupa. 
Arengukava koostamisel on leibkonnaliikme netosissetuleku viimased andmed kättesaadavad kuni 
2016. aastani. 2016. aastal moodustas Võru maakonna leibkonna keskmine netosissetulek Eesti 
keskmisest ca 86%. 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Võru maakond 354,2 404,6 435,5 487,3 543,2 

Lõuna-Eesti 426,6 470,7 497,4 528,7 571,2 

Eesti 476,1 510,9 555,7 585,6 633,0 

Võru maakonna näitaja osakaal 
Eesti keskmisest 

74% 79% 78% 83% 86% 

Allikas: Statistikaamet (ST08), 2018 

Tabel 3.5 Leibkonnaliikme keskmine kuu sissetulek Võrumaa ja Eesti kohta (EUR) 
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3.4.2. TARIIFIDE JÕUKOHASUS JA TALUVUSANALÜÜS 

Allolev tabel näitab majapidamiste vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulutuse suhet leibkonnaliikme 
keskmisesse netosissetulekusse. Keskmiseks leibkonna suuruseks Võru maakonnas on 2,18 inimest. 
Kujunevad tariifid jäävad rahvusvaheliselt aktsepteeritud taluvuspiiri (4%) piiridesse. Neto sissetulek 
Statistikaameti andmetel oli 2016. aastal Võru maakonnas 543,2 €.  

Veeteenuse hinna muutus on arvutatud peale käesolevas arengukavas planeeritavate investeeringute 
ellu viimist.  

 Tariifide tase Ühik 2018 2019 2020 2021 2022 2030 

Võru Vesi AS – terve teeninduspiirkond     

Tarbija veehind €/m3  1,18 1,21 1,39 1,55 1,78 2,94 

Tarbija kanalisatsioonihind €/m3  1,85 1,90 1,98 2,03 2,16 3,70 

Leibkonnaliikme kulutus 
vee- ja 
kanalisatsiooniteenustele 

€/kuus 7,94 8,25 9,04 9,71 10,80 20,05 

Teenuste kulu osakaal 
sissetulekust 

% 1,36 1,37 1,46 1,51 1,62 2,25 

VAKS OÜ – endises Vastseliina vallas       

Tarbija veehind €/m3  1,45 2,20 2,26 2,32 2,38 3,08 

Tarbija kanalisatsioonihind €/m3  1,67 2,71 2,81 2,90 3,00 4,36 

Leibkonnaliikme kulutus 
vee- ja 
kanalisatsiooniteenustele 

€/kuus 5,55 9,21 10,03 10,86 11,74 22,32 

Teenuste kulu osakaal 
sissetulekust 

%  
0,95 1,53 1,62 1,69 1,77 2,51 

Allikas: AS Võru Vesi, VAKS OÜ, Konsultandi arvutused. Hinnad sisaldavad käibemaksu ja tulukust (VAKS OÜ veehind sisaldab 
tulukust alates aastast 2019) 

3.5. VEE-ETTEVÕTLUS 
Enne haldusreformi osutasid uue Võru valla piirides veeteenust AS Võru Vesi, VAKS OÜ, Väimela Soojus 
OÜ ja Orava Teenus OÜ.  

AS Võru Vesi osutas veeteenust endise Võru valla (Kose alevik, Meegomäe küla, Võlsi küla, Võrumõisa 
küla ja Kirumpää küla), Lasva ja Sõmerpalu valla piirides. AS Võru Vesi suuraktsionär on Võru linn, lisaks 
on aktsionärideks Antsla, Võru ja Kanepi vald.  

VAKS OÜ osutab veeteenust endise Vastseliina valla piirides (Vana-Vastseliina küla, Vastseliina alevik, 
Külaoru küla, Viitka küla, Kündja küla, Loosi küla). VAKS OÜ kuulub 100% Võru vallale.  

Väimela Soojus OÜ osutab veeteenust endise Võru valla piirides (Parksepa alevik, Väimela alevik, Navi 
küla, Puiga küla). Väimela Soojus OÜ on erakapitalil põhinev ettevõte ning ise ÜVK infrastruktuuri ei 
oma.  

Orava Teenus OÜ osutab veeteenust endise Orava valla piirides (Orava külas). Orava Teenus OÜ kuulub 
100% Võru vallale. Kõik rajatised kuuluvad ettevõttele. 

Alates 01.01.2019 võtab AS Võru Vesi Väimela Soojuse OÜ ja Orava Teenuse OÜ teeninduspiirkonnas 
opereerimisteenuse üle. Endise Vastseliina valla piirides jääb veeteenuse osutajaks VAKS OÜ. Seetõttu 
on ÜVK arengukavas tulevikustsenaariumites käsitletud vee-ettevõtetena vaid AS Võru Vesi ja OÜ Vaks. 
Ajaloolise ülevaate saamisel on kirjeldatud ka Väimela Soojus OÜ ja Orava Teenus näitajaid. 

 

Tabel 3.6 Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hind ja osakaal sissetulekust Võru vallas 
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3.5.1. AS VÕRU VESI 

Ettevõtte struktuur 

AS Võru Vesi on vee-ettevõte, kes osutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuseid Võru linnas, Võru 
vallas, Antsla vallas, Kanepi vallas ja Rõuge vallas. AS Võru Vesi on aktsiaselts ning lähtub oma 
tegevuses aktsiaseltsile õigusaktides esitavatest õigustest ja kohustustes. AS Võru Vesi omanikud: Võru 
linn – 81,18%, Võru vald (endine Sõmerpalu vald) – 4,12%, Antsla vald (endine Antsla vald) – 9,97%, 
Kanepi vald (endine Kanepi vald) – 4,73% (21.09.2018 seisuga). AS Võru Vesi on kantud äriregistrisse 
Tartu Maakohtu 15.12.1995 kandeotsusega. 

AS-is Võru Vesi töötab 21 töötajat koos juhatuse liikmega. 

Vee-ettevõte majandustulemused vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisel 

AS Võru Vesi müüdud vee- ja kanalisatsiooniteenuste kogused 2016. aastal ja 2017. aastal on esitatud 
allolevas tabelis. 

 Ühik 2016 2017 
Veevarustuse teenus m3 497 848 550 843 

Kanalisatsiooniteenus m3 550 370 579 466 
Allikas: AS Võru Vesi 

Teenuste tariifid 

Vastavalt Konkurentsiameti 27.10.2017 otsusele nr 9-3/2017-008 on kehtestatud AS Võru Vesi Võru 
valla teeninduspiirkondades (Võru linn, Võru vald Kose alevik, Meegomäe, Võlsi ja Võrumõisa külad, 
endine Sõmerpalu vald,) alates 01.12.2017 järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad (KM-ta): 

Võru vald (endise Võru valla ja Sõmerpalu valla piirkonnad) 

• Tasu võetud vee eest  0,98 EUR/m3  

• Tasu reovee ärajuhtimise eest 1,54 EUR/m3  

Võru vald (endine Lasva valla piirkond) 

• Tasu võetud vee eest  1,55 EUR/m3  

• Tasu reovee ärajuhtimise eest 1,55 EUR/m3  

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste tegevustulud ja -kulud 

AS Võru Vesi veemajanduse tegevuskulud kokku olid 2017. aastal vee- ja kanalisatsiooniteenustele üle 
1,9 miljoni euro. Ettevõtte veevarustus- ja kanalisatsiooniteenustega seotud kulud 2016. ja 2017. 
aastal on välja toodud allolevas tabelis. 

Kululiik 
Vee- ja kanalisatsiooni-

teenuse kulud 2016 
Vee- ja kanalisatsiooni-

teenuse kulud 2017 

Tööjõukulu koos maksudega 417 168 483 446 

Elektrikulu 129 514 144 528 

Kemikaali/materjalikulu 25 045 32 457 

Ressursi- ja saastetasud 89 624 106 003 

Transpordikulu 58 058 75 239 

Muud kulud kokku 182 184 211 352 

Omafinantseeringuga soetatud vara 
amortisatsioonikulu 

171 787 193 593 

Sihtfinantseeringuga soetatud vara 
amortisatsioonikulu 

606 217 661 714 

Tabel 3.7 Müüdud vee- ja kanalisatsioonikogused 2016. ja 2017. aastal 

Tabel 3.8 Ettevõtte veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste tegevuskulud aastal 2016 ja 2017 
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Kululiik 
Vee- ja kanalisatsiooni-

teenuse kulud 2016 
Vee- ja kanalisatsiooni-

teenuse kulud 2017 

Tegevuskulud (koos kulumiga) kokku 1 679 597 1 908 332 
Allikas: AS Võru Vesi 

Infrastruktuuri kuuluvus 

Veemajanduse olemasolevad põhivarad kuuluvad ettevõttele AS Võru Vesi (v.a. Lasva, Haanja ja 
Mõniste veeteenuse piirkonna põhivarad, kus AS Võru Vesi osutab vaid opereerimisteenust). 
Olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud läbivad peamiselt Võru vallale ja Eesti Vabariigile 
kuuluvaid kinnistuid ning vähesel määral ka eraõiguslikele omanikele kuuluvaid kinnistuid. 
Rekonstrueerimistööde (ja uute süsteemide ehitamise) puhul ehitatakse erakinnistuid läbivad 
torustikud ümber võimalusel riigi või omavalitsuse maale. 

3.5.2. VAKS OÜ 

Ettevõtte struktuur 

VAKS OÜ on vallale kuuluv ettevõte, mille põhitegevuseks on soojatootmine, ühisveevärgi ja  
-kanalisatsiooni haldamine. Kõrval tegevusteks on elamute (kortermajade) hooldus, tänavavalgustuse 
hooldus ning erinevad elektrialased, san.tehnilised ja transpordialased teenustööd. VAKS OÜ on 
määratud vee-ettevõtjaks Vana-Vastseliina külas, Vastseliina alevikus, Külaoru külas, Viitka külas ja 
Loosi külas.  

Ettevõtte töötajate arv 2017. aastal oli 4-5 inimest.  

Vee- ettevõte majandustulemused vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisel 

VAKS OÜ müüdud vee- ja kanalisatsioonikogused 2016. ja 2017. aastal on esitatud allolevas tabelis. 

 Ühik 2016 2017 
Veevarustuse teenus m3 22 274 22 250 

Kanalisatsiooniteenus m3 16 118 16 100 
Allikas: VAKS OÜ 

Teenuste tariifid 

Vastavalt 29.11.2012 Vastseliina Vallavalitsuse määrusele nr 10, kehtivad alates 01.01.2017 järgnevad 
veeteenuse osutamise hinnad (km-ta): 

• Tasu võetud vee eest    
o Elanikkonnale   1,08 EUR/m3  
o Ettevõtjale  1,34 EUR/m3 

• Tasu reovee ärajuhtimise eest  
o Elanikkonnale  1,25 EUR/m3  
o Ettevõtjale  1,54 EUR/m3 

Abonenttasu vee- ja kanalisatsiooni olemasolul elanikkonnale 0,96 EUR (km-ta), ettevõtetele – 
veearvesti läbimõõt (mm) korrutatud 0,45 EUR (km-ta). 

Abonenttasu ainult veevarustuse olemasolul elanikkonnale 0,45 EUR (km-ta), 0,54 EUR ettevõtetele – 
veearvesti läbimõõt (mm) korrutatud 0,32 EUR (km-ta). 

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste tegevustulud ja -kulud 

VAKS OÜ veemajanduse tegevuskulud kokku olid 2017. aastal vee- ja kanalisatsiooniteenustele  
ca 66 tuhat eurot. Ettevõtte veevarustus- ja kanalisatsiooniteenustega seotud kulud 2016. ja 2017. 
aastal on välja toodud allolevas tabelis. 

Tabel 3.9 Müüdud vee- ja kanalisatsioonikogused 2016. ja 2017. aastal 
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Kululiik 
Vee- ja kanalisatsiooni-

teenuse kulud 2016, EUR 
Vee- ja kanalisatsiooni-

teenuse kulud 2017, EUR 

Tööjõukulu koos maksudega 17 597 14 520 

Elektrikulu 10 226 10 718 

Kemikaali/materjalikulu 3 808 5 850 

Ressursi- ja saastetasud 3 259 3 136 

Transpordikulu 1 610 1 511 

Muud kulud kokku 17 995 10 708 

Omafinantseeringuga soetatud vara 
amortisatsioonikulu 

2 019 6 207 

Sihtfinantseeringuga soetatud vara 
amortisatsioonikulu 

13 656 13 484 

Tegevuskulud (koos kulumiga) kokku 70 170 66 134 
 Allikas: VAKS OÜ 

Infrastruktuuri kuuluvus 

Olemasolevad varad kuuluvad ettevõttele VAKS OÜ.  

3.5.3. VÄIMELA SOOJUS OÜ 

Vee- ettevõte majandustulemused vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisel 

Väimela Soojus OÜ müüdud vee- ja kanalisatsioonikogused 2016. ja 2017. aastal on esitatud allolevas 
tabelis. 

 Ühik 2016 2017 
Veevarustuse teenus m3 69 285 77 946 

Kanalisatsiooniteenus m3 51 168 51 583 
Allikas: Väimela Soojus OÜ 

Teenuste tariifid  

Väimela Soojus OÜ teeninduspiirkonnas kehtivad järgnevad veeteenuse hinnad (km-ta): 

• Vesi – 0,84 EUR/m3 

• Kanal – 1,00 EUR/m3 

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste tegevustulud ja -kulud 

Väimela Soojus OÜ veemajanduse tegevuskulud kokku olid 2017. aastal vee- ja 
kanalisatsiooniteenustele ca 115 tuhat eurot. Ettevõtte veevarustus- ja kanalisatsiooniteenustega 
seotud kulud 2016. ja 2017. aastal on välja toodud allolevas tabelis. 

Kululiik 
Vee- ja kanalisatsiooni-

teenuse kulud 2016 
Vee- ja kanalisatsiooni-

teenuse kulud 2017 

Tööjõukulu koos maksudega 56 895 61 405 

Elektrikulu 19 909 19 773 

Kemikaali/materjalikulu 1 851 1 297 

Ressursi- ja saastetasud 9 759 9 482 

Transpordikulu 2 527 2 781 

Muud kulud kokku 17 335 18 315 

Tabel 3.10 Ettevõtte veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste tegevuskulud aastal 2016 ja 2017 

Tabel 3.11 Müüdud vee- ja kanalisatsioonikogused 2016. ja 2017. aastal 

Tabel 3.12. Ettevõtte veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste tegevuskulud aastal 2016 ja 2017 
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Kululiik 
Vee- ja kanalisatsiooni-

teenuse kulud 2016 
Vee- ja kanalisatsiooni-

teenuse kulud 2017 

Omafinantseeringuga soetatud vara 
amortisatsioonikulu 

2 554 2 153 

Sihtfinantseeringuga soetatud vara 
amortisatsioonikulu 

- - 

Tegevuskulud (koos kulumiga) kokku 110 830 115 206 
Allikas: Väimela Soojus OÜ 

3.5.4. ORAVA TEENUS OÜ 

Vee- ettevõte majandustulemused vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisel 

Orava Teenus OÜ müüdud vee- ja kanalisatsioonikogused 2016. ja 2017. aastal on esitatud allolevas 
tabelis. 

 Ühik 2016 2017 
Veevarustuse teenus m3 4227 3912 

Kanalisatsiooniteenus m3 4227 3912 
Allikas: Orava Teenus OÜ 

Teenuste tariifid  

Orava Teenus OÜ teeninduspiirkonnas kehtivad järgnevad veeteenuse hinnad (km-ta): 

• Vesi – 1,24 EUR/m3 

• Kanal – 0,92 EUR/m3 

 

 

 

Tabel 3.13 Müüdud vee- ja kanalisatsioonikogused 2016. ja 2017. aastal 
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4. KESKKONNASEISUND 

4.1. ÜLDIST 
Võru vald asub Kagu-Eestis Võru maakonnas, ebakorrapärase ringina ümber Võru linna, mille tõttu 
valda läbivad kõik teed. Võru vald piirneb Setomaa, Antsla ja Rõuge vallaga. Põhjapoolses küljes asub 
Põlva maakond. Valla territooriumit läbivad suurematest vooluveekogudest Võhandu jõgi, Piusa jõgi ja 
Mustjõgi. Looduslikke järvesid on valla piirkonnas palju, kuid suuremad on Vagula järv, Tamula järv, 
Lõõdla järv ja Kirikumäe järv. Valla territooriumile jääb ka palju Natura 2000 loodus- ja linnualasid 
(suuremad on Haanja linnuala, Haanja loodusala, Meenikunno loodusala, Piusa loodusala jne).  

4.2. 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. Pinnakatteks on valdavalt jääjärvede ja jõgede setted. Esineb veel punakaspruuni 
karbonaadivaest liivsavimoreeni ja soo- ning alluviaalseid setteid. Pinnakatte tüsedus varieerub 
suurtes piirides, ulatudes 3 – 4 meetrist kuni 30 – 40 meetrini. 

Võru valla maastik on vahelduv – tasandikud, künkad, seljakud, jääpankade sulamisnõud, milles 
paiknevad järved, sood ja liivikud.  

4.3. PINNAVESI 
Allolevas tabelis on toodud Võru valla ÜVKA piirkondades asuvad pinnaveekogud (jõed ja järved). 
heitvee suublate pinnaveekogud ning nendest edasi voolavatesse pinnaveekogudesse. Täielik nimekiri 
pinnaveekogudest Võru vallas on esitatud Keskkonnaregistri avalikus teenuses.  

 

Registrikood Veekogu nimi 
Koondseisund 
2016 Registrikood Veekogu nimi 

Koondseisund 
2016 

VEE1000200 Piusa jõgi hea VEE2128900 Palojärv (Kääpa Palojärv) puudub 

VEE1003000 Võhandu jõgi 

kesine (Vagula 
järvest Paidra 
paisuni on 
halb) VEE2129000 Lasva järv 

puudub 

VEE1004100 
Rõuge jõgi (Äiu jõgi) 
(Aiju jõgi) hea VEE2130200 

Mustjärv (Orava 
Mustjärv) 

puudub 

VEE1004603 Vanajõgi kesine VEE2130300 Solda järv puudub 

VEE1005100 Iskna jõgi (Isknä jõgi) hea VEE2130400 Orava järv puudub 

VEE1006600 Mädajõgi (Mädäjõgi) hea VEE2137700 Kublitsa järv puudub 

VEE1154800 Mustjõgi hea/väga hea VEE2137810 Kubija paisjärv puudub 

VEE2015800 
Albri järv (Navi Albri 
järv) 

puudub 
VEE2137900 Pappjärv 

puudub 

VEE2046110 Kommõri järv 
puudub 

VEE2138000 
Valgjärv (Kasaritsa 
Valgjärv) puudub 

VEE2076740 

Sõmerpalu järv 
(Sõmerpalu veskijärv, 
Sõmerpalu veehoidla) 

puudub 

VEE2138100 Verijärv 

puudub 

VEE2076750 

Kivijärv (Osula 
Kivijärv) (Osula 
paisjärv) 

puudub 

VEE2138200 
Pütäljärv (Meegomäe 
Pütäljärv) 

puudub 

VEE2091830 
Väimela paisjärv 
(Väimela paisjärv) 

puudub 
VEE2138300 

Vähkjärv (Kubija 
Vähkjärv) 

puudub 

VEE2125200 Kanariku järv puudub VEE2138400 Peräjärv (Andsu Peräjärv) puudub 

Tabel 4.1 Võru valla pinnaveekogud ja nende koondseisund 
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Registrikood Veekogu nimi 
Koondseisund 
2016 Registrikood Veekogu nimi 

Koondseisund 
2016 

VEE2125300 
Mäejärv (Väimela 
Mäejärv) 

puudub 
VEE2138500 Edejärv (Andsu Edejärv) 

puudub 

VEE2125400 
Alajärv (Väimela 
Alajärv) 

puudub 
VEE2138900 Puiga järv 

puudub 

VEE2125600 
Tsopa järv / Põrmu 
järv 

puudub 
VEE2142700 Noodasjärv (Nuudasjärv) 

puudub 

VEE2125610 Oha järv 
puudub 

VEE2145400 
Tsäpsi järv / Järvemäe 
järv 

puudub 

VEE2125700 
Kogõrjärv (Tsopa 
Kogõrjärv) 

puudub 
VEE2145410 Tserebi järv 

puudub 

VEE2126000 
Mustjärv (Võrumõisa 
Mustjärv) 

puudub 
VEE2145420 

Suulätte lump (Pustuse 
järv) 

puudub 

VEE2126010 
Hola lump (Võrumõisa 
tiik) 

puudub 
VEE2145430 

Kapstoja lump (Kapstoja 
veehoidla) 

puudub 

VEE2126100 Vagula järv hea VEE2145440 Suur Kasvandulump puudub 

VEE2126200 Tamula järv kesine VEE2145450 
Väikene Kasvandulump 
(Väike Kasvandulump) 

puudub 

VEE2128000 
Mustjärv (Tsolgo 
Mustjärv) 

puudub 
VEE2145460 

Laustoja lump (Viitka 
veehoidla) 

puudub 

VEE2128100 
Kõvvõrjärv (Tsolgo 
Kõvvõrjärv) 

puudub 
VEE2156200 Põrstõ järv 

puudub 

VEE2128200 
Pikkjärv (Tsolgo 
Pikkjärv) 

puudub 
VEE2156210 Puustuslump 

puudub 

VEE2128800 Virve järv puudub VEE2156230 Vanigõjärv puudub 

Allikas: Keskkonnaregistri avalik teenus ja Keskkonnaagentuuri veekogumite seisundiinfo andmebaas 

4.4. PÕHJAVESI 
Kesk-Devoni veekompleks on Võru maakonna peamine veevarustuse allikas. Põhjavesi on valdavalt 
Võru vallas suhteliselt kaitstud (vaata allolevat joonist). Võru vallas paikneb ka Kvaternaari Võru 
põhjaveekogum, mis on halvas keemilises seisundis. Veevõttu eelnimetatud kogumist ei toimu.  

 

 Allikas: Eesti põhjavee kaitstuse kaart Joonis 2. Võru valla põhjaveekaitstuse kaart 
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4.5. KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID VÕRU VALLAS 
Võru vallas on Keskkonnaregistri andmetel 775 registreeritud kaitstavat loodusobjekti ning need on 
leitavad Keskkonnaregistri avalikust teenusest (register.keskkonnainfo.ee).  

Kavandatavad tegevused asuvad või piirnevad kaitstavate loodusobjektidega järgmistel 
territooriumitel:  

• Sõmerpalu – Sõmerpalu mõisa park (keskkonnaregistrikood KLO 1200107); 

• Järvere – Järvere mõisa park (keskkonnaregistrikood KLO1200104); 

• Sulbi – Võhandu jõe hoiuala (keskkonnaregistrikood KLO2000084); 

• Linnamäe – Linnamäe mõisa park (keskkonnaregistrikood KLO1200602), Võhandu jõe hoiuala 
(Võru) (keskkonnaregistrikood KLO2000084); 

• Vana-Vastseliina – Piusa jõe hoiuala (keskkonnaregistrikood KLO200076), Piusa jõe ürgoru 
maastikukaitseala (keskkonnaregistrikood KLO110056); 

• Väimela – Väimela mõisapark (keskkonnaregistrikood KLO1200110); 

• Kose – Verijärve maastikukaitsealaga (keskkonnaregistrikood KLO1100643). 

 

Kui tegevustega hõlmatud ala asub kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava looduse üksikobjekti 
kaitsevööndis, tuleb ehitust reguleeriv dokumentatsioon (ehitusteatis, projekteerimistingimused, 
ehitusluba, detailplaneering) kooskõlastada kaitseala valitsejaga. Kaitstava loodusobjekti valitseja võib 
tegevuste, mis kaitse-eeskirja kohaselt vajavad kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut, 
kooskõlastamisel kirjalikult seada tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitstava loodusobjekti 
kaitse eesmärgi saavutamist või kaitstava loodusobjekti seisundit (vastavalt looduskaitseseadusele). 
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5. VEEVARUSTUS 

Järgnevates peatükkides käsitletakse Võru valla asulates olemasolevate veetorustike ja 
puurkaevpumplate seisukorda ning hinnatakse vee koguseid ja kvaliteeti.  

 
 

Asula 
Elanike arv (01.01.2018 

seisuga) 

Varustatud 
ühisveevärgi 
teenusega, in 

Varustatud 
ühisveevärgi 
teenusega, % 

Lasva ja Pässä küla 369 220 60% 

Kääpa küla 273 250 92% 

Otsa küla 144 110 76% 

Tsolgo küla 61 45 73% 

Sooküla 56 25 44% 

Pikakannu küla 15  0 0% 

Sõmerpalu alevik 343 333 97% 

Osula küla 305 245 80% 

Järvere küla 189 155 82% 

Linnamäe küla 84 49 58% 

Kurenurme küla 49 19 38% 

Hänike küla 56 15 27% 

Sulbi küla 79 0 0% 

Kose alevik 584 409 70% 

Meegomäe küla 319 96 30% 

Võrumõisa küla 212 21 10% 

Võlsi küla 120 25 20% 

Vana-Vastseliina küla 152 90 59% 

Vastseliina alevik ja 
Külaoru küla 

716 600 84% 

Viitka küla 123 25 20% 

Loosi küla 70 7 10% 

Parksepa alevik 631 580 92% 

Väimela alevik 565 540 96% 

Navi küla 222 80 36% 

Puiga küla 263 200 76% 

Orava küla 226 200 88% 

KOKKU Võru vald 6 226 4 337 70% 
Allikas: Statistikaamet, AS Võru Vesi, VAKS OÜ, Väimela Soojus OÜ, Orava Teenus OÜ.  

Põhjavee kvaliteedi ja töötlemise vajaduse hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a. 
määrusest nr 1 “Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded.” 

Joogivee mikrobioloogilised ja keemilised kvaliteedinäitajad ning organoleptilisi omadusi mõjutavad, 
üldist reostust iseloomustavad näitajad ja radioloogilised näitajad (indikaatorid) ei tohi ületada 
Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a vastuvõetud määruses nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 
ning analüüsimeetodid” esitatud piirsisaldusi. Kui lubatust kõrgemate näitajate puhul ei kaasne ohtu 
inimese tervisele, võib seda vett kasutada joogivee otstarbeks. Joogiveele esitatud piirsisalduste 
ületamisel korraldab Terviseamet koostöös ekspertidega terviseriski hindamise ja abinõude 
programmi väljatöötamise, mille kulud katab joogiveekäitleja. 

Tabel 5.1 Ühisveevärgi teenusega varustatud elanikkond Võru vallas 
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Vastavalt määrusele nr 82, peab vee-ettevõtjal olema joogivee kvaliteedi kontrollikava kui vett 
võetakse rohkem kui 10 m3/ööpäevas või kui vett töödeldakse. Kavas sätestatakse proovivõtukohad 
ning tava- ja süvakontrolli sagedus. Joogivee kvaliteedi kontrollkavad on esitatud lisades (Lisa 2).  

5.1. LASVA JA PÄSSÄ KÜLA 
Lasva ja Pässä külas osutab veeteenust AS Võru Vesi. AS Võru Vesi rendib kõiki olemasolevaid varasid 
Võru Vallavalitsuselt. Lähitulevikus antakse kõik opereeritavad varad üle AS-le Võru Vesi.  

Ühisveevarustus põhineb põhjaveel, põhiliseks veeallikaks on Kesk-Devoni veekompleks. Mõlemas 
külas on käesoleval hetkel eraldiseisvad puurkaevud. Kokku on veetorustikku ca 5,5 km. 
Ühisveevärgiga on liitunud 220 inimest (60% elanikkonnast). Olemasolevate veevarustussüsteemide 
asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 1. 

5.1.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumplad 

Lasva ja Pässä küla veevarustus põhineb kahel süsteemil – Lasva puurkaev (katastri nr 10225) ja Pässä 
puurkaev (kat nr 10227). Puurkaevudesse on paigaldatud veetöötlusseadmed.  

Puurkaevude sanitaarkaitsealad on 50 m, mille piires ei ole hooneid. Vee-erikasutusloaga 
(L.VV/330963) on lubatud veevõtt Lasva puurkaevust aastas kuni 12 000 m3 ja Pässä puurkaevust 3600 
m3/a.  

Lasva puurkaev asub Palo tee 36 kinnistul (kat nr 91701:001:0117) ja Pässä puurkaev asub Puurkaevu 
kinnistul (kat nr 38901:001:0431). Puurkaevu seisukord on hea. Arengukavas ei nähta ette lühi- ega 
pikaajalisi investeeringuid. 

Tulevikus oleks majanduslikult mõistlikum jätta alles üks puurkaev, soovitavalt puurkaev kat nr 10225, 
kuna seeläbi on võimalik vähendada opereerimiskulusid ja puurkaevu kat nr 10225 veeandvus ja 
veetöötlusseadmete võimsus on piisav kogu teenusepiirkonna vajaduse katmiseks. Samuti on Pässa 
puurkaevu toorvees raua sisaldus üle 2 korra kõrgem võrreldes Lasva puurkaevuga.  

Pässa ja Lasva valla veevõrgu ühildamiseks on vajalik rajada ühendustorustik u 600 m, mille 
rajamismaksumus on ligikaudu 50 000 eurot. Eeldusel, et torustiku amortisatsiooniperiood on 40 
aastat, on ühe aasta torustiku amortisatsiooni kulu 1250 eurot. Kui puurkaevu opereerimiskulud on 
aastas võrdsed või suuremad, on otstarbekas investeering lülitada investeeringute kavasse. 

 
 

Puurkaevu 
nimetus / 
Katastri nr 

Passi nr 
Puurimise 

aasta 
Veekiht 

Sügavus 
[m] 

Vee eri-kasutusloaga 
lubatud veevõtt 

[m3/a] 

Tegelik veevõtt 
aastal 2017 

[m3/d] 

Lasva puurkaev/ 
10225 

4509 1978 D2 90 12 000 4848 

Pässä puurkaev/ 
10227 

5977 1988 D2 90 3600 1733 

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, vee erikasutusluba ja veekasutusaruanded 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.2 Ühisveevarustuse puurkaev Lasva külas 
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Veevõrk 

Lasva ja Pässä külas on veetorustikku kokku umbes 5465 m (veetorustiku pikkus on mõõdetud 
jooniselt). Torustikud on rajatud 25-45 aastat tagasi. Torustike materjaliks on malm ja raud. 
Raudtorustik on roostetanud ning malmtorustikku on ajajooksul sadestunud setet, mis on tingitud 
ebapiisavast läbipesust. Samuti esineb ehituslikke vigu (lekkivad muhvühendused). Sagedased 
torustiku lekked tõstavad hoolduskulutusi. Olemasolev veetorustik läbib suures osas erakinnistuid, 
seega arengukavas on ettenähtud ka torustike tõstmine teemaadele. Sellega seoses likvideeritakse 
külas ca 1,6 km ulatuses veetoru. Osa olemasolevast veetorustikust on rekonstrueeritud, kuid 
ülejäänud u 2865 m veetoru vajab rekonstrueerimist. Lisaks planeeritakse Lasva RKA piires kõikidele 
kinnistutele rajada ühisveevärgi liitumispunktid, seega kokku rajatakse uut veetorustikku ca 3575 m.  

5.1.2. VEETÖÖTLUS JA VEEKVALITEET 

Veetöötlusseadmete rekonstrueerimise käigus paigaldati rauaeraldusfilter, et saavutada nõuetele 
vastav joogivesi. Mõlema puurkaevu juurde on paigaldatud veepuhastussüsteem GENO-mat PF-6 
(toimub raua ja mangaani ärastus). Lasva puurkaevu on paigaldatud 500 l hüdrofoor ning Pässä 
puurkaevu 300 l hüdrofoor. Mõlema veetöötlusjaama filtripesuveed juhitakse ühiskanalisatsiooni. 

Joogivee puhastusjaamade tehniline ja sanitaarne seisukord on hea ja lähiajal investeeringuid ei vaja. 

Puurkaevuvee kvaliteet 

Puurkaevust pumbatava põhjavee kontrolli teostamise nõuded on esitatud vee-erikasutusloas. 
Alljärgnevas tabelis tuuakse ära puurkaevust võetud veeproovi analüüside tulemused 2017. ja 2018. 
aastal. 

Uuritav näitaja Ühik Keskuse puurkaev 
(25.10.2017) 

Pässä puurkaev 
(10.10.2018) 

Ammoonium mg/l 0,25 0,87 

Elektrijuhtivus  μS/cm 494 550 

Fluoriid mg/l 0,3 0,3 

Hägusus (NTU) NTU 11,2 22 

Kloriid mg/l 1,0 2,3 

Lõhn (lahjendusaste)   2 2 

Mangaan μg/l  452 117 

Naatrium mg/l 5,6 12 

Nitraat mg/l <1 <1 

Nitrit mg/l 0,002 <0,002 

Oksüdeeritavus  mg/l O2 1,2 2,4 

pH  pH ühik 7,4 7,4 

Raud  μg/l 1310 3150 

Sulfaat mg/l 8,3 <1 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0 5 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Kolooniate arv 22° C PMÜ/1 ml 0 14 
Allikas: Võru Vesi AS, TL2017/V2896, TL2018/V2883 

 

 

 

Tabel 5.3 Lasva ja Pässä küla puurkaevu analüüsi tulemused  



Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019—2030 

 33 / 154 
 

Joogiveekvaliteet 

Näitaja Ühik Piirnorm* 
Lasva lasteaed Pässä küla korterelamu 

25.10.16 25.10.17 26.10.16 25.10.17 

Lõhn Lahjendusaste   1 1 1 1 

Maitse Lahjendusaste   1 1 1 1 

Värvus Pt/Co skaala   0 0 0 0 

Hägusus NTU   <1 <1 <1 <1 

pH  pH ühik 6,5<pH<9,5 7,3 7,5 7,2 7,4 

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

Raud µg/l 200 45 <20 38 <20 
Elektrijuhtivus µS/cm 2500 364 549 414 563 
Mangaan µg/l 50 31 <10 13 16 
Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/ 100 ml 0 0 0 0 0 

Escherichia 
coli 

PMÜ/ 100 ml 0 0 0 0 0 

Allikas: Terviseameti avalikud andmed 
*Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 

Vastavalt eelolevale tabelile vastavad näitajad joogiveele esitatud nõuetele. 

5.1.3. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Vastavalt Maa-ameti andmetele on Lasva ja Pässä asulate tuletõrje veevarustus tagatud kahe 
loodusliku veevõtukohaga ja ühe hüdrandiga Lasva lasteaia juures. Looduslikud veevõtukohad asuvad 
Lasva järve ja Pässä tee vahel ning Tööstuse tee äärse tiigi juures. Lasva järve juures asuv veevõtukoht 
on märgistamata, juurdepääsu tee on olemas. Tööstuse tee äärse tiigi juures on tähistatud 
veevõtukoht, millele on ligipääs ning veevõtukaev olemas. 

5.1.4. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Küla ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett. 2017. a seisuga on Lasva küla 
ühisveevarustuse süsteemiga liitunud 180 elanikku (57% elanikkonnast). 

Kõikidele elanikele on paigaldatud veearvestid ning puurkaevust võetava vee kogus määratakse 
veearvestiga.  

 Ühik 2017 2030 
Vee toodang m3/d 18,0 19,4 
Vee tarbimine kokku m3/d 15,4 16,7 
Vee tarbimine elanike poolt m3/d 12,9 14,1 
Vee tarbimine juriidilise isikute ja tööstuse 
poolt 

m3/d 2,5 2,5 
Ühiktarbimine l/d el kohta 58,6 75,0 
Omatarbevesi m3/d 0,8 0,8 

 

Arvestamata vesi m3/d 1,8 1,9 
Arvestamata vesi % 10 10 
Allikas: AS Võru Vesi, Konsultandi arvutused 

Tabeli põhjal on näha, et vastavalt prognoosile perspektiivis vee müük ja toodang veidi tõuseb. 
Prognoositud on elanikkonna veetarbimise suurenemist, 75 l/ööp in kohta. Arvestamata vee kogus on 
perspektiivis arvestatud 10%. 

Tabel 5.4 Veekvaliteet ühisveevõrgus  

Tabel 5.5 Olemasolevad ja perspektiivsed veetootmise ja -tarbimise kogused 
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5.2. KÄÄPA KÜLA 
Kääpa külas osutab veeteenust AS Võru Vesi. AS Võru Vesi rendib kõiki olemasolevaid varasid Võru 
Vallavalitsuselt. Lähitulevikus antakse kõik opereeritavad varad üle AS-le Võru Vesi. Ühisveevarustus 
põhineb põhjaveel, põhiliseks veeallikaks on Kesk-Devoni veekompleks. Kääpa küla veevarustus 
põhineb kahel puurkaev-pumplal ning veetorustikke on kokku ca 2,8 km. Ühisveevärgiga on liitunud 
250 inimest (92% elanikest). Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 2. 

5.2.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumplad 

Kääpa küla veevarustus põhineb kahel puurkaevul (katastri nr 10214 ja 10226). Puurkaev (kat nr 10226) 
asub Kooli tee 17 kinnistul (kat nr 38901:001:0502) ning on rajatud 1978. aastal. Puurkaev (kat nr 
10214) asub registreerimata kinnistul ning on rajatud 1967. aastal.  

Vee-erikasutusloa (L.VV/330963) alusel on puurkaevust kat nr 10226 lubatud veevõtt aastas kuni 
10 000 m3. Puurkaevu kat nr 10214 sanitaarkaitseala on 10 m ning puurkaevu kat nr 10226 
sanitaarkaitseala on 30 m. Sanitaarkaitsealadesse ei jää hooneid. 

Arengukava koostaja teeb ettepaneku peale planeeritava veetorustiku rekonstrueerimist jätta alles 
üks puurkaev (kat nr 10226) ning teine jätta reservi, kuna reservi jäetaval puurkaevul puudub ka hetkel 
kehtiv veeluba ning piisava ühendustorustiku rajamisel puudub vajadus teise puurkaevu kasutamiseks.  

Puurkaevu 
nimetus/ Kat 

nr 
Passi nr 

Puurimise 
aasta 

Veekiht Sügavus [m] 
Vee eri-kasutusloaga 

lubatud veevõtt [m3/a] 
Tegelik veevõtt 

aastal 2017 [m3/a] 

Kääpa/ 10214 2039 1967 D2 75 - 671 

Kääpa I/10226 4539 1978 D2 80 10 000 5851 

Allikas: Puurkaevude arvestuskaardid, vee erikasutusluba ja veekasutusaruanne 

Veevõrk 

Kokku on külas veetorustikku ca 2760 m. Olemasolev veetorustik on ehitatud põhiliselt 20-35 aastat 
tagasi malm- ja raudtorustikuna, mille seisund on tänaseks halb. Kõrge rauasisaldusega veest on 
torustikku sadestunud hulgaliselt rauda. Sagedased torustiku lekked teevad ekspluatatsiooni kalliks ja 
põhjustavad veekadusid. Planeeritud on ca 400 m ulatuses veetoru tõsta ümber teemaale. Väike osa 
olemasolevast veetorustikust on rekonstrueeritud, kuid ülejäänud osas u 1165 m on vaja torustik 
rekonstrueerida. Lisaks on planeeritud RKA piires kõikidele kinnistutele rajada ühisveevärgi 
liitumispunkt. Seega kokku rajatakse uut veetorustikku ca 1900 m.  

5.2.2. VEETÖÖTLUS JA VEEKVALITEET 

Puurkaevule kat nr 10226 on paigaldatud veetöötlusseadmed (GENO-mat PF-6). Veetöötlusseadmed 
on rekonstrueeritud 2000. aastal. Hoonesse on paigaldatud 500 l hüdrofoor. Filtripesuvesi juhitakse 
ühiskanalisatsiooni.  

Puurkaevu kat nr 10214 on paigaldatud 500 l hüdrofoor.  

Puurkaevuvee kvaliteet 

Puurkaevudest pumbatava põhjavee kontrolli teostamise nõuded on esitatud vee-erikasutusloas. 
Ühisveevärgi puurkaevudele, millele pole luba väljastatud kehtivad samad nõuded. 

Alljärgnevas tabelis tuuakse ära puurkaevust võetud veeproovide analüüside tulemused 2017. aastal. 

 

Tabel 5.6 Puurkaevud Kääpa külas 
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Uuritav näitaja Ühik Puurkaev kat nr 10214 Puurkaev kat nr 10226 
Ammoonium mg/l 0,09 0,24 

Elektrijuhtivus  μS/cm 504 519 

Fluoriid mg/l 0,2 0,3 

Hägusus (NTU) NTU 11,5 11,8 

Kloriid mg/l 0,9 1,0 

Lõhn (lahjendusaste)   1 1 

Mangaan μg/l  275 400 

Naatrium mg/l 4,6 5,0 

Nitraat mg/l <1 <1 

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

Oksüdeeritavus  mg/l O2 0,8 1,1 

pH  pH ühik 7,4 7,4 

Raud  μg/l 1110 1460 

Sulfaat mg/l 11 17 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Kolooniate arv 22° C PMÜ/1 ml 0 0 
Allikas: Võru Vesi AS 

 

Joogiveekvaliteet 

Näitaja Ühik Piirnorm* 
Kääpa Sotsiaalkeskus 

26.10.2016 25.10.2017 

Lõhn Lahjendusaste   1 1 

Maitse Lahjendusaste   1 1 

Värvus Pt/Co skaala   0 0 

Hägusus NTU   <1 <1 

pH  pH ühik 6,5<pH<9,5 7,2 7,4 

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

Raud µg/l 200 26 <20 
Elektrijuhtivus µS/cm 2500 380 518 
Mangaan µg/l 50 <10 11 
Coli-laadsed bakterid PMÜ/ 100 ml 0 0 0 
Escherichia coli PMÜ/ 100 ml 0 0 0 

Allikas: Terviseameti avalikud andmed 
*Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 

Määratud näitajate osas vastab ühisveevärgi joogivesi esitatud nõuetele. 

5.2.3. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Tuletõrje veevarustus on lahendatud mahuti kasutamisega. Tuletõrje veevõtu mahuti asub Vabriku tee 
ääres Luha sigala kinnistul. Mahuti maht on 50 m3. Mahutile on ligipääs tagatud ning veevõtukoht on 
tähistatud. Vaatluse läbiviimise ajal oli mahuti vett täis, seega võib järeldada, et mahuti on vettpidav. 
Kaevu kaan on amortiseerunud ning see tuleb välja vahetada.  

Tabel 5.7 Kääpa puurkaevude analüüsi tulemused (25.10.2017) 

Tabel 5.8 Veekvaliteet ühisveevõrgus  
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5.2.4. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Küla ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett. 2017. a seisuga on Kääpa küla 
ühisveevarustuse süsteemiga liitunud 250 elanikku (92% elanikkonnast).  

Kõikidele elanikele on paigaldatud veearvestid ning puurkaevust võetava vee kogus määratakse 
veearvestiga.  

 Ühik 2017 2030 
Vee toodang m3/d 17,9 23,0 
Vee tarbimine kokku m3/d 15,7 20,7 
Vee tarbimine elanike poolt m3/d 11,1 16,1 
Vee tarbimine juriidilise isikute ja tööstuse poolt m3/d 4,6 4,6 
Ühiktarbimine l/d el kohta 44,6 75,0 
Omatarbevesi m3/d 0,0 0,0 
Arvestamata vesi m3/d 2,1 2,3 
Arvestamata vesi % 12 10 
Allikas: Võru Vesi AS, Konsultandi arvutused 

Tabeli põhjal on näha, et vastavalt prognoosile perspektiivis vee müük ja toodang veidi tõuseb. Elanike 
ühiktarbimine on prognoositud 75 l/ööp in kohta. Arvestamata vee kogus on perspektiivis arvestatud 
10%. 

5.3. OTSA KÜLA 
Otsa külas osutab veeteenust AS Võru Vesi. AS Võru Vesi rendib kõiki olemasolevaid varasid Võru 
Vallavalitsuselt. Lähitulevikus antakse kõik opereeritavad varad üle AS-le Võru Vesi. Ühisveevarustus 
põhineb põhjaveel, põhiliseks veeallikaks on Kesk-Devoni veekompleks. Otsa küla veevarustus põhineb 
ühel puurkaev-pumplal ning veetorustikke on kokku ca 2,1 km (torustike pikkus on mõõdetud 
jooniselt). Ühisveevärgiga on liitunud 110 inimest (76% elanikest). Olemasolevate 
veevarustussüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 
Joonisel 3. 

5.3.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumplad 

Otsa küla veevarustus põhineb ühel puurkaevul (katastri nr 10229), mis on rajatud 1968. aastal. 
Puurkaev on 80 m sügavune ning vee-erikasutusloa (L.VV/330963) alusel on lubatud veevõtt aastas 
5400 m3. Puurkaevu sanitaarkaitse ala on 50 meetrit ning selle piiresse jäävad hooned.  

Puurkaevu asub Härmandi kinnistul (kat nr 91701:001:0236). 

Pumpla rekonstrueeriti osaliselt 2000. aastal. Tegemist on maa-aluse pumplaga. Pikaajalises 
programmis on planeeritud rajada pumpla maapealseks, et vältida pinnasevee sattumist puurkaevu ja 
teha lihtsamaks puurkaevu opereerimine. 

Puurkaevu 
nimetus/ Kat 

nr 
Passi nr 

Puurimise 
aasta 

Veekiht Sügavus [m] 
Vee eri-kasutusloaga 

lubatud veevõtt [m3/a] 
Tegelik veevõtt 

aastal 2017 [m3/a] 

Otsa/ 10229 A-965-M 1963 D2 80 5400 3203 

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, vee erikasutusluba ja veekasutusaruanne 

 

 

Tabel 5.9 Olemasolevad ja perspektiivsed veetootmise ja -tarbimise kogused 

Tabel 5.10 Puurkaev Otsa külas 
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Veevõrk 

Otsa küla veetorustik on rajatud elamute ehituse käigus. Veetorustiku vanus on üle 30 aasta. Suures 
osas on torustik amortiseerunud ja vajab uuendamist ligikaudu 1165 m ulatuses. Olemasoleva 
veetorustiku pikkus on kokku ca 2080 m.  

5.3.2. VEETÖÖTLUS JA VEEKVALITEET 

Veetöötlusseadmed puuduvad, kuna toorvesi vastab kehtivatele joogivee kvaliteedi nõuetele. 
Hoonesse on paigaldatud 500 l hüdrofoor.  

Puurkaevuvee kvaliteet 

Puurkaevudest pumbatava põhjavee kontrolli teostamise nõuded on esitatud vee-erikasutusloas. 

Alljärgnevas tabelis tuuakse ära puurkaevust võetud veeproovide analüüside tulemused 2017. aastal. 

Uuritav näitaja Ühik Otsa puurkaev 
Ammoonium mg/l <0,05 

Elektrijuhtivus  μS/cm 448 

Fluoriid mg/l 0,2 

Hägusus (NTU) NTU <1 

Kloriid mg/l 2,7 

Lõhn (lahjendusaste)   1 

Mangaan μg/l  <10 

Naatrium mg/l 7,6 

Nitraat mg/l 3,7 

Nitrit mg/l <0,002 

Oksüdeeritavus  mg/l O2 0,9 

pH  pH ühik 7,4 

Raud  μg/l <20 

Sulfaat mg/l 10 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 

Kolooniate arv 22° C PMÜ/1 ml 0 
Allikas: Võru Vesi AS 

 

Joogiveekvaliteet 

Näitaja Ühik Piirnorm* 
Otsa raamatukogu 

26.10.2016 25.10.2017 

Lõhn Lahjendusaste   1 1 

Maitse Lahjendusaste   1 1 

Värvus Pt/Co skaala   0 0 

Hägusus NTU   <1 <1 

pH  pH ühik 6,5<pH<9,5 7,2 7,4 

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

Raud µg/l 200 37 <20 
Elektrijuhtivus µS/cm 2500 289 395 

Tabel 5.11 Otsa puurkaevu analüüsi tulemused (25.10.2017) 

Tabel 5.12 Veekvaliteet ühisveevõrgus (26.10.2016, 25.10.2017) 
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Näitaja Ühik Piirnorm* 
Otsa raamatukogu 

26.10.2016 25.10.2017 

Mangaan µg/l 50 <10 <10 
Coli-laadsed bakterid PMÜ/ 100 ml 0 0 0 
Escherichia coli PMÜ/ 100 ml 0 0 0 

Allikas: Terviseameti avalikud andmed 
*Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 

Määratud näitajate osas vastab ühisveevärgi joogivesi esitatud nõuetele. 

5.3.3. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Tuletõrje veevarustus on lahendatud pinnaveekogu kasutamisega. Looduslik veevõtukoht asub Rästa-
Saveljevi tee äärse tiigi juures. Tegemist ei ole ametliku veevõtukohaga. Märgistus ning veevõtukaev 
puuduvad. Juurdepääs on tagatud. Vajalik on välja ehitada veevõtukaev, et tuletõrjevee võtmine oleks 
tagatud aastaringselt. 

5.3.4. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Küla ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett. 2017. a seisuga on Otsa küla 
ühisveevarustuse süsteemiga liitunud 110 elanikku (76% elanikkonnast). 

Kõikidele elanikele on paigaldatud veearvestid ning puurkaevust võetava vee kogus määratakse 
veearvestiga. 

 Ühik 2017 2030 
Vee toodang m3/d 8,8 8,3 
Vee tarbimine kokku m3/d 5,8 7,4 
Vee tarbimine elanike poolt m3/d 5,4 7,1 
Vee tarbimine juriidilise isikute ja tööstuse poolt m3/d 0,4 0,4 
Ühiktarbimine l/d el kohta 49,2 75,0 
Omatarbevesi m3/d 0,0 0,0 
Arvestamata vesi m3/d 3,0 0,8 
Arvestamata vesi % 34 10 
Allikas: Võru Vesi AS, Konsultandi arvutused 

Tabeli põhjal on näha, et vastavalt prognoosile perspektiivis vee müük veidi tõuseb, suuresti just 
tarbijate ühikveetarbimise prognoositud 75 l/ööp in kohta väärtusele. Toorvee toodang langeb 
suuresti just rekonstrueeritavate torustike tõttu. Arvestamata vee kogus on perspektiivis arvestatud 
10%. 

5.4. TSOLGO KÜLA 
Tsolgo külas osutab veeteenust AS Võru Vesi. AS Võru Vesi rendib kõiki olemasolevaid varasid Võru 
Vallavalitsuselt. Lähitulevikus antakse kõik opereeritavad varad üle AS-le Võru Vesi. Ühisveevarustus 
põhineb põhjaveel, põhiliseks veeallikaks on Kesk-Devoni veekompleks. Tsolgo küla veevarustus 
põhineb ühel puurkaev-pumplal ning veetorustikke on kokku ca 1,1 km. Ühisveevärgiga on liitunud 45 
inimest (73% elanikest). Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 4. 

 

 

 

Tabel 5.13 Olemasolevad ja perspektiivsed veetootmise ja -tarbimise kogused 
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5.4.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumplad 

Tsolgo küla veevarustus põhineb ühel puurkaevul (katastri nr 10216), mis on rajatud 1968. aastal. 
Puurkaev on 95 m sügavune ning vee-erikasutusluba ei ole väljastatud, kuna veetarbimine jääb alla 
loastamise piirmäära. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2015. aastal ja vaadeldaval 
investeeringuperioodil täiendavaid investeeringuid ei vaja. 

Puurkaevu sanitaarkaitse ala on 50 meetrit ning selle piiresse ei jää hooneid. 

Puurkaevu 
nimetus/ Kat 

nr 
Passi nr 

Puurimise 
aasta 

Veekiht Sügavus [m] 
Vee eri-kasutusloaga 

lubatud veevõtt [m3/a] 
Tegelik veevõtt 

aastal 2017 [m3/a] 

Tsolgo/ 10216 2103 1968 D2 95 - 1207 

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, vee erikasutusluba ja veekasutusaruanne 

Veevõrk 

Tsolgo külas on veetorustikke kokku umbes 1120 m (veetorustiku pikkus on mõõdetud joonistelt). 
Veetorustik on suures osas rekonstrueeritud 2015. aastal. Täiendavalt vajab rekonstrueerimist 430 m 
veetorustikku.  

5.4.2. VEETÖÖTLUS JA VEEKVALITEET 

Puurkaev-pumplasse on paigaldatud raua- ja mangaaniärastusseadmed. Hoonesse on paigaldatud 100 
liitrine hüdrofoor. Raua ja mangaani eraldusfiltrid on võimsusega 1,3 m3/h. Filtripesuvesi immutatakse.  

Puurkaevuvee kvaliteet 

Ühisveevärgi puurkaevudele, millele pole luba väljastatud kehtivad põhjavee kontrolli teostamise 
nõuded.  

Alljärgnevas tabelis tuuakse ära puurkaevust võetud veeproovide analüüside tulemused 2017. aastal. 

Uuritav näitaja Ühik Tsolgo puurkaev 
Ammoonium mg/l 0,05 

Elektrijuhtivus  μS/cm 402 

Fluoriid mg/l 0,2 

Hägusus (NTU) NTU 18,2 

Kloriid mg/l 11 

Lõhn (lahjendusaste)   1 

Mangaan μg/l  138 

Naatrium mg/l 5,0 

Nitraat mg/l <1 

Nitrit mg/l 0,005 

Oksüdeeritavus  mg/l O2 1,5 

pH  pH ühik 7,5 

Raud  μg/l 2080 

Sulfaat mg/l 10 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 

Tabel 5.14 Puurkaev Tsolgo külas 

Tabel 5.15 Tsolgo puurkaevu analüüsi tulemused (31.10.2017) 
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Uuritav näitaja Ühik Tsolgo puurkaev 
Kolooniate arv 22° C PMÜ/1 ml 0 

Allikas: Võru Vesi AS 

 

Joogiveekvaliteet 

Näitaja Ühik Piirnorm* 
Tsolgo kauplus 

14.12.2016 31.10.2017 

Lõhn Lahjendusaste   1 1 

Maitse Lahjendusaste   1 1 

Värvus Pt/Co skaala   0 0 

Hägusus NTU   <1 <1 

pH  pH ühik 6,5<pH<9,5 7,3 7,4 

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

Raud µg/l 200 73 55 
Elektrijuhtivus µS/cm 2500 529 343 
Mangaan µg/l 50 14 47 
Coli-laadsed bakterid PMÜ/ 100 ml 0 - 0 
Escherichia coli PMÜ/ 100 ml 0 - 0 

Allikas: Terviseameti avalikud andmed 
*Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 

Määratud näitajate osas vastab ühisveevärgi joogivesi esitatud nõuetele. 

5.4.3. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Vastavalt Maa-ameti andmetele on Tsolgo küla tuletõrje veevarustus lahendatud loodusliku 
veevõtukohaga Mustjärvest. Veevõtukohale on ligipääs tagatud, kuid tähistus ja veevõtukaev 
puuduvad. Veevõtukohta tuleb välja ehitada veevõtukaev, et vee võtmine oleks tagatud aastaringselt. 

5.4.4. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Küla ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett. 2017. aasta seisuga on Tsolgo küla 
ühisveevarustuse süsteemiga liitunud 45 elanikku (73% elanikkonnast). 

Kõikidele elanikele on paigaldatud veearvestid. 

 Ühik 2017 2030 
Vee toodang m3/d 3,3 5,1 
Vee tarbimine kokku m3/d 1,3 2,9 
Vee tarbimine elanike poolt m3/d 1,2 2,9 
Vee tarbimine juriidilise isikute ja tööstuse poolt m3/d 0,1 0,1 
Ühiktarbimine l/d el kohta 27,8 75,0 
Omatarbevesi m3/d 1,7 1,7 
Arvestamata vesi m3/d 0,3 0,5 
Arvestamata vesi % 10 10 
Allikas: Võru Vesi AS, Konsultandi arvutused 

Tabeli põhjal on näha, et vastavalt prognoosile perspektiivis vee müük veidi tõuseb. Prognoositud on 
elanikkonna veetarbimise suurenemist 75 l/ööp in kohta. Arvestamata vee kogus on perspektiivis 
arvestatud 10%. 

Tabel 5.16 Veekvaliteet ühisveevõrgus  

Tabel 5.17 Olemasolevad ja perspektiivsed veetootmise ja -tarbimise kogused 
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5.5. SOOKÜLA 
Sookülas osutab veeteenust AS Võru Vesi. AS Võru Vesi rendib kõiki olemasolevaid varasid Võru 
Vallavalitsuselt. Lähitulevikus antakse kõik opereeritavad varad üle AS-le Võru Vesi. Ühisveevarustus 
põhineb põhjaveel, põhiliseks veeallikaks on Kesk-Devoni veekompleks. Sooküla veevarustus põhineb 
ühel puurkaev-pumplal ning veetorustikke on kokku ca 635 m. Ühisveevärgiga on liitunud 25 inimest 
(44% elanikest). Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 5. 

5.5.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumplad 

Sooküla veevarustus põhineb ühel puurkaevul (katastri nr 10333), mis on rajatud 1966. aastal. 
Puurkaev on 80 m sügavune ning vee-erikasutusluba ei ole väljastatud. Puurkaev-pumpla on 
rekonstrueeritud 2013. aastal ja täiendavaid investeeringuid vaadeldaval perioodil ei vaja. Puurkaev-
pumpla tarbeks rajati hoone, mis on piirdeaiaga ümbritsetud.  

Puurkaevu sanitaarkaitse ala on 50 meetrit ning selle piiresse jäävad ka mõned hooned, kuid mitte 
potentsiaalselt ohtlikke objekte. Ettepanek on sanitaarkaitseala vähendada 30-ne meetrini. 

Puurkaevu 
nimetus/ Kat nr 

Passi nr 
Puurimise 

aasta 
Veekiht Sügavus [m] 

Vee eri-kasutusloaga 
lubatud veevõtt [m3/a] 

Tegelik veevõtt 
aastal 2017 [m3/a] 

Sooküla/ 10333 1712 1966 D2 80 - 1528 

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, vee erikasutusluba ja veekasutusaruanne 

Veevõrk 

Sookülas on veetorustikke kokku umbes 635 m (veetorustiku pikkus on mõõdetud joonistelt). 
Veetorustik on rahuldavas seisukorras ning täiendavaid investeeringuid teostada ei ole vajalik. 

5.5.2. VEETÖÖTLUS JA VEEKVALITEET 

Paigaldatud on raua ja mangaani eraldusfiltrid, võimsusega 1,3 m3/h. Hoonesse on paigaldatud 100 l 
hüdrofoor. Filtripesuvesi immutatakse.  

Puurkaevuvee kvaliteet 

Ühisveevärgi puurkaevudele, millele pole luba väljastatud kehtivad põhjavee kontrolli teostamise 
nõuded. 

Alljärgnevas tabelis tuuakse ära puurkaevust võetud veeproovide analüüside tulemused 2018. aastal. 

Uuritav näitaja Ühik Sooküla puurkaev 
Ammoonium mg/l 0,16 

Elektrijuhtivus  μS/cm 461 

Fluoriid mg/l 0,4 

Hägusus (NTU) NTU 11 

Kloriid mg/l 1,6 

Lõhn (lahjendusaste)   1 

Mangaan μg/l  68 

Naatrium mg/l 5,5 

Nitraat mg/l 1,5 

Nitrit mg/l 0,004 

Oksüdeeritavus  mg/l O2 1,7 

pH  pH ühik 7,2 

Tabel 5.18 Puurkaev Sookülas 

Tabel 5.19 Sooküla puurkaevu analüüsi tulemused (18.04.2018) 
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Uuritav näitaja Ühik Sooküla puurkaev 
Raud  μg/l 1020 

Sulfaat mg/l 5,8 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 

Kolooniate arv 22° C PMÜ/1 ml 7 
Allikas: Võru Vesi AS 

 

Joogiveekvaliteet 

Veevõrgust veeanalüüse võetud ei ole.  

5.5.3. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Maa-ameti andmetel on Sooküla tuletõrje veevarustus lahendatud loodusliku veevõtukohaga Husari-
Sooküla-Hinsa tee ääres asuva tiigiga. Tiigile on juurdepääs tagatud, kuid tiik on kinni kasvanud ning 
veevõtukoha tähistus ja veevõtukaev puuduvad. Veevõtukoht tuleb rekonstrueerida.  

5.5.4. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Küla ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett. 2017. aastal seisuga on Sooküla 
ühisveevarustuse süsteemiga liitunud 25 elanikku (44% elanikkonnast). Kõikidele elanikele on 
paigaldatud veearvestid.  

 Ühik 2017 2030 
Vee toodang m3/d 4,2 3,8 
Vee tarbimine kokku m3/d 1,9 1,7 
Vee tarbimine elanike poolt m3/d 1,9 1,7 
Vee tarbimine juriidilise isikute ja tööstuse poolt m3/d 0,0 0,0 
Ühiktarbimine l/d el kohta 79,1 79,1 
Omatarbevesi m3/d 1,3 1,3 
Arvestamata vesi m3/d 0,9 0,8 
Arvestamata vesi % 22 22 
Allikas: Võru Vesi AS, Konsultandi arvutused 

Tabeli põhjal on näha, et vastavalt prognoosile perspektiivis vee müük veidi langeb.  

5.6. PIKAKANNU 
Pikakannu küla on hõreda asustusega ning seetõttu ei ole majanduslikult mõistlik välja arendada 
täiendavaid ühisveevärgi rajatisi. Elanikud on varustatud salvkaevudega. Koolimaja veevarustus on 
tagatud puurkaevuga katastri nr 10210. Kaev on rajatud 1958. aastal ning sanitaarkaitseala on 10 m. 
Kaevuga tarbitakse Kesk-Devoni põhjavett ning vee-erikasutusluba ei ole väljastatud. Puurkaev ning 
veetorustikud on rendivara Võru Vallavalitsuselt. Arengukava koostaja leiab, et antud olukorras võiks 
veega varustamise üle anda koolimaja haldajale, kuna piirkond ei vasta veeteenuse piirkonna 
miinimumnõuetele. 

 

 

 

Tabel 5.20 Olemasolevad ja perspektiivsed veetootmise ja -tarbimise kogused 
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Puurkaevu 
nimetus/ Kat nr 

Passi nr 
Puurimise 

aasta 
Veekiht Sügavus [m] 

Vee eri-kasutusloaga 
lubatud veevõtt [m3/a] 

Tegelik veevõtt 
aastal 2017 

[m3/a] 

Pikakannu/10210 A-329-M 1958 D2 75,6 - 225 

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart 

Puurkaev-pumpla on hiljuti rekonstrueeritud ja täiendavaid investeeringuid ei vaja. Puurkaev-pumplas 
veetöötlusseadmed puuduvad. Hoonesse on paigaldatud 100 l hüdrofoor.  

Koolihoone veega varustamiseks rajatud veetorustiku tehniline seisukord on rahuldav ja lähitulevikus 
investeeringuid ei vaja. Kokku on veetoru pikkus 106 m. 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skeemidel Lisas 1 Joonisel 6. 

5.6.1. VEEKVALITEET 

Puurkaevuvee kvaliteet 

Ühisveevärgi puurkaevudele, millele pole luba väljastatud kehtivad põhjavee kontrolli teostamise 
nõuded. 

Alljärgnevas tabelis tuuakse ära puurkaevust võetud veeproovide analüüside tulemused 2016. aastal. 
Raua sisaldus ületab minimaalsel määral lubatud piirnormi. Ülejäänud näitajate osas vastab vesi 
joogiveekvaliteedi nõuetele. 

Uuritav näitaja Ühik Pikakannu puurkaev 
Ammoonium mg/l <0,05 

Elektrijuhtivus  μS/cm 252 

Fluoriid mg/l <0,1 

Hägusus (NTU) NTU 8,2 

Kloriid mg/l 8,1 

Lõhn (lahjendusaste)   1 

Mangaan μg/l  45 

Naatrium mg/l 4,5 

Nitraat mg/l 7,5 

Nitrit mg/l 0,008 

Oksüdeeritavus  mg/l O2 1,0 

pH  pH ühik 7,3 

Raud  μg/l 347 

Sulfaat mg/l 22 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 

Kolooniate arv 22° C PMÜ/1 ml >300 
Allikas: AS Võru Vesi 

 

 

 

Tabel 5.21 Puurkaev Pikakannu külas 

Tabel 5.22 Pikakannu küla puurkaevu analüüsi tulemused (26.10.2016) 
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Joogiveekvaliteet 

Näitaja Ühik Piirnorm* 
Pikakannu kool 

25.10.2017 

Lõhn Lahjendusaste   1 

Maitse Lahjendusaste   1 

Värvus Pt/Co skaala   0 

Hägusus NTU   1,2 

pH  pH ühik 6,5<pH<9,5 7,4 

Ammoonium mg/l 0,50 <0,05 

Elektrijuhtivus µS/cm 2500 318 
Coli-laadsed bakterid PMÜ/ 100 ml 0 0 
Escherichia coli PMÜ/ 100 ml 0 0 

Allikas: Terviseameti avalikud andmed 
*Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 

Määratud näitajate osas vastab ühisveevärgi joogivesi esitatud nõuetele. 

5.6.2. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Vastavalt Maa-ameti andmetele on Pikakannu asula tuletõrje veevarustus lahendatud loodusliku 
veevõtukohaga Otsa-Pindi tee ääres asuvast tiigist. Ligipääs tiigile puudub. Samuti puuduvad 
veevõtukoha tähistus ja veevõtukaev. Vaatluse hetkel on tiik tühi.  

5.6.3. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

AS Võru Vesi osutab veeteenust Pikakannu koolimajale. Elanikud kasutavad isiklikke salvkaevusid. 
Perspektiivis ei nähta ette Pikakannu külas ühisveevärgi rajamist elanikele. Veeteenuse osutamise 
võiks konsultandi hinnangul üle anda koolihoone haldajale. 

5.7. ORAVA KÜLA 
Orava külas osutab veeteenust Orava Teenus OÜ. AS Võru Vesi võtab veeteenuse osutamise Orava 
külas üle alates 01.01.2019. Ühisveevarustus põhineb põhjaveel, põhiliseks veeallikaks on Kesk-Devoni 
veekompleks. Orava külas on kokku veetorustikke ca 2,3 km. Orava külas puuduvad II-astme pumplad. 
Ühisveevärgiga on liitunud 200 inimest (88% elanikest). Olemasolevate veevarustussüsteemide 
asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 7. 

5.7.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumplad 

Orava küla veevarustus põhineb ühel puurkaevul (katastri nr 11180), mis on rajatud 1971. aastal. 
Puurkaev on 130 m sügavune ning vee-erikasutusloaga (L.VV/326952) on lubatud veevõtt aastas 
10 800 m3. Veehaarde seisukord on hea. 

Orava küla puurkaevpumpla rekonstrueeriti 2014. aastal. Puurkaevu (kat nr 12001) sanitaarkaitse ala 
on 50 meetrit ning selle piiresse ei jää hooneid.  

Puurkaev-pumplal puudub häireedastuse võimalus, seega paigaldatakse vajalikud seadmed pumplale 
lühiajalises programmis.  

 

 

 

Tabel 5.23 Veekvaliteet ühisveevõrgus 
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Puurkaevu 
nimetus/ Kat 

nr 
Passi nr 

Puurimise 
aasta 

Veekiht Sügavus [m] 
Vee eri-kasutusloaga 

lubatud veevõtt [m3/a] 
Tegelik veevõtt 

aastal 2017 [m3/a] 

Orava küla/ 
11180 

3182 1971 D2 130 10 800 2640 

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, vee erikasutusluba ja veekasutusaruanne 

Veevõrk 

Orava külas on veetorustikke kokku umbes 2295 m (veetorustiku pikkus on mõõdetud joonistelt), 
millest arengukava koostamise hetkeks on kõik rekonstrueeritud. Torustik on ehitatud PE plasttorust 
läbimõõduga 32-90 m.  

5.7.2. VEETÖÖTLUS JA VEEKVALITEET 

Orava küla puurkaevpumplas kasutatakse veetöötlusena raua ja mangaani ärastust. Lühiajaliste 
investeeringu programmi raames ehitatakse veetöötlus ümber aereerimise süsteemile. 

Puurkaevpumpla tehniline ja sanitaarne seisukord on hea. Vajalik vaid paigaldada 
häireedastussüsteem, et vähendada opereerimiskulusid.  

Puurkaevuvee kvaliteet 

Puurkaevudest pumbatava põhjavee kontrolli teostamise nõuded on esitatud vee-erikasutusloas.  

Uuritav näitaja Ühik Orava puurkaev 
09.08.2017 

Orava puurkaev 
22.08.2018 

Ammoonium mg/l 0,16 0,16 

Elektrijuhtivus  μS/cm 239 242 

Fluoriid mg/l 0,12 0,11 

Hägusus (NTU) NTU 32 28 

Kloriid mg/l 1,4 1,1 

Lõhn (lahjendusaste)   1,0 2,0 

Mangaan μg/l  210 210 

Naatrium mg/l 2,0 2,0 

Nitraat mg/l 0,48 <0,1 

Nitrit mg/l <0,01 0,045 

Oksüdeeritavus  mg/l O2 1,2 1,8 

pH  pH ühik 7,2 7,1 

Raud  mg/l 5,6 5,3 

Sulfaat mg/l 4,7 3,8 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <5 <5 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Kolooniate arv 22° C PMÜ/1 ml 0 0 
Allikas: Terviseamet 

 

 

 

 

Tabel 5.24 Puurkaev Orava külas 

Tabel 5.25. Orava küla puurkaevu analüüsi tulemused 
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Joogiveekvaliteet 

Näitaja Ühik Piirnorm* 
Orava kooli söökla kraan 

09.08.2017 22.08.2018 

Lõhn Lahjendusaste   0 0 

Maitse Lahjendusaste   0 - 

Värvus Pt/Co skaala   0 <5 

Hägusus NTU   <0,5 <0,5 

pH  pH ühik 6,5<pH<9,5 7,6 7,7 

Ammoonium mg/l 0,50 <0,02 <0,02 

Raud µg/l 200 37 <20 
Elektrijuhtivus µS/cm 2500 303 307 
Mangaan µg/l 50 <10 <10 
Coli-laadsed bakterid PMÜ/ 100 ml 0 0 0 
Escherichia coli PMÜ/ 100 ml 0 0 0 

Allikas: Terviseameti avalikud andmed 
*Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 

Määratud näitajate osas vastab ühisveevärgi joogivesi esitatud nõuetele. 

5.7.3. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Orava küla puurkaevude tootlus ei taga hüdrantide kasutamiseks vajalikku vooluhulka. Tuletõrje 
veevajadusega veehaarde ja torustiku projekteerimisel 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).  

Vastavalt Maa-ameti andmetele on Orava küla tuletõrje veevarustus lahendatud loodusliku 
veevõtukohaga Orava järvest. Veevõtukoht on tähistatud ja juurdepääsutee olemas. Veevõtukaev 
puudub. Lühiajaliste investeeringute kavas on ette nähtud olemasoleva veevõtukoha korrastamine 
ning veevõtukaevu rajamine.  

5.7.4. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Küla ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett. 2017. a seisuga on Orava küla 
ühisveevarustuse süsteemiga liitunud 200 inimest (88% elanikkonnast). Kõikidele tarbijatele on 
paigaldatud veearvestid.  

 Ühik 2017 2030 
Vee toodang m3/d 18,2 25,9 
Vee tarbimine kokku m3/d 10,7 15,2 
Vee tarbimine elanike poolt m3/d 8,4 12,9 
Vee tarbimine juriidilise isikute ja tööstuse poolt m3/d 2,4 2,4 
Ühiktarbimine l/d el kohta 41,8 75,0 
Omatarbevesi m3/d 0,0 0,0 
Arvestamata vesi m3/d 7,5 10,7 
Arvestamata vesi % 41 41 
Allikas: Orava Teenus OÜ, Konsultandi arvutused 

Tabeli põhjal on näha, et vastavalt prognoosile perspektiivis vee müük ja toodang veidi suurenevad, 
suuresti just ühiktarbimise suurendamise tõttu 75 l/ööp in kohta. 

Tabel 5.26 Veekvaliteet ühisveevõrgus 

Tabel 5.27 Olemasolevad ja perspektiivsed veetootmise ja -tarbimise kogused 
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5.8. SÕMERPALU ALEVIK 
Sõmerpalu alevikus on käesoleval hetkel määratud vee-ettevõtjaks Võru Vesi AS. Kõik varad kuuluvad 
samuti ettevõttele. Ühisveevarustus põhineb põhjaveel, põhiliseks veeallikaks on Kesk-Devoni 
veekompleks. Sõmerpalu alevikus kasutatakse ühisveevärgis ühte puurkaev-pumplat ning 
veetorustikke on külas kokku ca 2,7 km. Veeteenusega on liitunud 333 inimest (97% elanikest). 
Peamised tarbijad on elanikud, Sõmerpalu Põhikool, Lastead Lepatriinu ning alevikus asuvad 
ettevõtted. Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 8. 

5.8.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumplad 

Sõmerpalu aleviku veevarustus põhineb käesoleval hetkel ühel puurkaevul (katastri nr 51150), mis on 
rajatud 2012. aastal. Puurkaev asub Jaama tn 4 kinnistul (kat nr 76701:001:0399). Puurkaev on 105,7 
m sügavune ning vee-erikasutusloaga (L.VV/325540) on lubatud veevõtt aastas 16 000 m3. Veehaarde 
seisukord on hea.  

Kaks puurkaevu (katastri nr 10778 ja 11303) on arengukava koostamise ajal reservis. Puurkaev katastri 
nr 11303 asub Nursi tee 18 kinnistul (kat nr 76702:002:0176) ja puurkaev katastri nr 10778 asub Vana 
puurkaevu kinnistul (kat nr 76702:002:0173). Reservis olevate puurkaevude sanitaarkaitsealad on 50 
m. Hooned nimetatud sanitaarkaitsealades puuduvad.  

Sõmerpalu puurkaevpumplasse on paigaldatud 7 m3 polüetüleenist veemahuti. Pärast mahutit on 
paigaldatud kaks Lowara 2,2 kW II-astme pumpa H=52,4–36,5 m, Q=50–210 l/min. Puurkaevu (kat nr 
51150) sanitaarkaitse ala on 30 meetrit ning selle piires ei paikne hooneid. Puurkaev-pumpla 
territoorium on piiratud aiaga. Väravad on lukustatud. 

Puurkaevu hoone seinale on paigaldatud veevõtukoht, mida oleks võimalik kasutada ka 
tulekustutusvee võtmiseks. Korraga on võimalik pumplasse paigaldatud mahutist saada kuni 7 m3 vett. 

Puurkaevu 
nimetus/ Kat nr 

Passi nr 
Puurimise 

aasta 
Veekiht Sügavus [m] 

Vee eri-kasutusloaga 
lubatud veevõtt [m3/a] 

Tegelik veevõtt 
aastal 2017 [m3/a] 

Sõmerpalu/ 
51150 

- 2012 D2 105,7 16 000 8803 

10778 (reservis) A-13-M 1953 D2 100 - - 

11303 (reservis) 3516 1973 D2 105 - - 

Allikas: Puurkaevude arvestuskaardid, vee erikasutusluba ja veekasutusaruanded 

 

Veevõrk 

Sõmerpalu alevikus on veetorustikke kokku umbes 2715 m (veetorustiku pikkus on mõõdetud 
joonistelt), millest 2012. aastal on rekonstrueeritud kogu veetorustiku süsteem. Veetorustik on 
enamuses rajatud polüetüleenist (PE) survetorustikest läbimõõduga De 32–De 90. Veetorustike ja 
kaevude (sh siibrite) seisukord on hea. Lühiajalises programmis on planeeritud rajada uut 
veetorustikku 400 m ulatuses.  

5.8.2. VEETÖÖTLUS JA VEEKVALITEET 

Sõmerpalu aleviku veetöötlusjaama on paigaldatud Eurowater Eurotank NSB130 rauaärastusfiltrid, 
jõudlus 7,8 m3/h.  

Tabel 5.28 Puurkaevud Sõmerpalu alevikus 
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Veetöötlusseadmetel on olemas häireedastussüsteem, mis saadaks pumpla tõrgetest operaatorile 
häired GSM telefonile SMS-sõnumina. Vajalik on puurkaev-pumpla ja veetöötlusseadmete ühildamine 
vee-ettevõtja SCADA-ga, et oleks võimalik reaalajas jälgida pumpla tööd arvutist ja nutiseadmetest 
ning oleks võimalik pumpla töö andmed kokku koguda ja arhiveerida andmete analüüsimiseks. 

Puurkaev-pumpla tehniline ja sanitaarne seisukord on hea.  

Puurkaevuvee kvaliteet 

Puurkaevudest pumbatava põhjavee kontrolli teostamise nõuded on esitatud vee-erikasutusloas. 
Ühisveevärgi puurkaevudele, millele pole luba väljastatud kehtivad samad nõuded. 

Alljärgnevas tabelis tuuakse ära puurkaevust võetud veeproovide analüüside tulemused 2017. aastal. 

Uuritav näitaja Ühik Sõmerpalu aleviku uus puurkaev 
Ammoonium mg/l <0,05 

Elektrijuhtivus  μS/cm 447 

Fluoriid mg/l 0,2 

Hägusus (NTU) NTU 3,5 

Kloriid mg/l 1,3 

Lõhn (lahjendusaste)   2 

Mangaan μg/l  233 

Naatrium mg/l 3,1 

Nitraat mg/l <1 

Nitrit mg/l 0,003 

Oksüdeeritavus  mg/l O2 2,3 

pH  pH ühik 7,4 

Raud  μg/l 1710 

Sulfaat mg/l 1,6 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 

Kolooniate arv 22° C PMÜ/1 ml 4 
Allikas: AS Võru Vesi 

 

Joogiveekvaliteet 

Näitaja Ühik Piirnorm* 
Sõmerpalu lasteaed 

28.09.2016 27.09.2017 

Lõhn Lahjendusaste   1 1 

Maitse Lahjendusaste   1 1 

Värvus Pt/Co skaala   0 0 

Hägusus NTU   <1 <1 

pH  pH ühik 6,5<pH<9,5 7,3 7,2 

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

Raud µg/l 200 <20 <20 
Elektrijuhtivus µS/cm 2500 415 424 
Mangaan µg/l 50 <10 <10 
Coli-laadsed bakterid PMÜ/ 100 ml 0 0 0 

Tabel 5.29 Sõmerpalu aleviku puurkaevu analüüsi tulemused (29.03.2017) 

Tabel 5.30 Veekvaliteet ühisveevõrgus  
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Näitaja Ühik Piirnorm* 
Sõmerpalu lasteaed 

28.09.2016 27.09.2017 

Escherichia coli PMÜ/ 100 ml 0 0 0 
Allikas: Terviseameti avalikud andmed 
*Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 

Määratud näitajate osas vastab ühisveevärgi joogivesi esitatud nõuetele. 

5.8.3. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Tuletõrjevee võtmise võimalus on koolimaja läheduses Võhandu jõest ja mõisapargis tiigist, 
veevõtukohad on välja ehitatud. Veevõtukohad on välja ehitatud ja tähistatud.  

5.8.4. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Aleviku ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett. 2017. a seisuga on Sõmerpalu 
aleviku ühisveevarustuse süsteemiga liitunud 333 inimest (97% elanikkonnast). Kõikidele tarbijatele on 
paigaldatud kaugloetavad veearvestid.  

 Ühik 2017 2030 
Vee toodang m3/d 24,1 27,5 
Vee tarbimine kokku m3/d 19,3 22,3 
Vee tarbimine elanike poolt m3/d 18,4 21,4 
Vee tarbimine juriidilise isikute ja tööstuse poolt m3/d 0,9 0,9 
Ühiktarbimine l/d el kohta 55,4 75 
Omatarbevesi m3/d 1,6 1,6 
Arvestamata vesi m3/d 3,2 3,7 
Arvestamata vesi % 13 13 
Allikas: Võru Vesi AS, Konsultandi arvutused 

Tabeli põhjal on näha, et vastavalt prognoosile perspektiivis vee müük ja toodang veidi tõuseb. 
Prognoositud on elanikkonna veetarbimise suurenemist 75 l/ööp in kohta. 

5.9. OSULA KÜLA 
Osula külas on käesoleval hetkel määratud vee-ettevõtjaks Võru Vesi AS. Kõik varad kuuluvad samuti 
ettevõttele. Ühisveevarustus põhineb põhjaveel, põhiliseks veeallikaks on Kesk-Devoni veekompleks. 
Osula külas on ühisveevärgis kasutusel kaks puurkaev-pumplat ning veetorustikke on külas kokku ca 
5,8 km. Veeteenusega on liitunud 245 inimest (80% elanikest). Arengukava koostamise ajal teostatakse 
terves Osula külas ulatuslikke vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise/rajamise töid. Töid 
iseloomustatakse täpsemalt allolevates peatükkides. Olemasolevate veevarustussüsteemide 
asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 9. 

5.9.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumplad 

Osula küla veevarustus põhines kahel puurkaevul (katastri nr 10786 ja 10797). Osula töökoja puurkaev 
(kat nr 10786) on rajatud 1969. aastal ning Osula koolimaja puurkaev (kat nr 10797) on rajatud 1987. 
aastal. Töökoja puurkaev asub Töökoja kinnistul (kat nr 76701:002:0136) ning koolimaja puurkaev asub 
Puurkaevu kinnistul (kat nr 91701:001:0162). Töökoja puurkaev on 105 m sügavune ja koolimaja 
puurkaev on 130 m sügavune. Vee-erikasutusloaga (L.VV/325540) on lubatud töökoja puurkaevust 
veevõtt 16 000 m3 aastas ja koolimaja puurkaevust 2500 m3 aastas. Peale 2018. aastal teostatud 
rekonstrueerimistöid jääb kasutusse Osula küla puurkaev (kat nr 10786) ning põhikooli puurkaev jääb 
reservi.  

Tabel 5.31 Olemasolevad ja perspektiivsed veetootmise ja -tarbimise kogused 
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Puurkaevude sanitaarkaitsealad on 50 m ning nende piiridesse ei jää hooneid. 

Töökoja puurkaev oli enne rekonstrueerimist maa-alune puurkaevpumpla ning amortiseerunud. Peale 
rekonstrueerimist 2018. aasta lõpuks on rajatud puurkaevule maapealne puurkaevpumpla-
veetöötlusjaama hoone. Hoone teenindamiseks on rajatud ka juurdepääsutee ja parkimisplats.  

Rajatav hoone tuleb ühepoolse kaldkatusega (katuse materjal – trapetsprofiilplekk) ning 
puitkarkassiga, mis kaetakse vertikaalse trapetsprofiilplekiga. Hoone on rajatud plaatvundamendile 
ning põranda tasapind jääb ümbritsevast maapinnast ülespoole. Hoone ümber rajatakse killustikriba, 
kaldega hoonest eemale. Hoonele on paigaldatud soojustatud metalluks. Puurkaev jääb paiknema 
hoonest välja.  

Puurkaevu 
nimetus/ Kat nr 

Passi nr 
Puurimise 

aasta 
Veekiht Sügavus [m] 

Vee eri-kasutusloaga 
lubatud veevõtt [m3/a] 

Tegelik veevõtt 
aastal 2017 

[m3/a] 
Töökoja 

puurkaev/10786 
2569 1969 D2 105 16 000 5904 

Põhikooli 
puurkaev/10797 

5744 1987 D2 130 2500 1674 

Allikas: Puurkaevude arvestuskaardid, vee erikasutusluba ja veekasutusaruanded 

Veevõrk 

Küla veetorustikud on rajatud 30-40 aastat tagasi ja olid arengukava koostamise ajaks amortiseerunud. 
Vanad torud olid üledimensioneeritud, mistõttu joogivee kvaliteet langes enne klientideni jõudmist. 
Veekaod olid samuti suured, kuna torustikud olid amortiseerunud ja lekkelised. 2018. aastal 
rekonstrueeritakse Osula küla kõik veetorustikud (peatorustik De40 kuni De 90 ja kinnistuühendused 
De32, De40 ja De50). Peale veetorustike rekonstrueerimist on Osula külas kokku umbes 5845 m 
veetoru (veetorustiku pikkus on mõõdetud joonistelt). Sealhulgas on hajaasustusprogrammi raames 
külla rajatud 1570 m ulatuses veetoru.  

5.9.2. VEETÖÖTLUS JA VEEKVALITEET 

Töökoja puurkaevus puudus veetöötlus, 2018. aastal paigaldati puurkaev-pumplasse kaheastmeline 
veetöötlussüsteem. Põhjavesi pumbatakse puurkaevust süvaveepumbaga. Raua- ja mangaani 
oksüdatsiooniks juhitakse aeratsioonimahuti veesisendile paigaldatud segusõlme õlivaba 
kompressoriga suruõhku, mille reguleerimine toimub spetsiaalse õhu reguleerimisventiiliga. 
Aeratsioonimahutis toimub vee ja õhu ühtlane segunemine ja gaaside eraldumine, mille käigus 
toimuval oksüdatsioonil muudetakse vees esinevad lahustunud, kahevalentsed raua- ja 
mangaaniioonid kolmevalentseteks oksiidideks ja hüdroksiidideks, mis on mehaaniliselt filtreeritavad. 
Järgnevalt juhitakse vesi filterseadmetesse. Filtripaakides on filterliiv ja lisaks katalüütiline materjal, 
mis töötab oksüdatsiooniprotsessi katalüsaatorina, võimaldades kiirendada õhuhapniku reageerimist 
hapendatavate ühenditega. Filtrimaterjali läbinud vesi suunatakse kahte kogumismahutisse, kumbki 
mahuga 5m3. Kogumismahutite täitmist kontrollitakse mahutite automaatse täitmisklapiga. 
Kogumismahutitest pumpavad joogivee võrku 2 võrgupumpa. Pumbad töötavad vaheldumisi, vastavalt 
vee tarbimisele ja vajadusel ka koos, kui on maksimaalne tarbimine. Mõlemad survetõstepumbad on 
varustatud sagedusmuunduriga. Filtrite uhtumiseks kasutatakse toorvett ja suunatakse peale filtri 
läbimist põrandas paiknevasse restkaevu ja sealt isevoolselt Osula küla ühiskanalisatsiooni. Ebaühtlase 
tarbimise ja hüdrolöökide leevendamiseks on ette nähtud membraanhüdrofoorid toorveetorustikule 
ja veetöötlusjaama väljund torustikule. Desinfitseerimiseks on ette nähtud perspektiivne võimalus 
doseerida vette NaOCl-lahust toorveetorustikku, enne kogumismahuteid või veevõrku. Torustikule 
rajatakse valmidus, doseerimissüsteemi lisamiseks. 

Joogivee puhastusjaamade tehniline ja sanitaarne seisukord on hea.  

Tabel 5.32 Puurkaevud Osula külas 
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Puurkaevuvee kvaliteet 

Puurkaevudest pumbatava põhjavee kontrolli teostamise nõuded on esitatud vee-erikasutusloas.  

Alljärgnevas tabelis tuuakse ära puurkaevust võetud veeproovide analüüside tulemused 2017. aastal. 

Uuritav näitaja Ühik Töökoja puurkaev Põhikooli puurkaev 
Ammoonium mg/l <0,05 <0,05 

Elektrijuhtivus  μS/cm 301 327 

Fluoriid mg/l 0,2 0,3 

Hägusus (NTU) NTU 1,4 3,8 

Kloriid mg/l 1,1 0,8 

Lõhn (lahjendusaste)   1 1 

Mangaan μg/l  56 274 

Naatrium mg/l 2,2 2,7 

Nitraat mg/l <1 <1 

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

Oksüdeeritavus  mg/l O2 0,8 0,9 

pH  pH ühik 7,6 7,6 

Raud  μg/l <20 685 

Sulfaat mg/l 8,6 2,7 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Kolooniate arv 22° C PMÜ/1 ml 0 0 
Allikas: AS Võru Vesi 

 

Joogiveekvaliteet 

Näitaja Ühik Piirnorm* 
Osula Perearstikeskus Osula kool Osula VTJ 

28.09.2016 27.09.2017 28.09.2016 27.09.2017 05.10.2018 

Lõhn Lahjendusaste   1 1 1 1 - 

Maitse Lahjendusaste   1 1 1 1 - 

Värvus Pt/Co skaala   0 0 0 0 - 

Hägusus NTU   <1 <1 <1 <1 - 

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

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

Raud µg/l 200 86 62 89 <20 <20 
Elektri-
juhtivus 

µS/cm 2500 351 381 348 342 - 

Mangaan µg/l 50 34 25 284 <10 15 
Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/ 100 ml 0 0 0 0 0 0 
Escherichia 
coli 

PMÜ/ 100 ml 0 0 0 0 0 0 

Allikas: Terviseameti avalikud andmed 
*Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 

2016. aastal ületas mangaani sisaldus Osula kooli veetorustikus lubatud piirmäära. 2017. ja 2018. aastal 
vastavad ühisveevärgi joogivee analüüsid määratud näitajate osas esitatud nõuetele. 

Tabel 5.33 Osula küla puurkaevude analüüsi tulemused (29.03.2017) 

Tabel 5.34 Veekvaliteet ühisveevõrgus  
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5.9.3. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Tuletõrjevee mahuti paikneb staadioni ja maantee vahel. Tegemist u 50 m 3 raudbetoonist mahutiga, 
mis on vaja puhastada ja veekindlaks muuta. Juurdepääs on tagatud ning veevõtukoha tähistus on 
olemas. Pikaajalise investeeringute programmi raames tuleks mahuti rekonstrueerida.  

5.9.4. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Aleviku ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett. 2017. a seisuga on Osula küla 
ühisveevarustuse süsteemiga liitunud 245 inimest (80% elanikkonnast). Kõikidele tarbijatele on 
paigaldatud kaugloetavad veearvestid.  

 

 Ühik 2017 2030 
Vee toodang m3/d 20,8 24,1 
Vee tarbimine kokku m3/d 17,9 20,2 
Vee tarbimine elanike poolt m3/d 13,4 15,8 
Vee tarbimine juriidilise isikute ja tööstuse poolt m3/d 4,4 4,4 
Ühiktarbimine l/d el kohta 54,8 75,0 
Omatarbevesi m3/d 1,5 1,5 
Arvestamata vesi m3/d 1,4 2,4 
Arvestamata vesi % 7 10 
Allikas: Võru Vesi AS, Konsultandi arvutused 

Tabeli põhjal on näha, et vastavalt prognoosile perspektiivis vee müük ja toodang veidi tõuseb. 
Prognoositud on elanikkonna veetarbimise suurenemist 75 l/ööp in kohta. Arvestamata vee kogus on 
perspektiivis arvestatud 10%. 

5.10. JÄRVERE KÜLA 
Järvere külas on käesoleval hetkel määratud vee-ettevõtjaks Võru Vesi AS. Kõik varad kuuluvad samuti 
ettevõttele. Ühisveevarustus põhineb põhjaveel, põhiliseks veeallikaks on Kesk-Devoni veekompleks. 
Järvere külas kasutatakse ühisveevärgis kolme puurkaevpumplat (üks on reservis) ning veetorustikke 
on külas kokku ca 4,4 km. Veeteenusega on liitunud 155 inimest (82% elanikest). Olemasolevate 
veevarustussüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 
Joonisel 10. 

5.10.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumplad 

Järvere küla veevarustus põhineb käesoleval hetkel kahel puurkaevul (katastri nr 10790 ja 13113). 
Lisaks on külas Töökoja puurkaev (katastri nr 10785), mis on alates 2016. aastast reservis. Hooldekodu 
puurkaev (kat nr 10790) on rajatud 1974. aastal ning Elamute puurkaev (kat nr 13113) on rajatud 1973. 
aastal. Hooldekodu puurkaev asub Puurkaevu kinnistul (kat nr 76702:002:0154) ning varustab veega 
hooldekodu, pagaritööstust, kahte kortermaja ja eramuid. Elamute puurkaev asub Elamutsooni 
puurkaevu kinnistul (kat nr 76702:002:0179) ning varustab elamute (Võru linna poolse) piirkonna 
kliente (4 kortermaja ja üks asutus). Reservis olev Töökoja puurkaev asub Plangi kinnistul (kat nr 
76701:001:0356).  

Hooldekodu ja Elamute puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m ning selles paiknevad hooned. 
Potentsiaalselt ohtlikke ehitisi sanitaarkaitse alas ei asu.  

Tabel 5.35 Olemasolevad ja perspektiivsed veetootmise ja -tarbimise kogused 
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Hooldekodu puurkaev on 110 m sügavune ning Elamute puurkaev on 47,5 m sügavune. Vee-
erikasutusloaga (L.VV/325540) on mõlemast puurkaevust lubatud veevõtt kuni 10 000 m3 aastas. 
Hooldekodu ja Elamute puurkaev-pumplatel on eraldi võrgupiirkonnad. Hooldekodu veehaare 
rekonstrueeriti 2008. aastal ja uuendati 2016. aastal. Elamute puurkaev-pumpla seisukord on hea. 

Hooldekodu puurkaevu paigaldati uus hüdrofoor, kuid kinnistu on piiramata piirdeaiaga ning on 
ühildamata AS Võru Vesi SCADA-ga.  

2016. aastal rekonstrueeriti SA Keskkonnainvesteeringute keskuse rahastamisel Järvere küla Elamute 
puurkaev-pumpla. Pumplasse paigaldati uus puurkaevupump Grundfos, uus hüdrofoor ja elektri-
automaatikakilp. Territoorium on piiratud ajaga. Puurkaev-pumpla on ühendatud AS Võru Vesi SCADA-
ga, kus on võimalik jälgida puurkaevu töö parameetreid ning kus vajalikud andmed arhiveeritakse. 

Töökoja puurkaev oli kasutusel kuni küla veevõrgu rekonstrueerimiseni. Puurkaevu vesi on kõrge raua 
ja mangaani sisaldusega, kuid kaevud puuduvad veetöötlusseadmed. Lähemas perspektiivis ei ole 
plaanis puurkaev töösse rakendada. Võimalik on kasutada puurkaevu avariiolukordades, kui elamute 
puurkaevuga midagi juhtub. Puurkaevule ei ole väljastatud vee-erikasutusluba.  

Puurkaevu 
nimetus/ Kat nr 

Passi nr 
Puurimise 

aasta 
Veekiht Sügavus [m] 

Vee eri-kasutusloaga 
lubatud veevõtt [m3/a] 

Tegelik veevõtt 
aastal 2017 

[m3/a] 
Elamute 

puurkaev/13113 
3538 1973 D2 47,5 10 000 3395 

Hooldekodu 
puurkaev/10790 

3874 1974 D2 110 10 000 2837 

Töökoja 
puurkaev/10785 

2267 1968 D2 60 - - 

Allikas: Puurkaevude arvestuskaardid, vee erikasutusluba ja veekasutusaruanded 

Veevõrk 

Veetorustik on Järvere külas rekonstrueeritud aastatel 2007 (osaliselt hooldekodu piirkonnas) ja 2016 
(elamute piirkonnas). Kõikidele Järvere reoveekogumisalal olevatele elanikele rajati ühisveevärgiga 
liitumise võimalused. Samuti rajati 2016. aasta tööde raames küla bussipeatuse juurde veevõtupost. 
Erinevate võrgupiirkondade ühisveevärgi veetorustikud ei ole ühendatud. Kokku on Järvere külas ca 
4430 m veetorustikku (mõõdetud jooniselt). Rekonstrueerimist vajab üle 40 aasta tagasi ehitatud 
hooldekodu piirkonna veetorustik 345 m ulatuses. 

5.10.2. VEETÖÖTLUS JA VEEKVALITEET 

Hooldekodu veetöötlusjaam rekonstrueeriti 2008. aastal ja uuendati 2016. aastal. Pumplasse on 
paigaldatud Callidus veetöötlusseadmed, mudel AIF14. Rauaärastusfiltrite projekteeritud jõudlus on 4 
m3/h. Pumplas ei ole veemahutit ega II-astme pumplat.  

Elamute puurkaevust pumbatud põhjavesi ei vaja täiendavat puhastamist, seega puuduvad puurkaev-
pumplas veepuhastusseadmed. 

Joogivee puhastusjaamade tehniline ja sanitaarne seisukord on hea.  

Puurkaevuvee kvaliteet 

Puurkaevudest pumbatava põhjavee kontrolli teostamise nõuded on esitatud vee-erikasutusloas. 
Ühisveevärgi puurkaevudele, millele pole luba väljastatud kehtivad samad nõuded. 

Alljärgnevas tabelis tuuakse ära puurkaevust võetud veeproovide analüüside tulemused 2017. ja 2018. 
aastal. 

 

Tabel 5.36 Puurkaevud Järvere külas 
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Uuritav näitaja Ühik Elamute puurkaev 
29.03.2017 

Hooldekodu puurkaev 
25.09.2018 

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

Elektrijuhtivus  μS/cm 261 360 

Fluoriid mg/l <0,1 0,1 

Hägusus (NTU) NTU <1 1,9 

Kloriid mg/l 0,9 1,1 

Lõhn (lahjendusaste)   1 1 

Mangaan μg/l  <10 144 

Naatrium mg/l 1,4 3,2 

Nitraat mg/l <1 <1 

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

Oksüdeeritavus  mg/l O2 0,7 0,9 

pH  pH ühik 7,6 7,6 

Raud  μg/l <20 425 

Sulfaat mg/l 2,8 2,8 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Kolooniate arv 22° C PMÜ/1 ml 150 0 
Allikas: AS Võru Vesi 

 

Joogiveekvaliteet 

Näitaja Ühik Piirnorm* 
Järvere küla elamu Hooldekodu veevärgivesi 

27.09.2017 28.09.2016 25.09.2018 

Lõhn Lahjendusaste   1 1 1 

Maitse Lahjendusaste   1 1 1 

Värvus Pt/Co skaala   0 0 0 

Hägusus NTU   <1 <1 <1 

pH  pH ühik 6,5<pH<9,5 7,6 7,7 7,5 

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

Raud µg/l 200 <20 <20 <20 
Elektrijuhtivus µS/cm 2500 278 269 363 
Mangaan µg/l 50 <10 <10 <10 
Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/ 100 ml 0 0 0 0 
Escherichia coli PMÜ/ 100 ml 0 0 0 0 

Allikas: Terviseameti avalikud andmed ja TL2018/V2729 
*Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 

Järvere elamute veevärgivesi ja hooldekodu piirkonna veevärgivesi vastavad ühisveevärgile esitatud 
nõuetele. 

Tabel 5.37 Järvere küla puurkaevude analüüsi tulemused 

Tabel 5.38 Veekvaliteet ühisveevõrgus  
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5.10.3. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Tuletõrjevee võtmise kohana on vajalik elamute piirkonda maanteeäärse tiigi juures välja ehitada 
Päästeameti nõuetele vastav veevõtukoht ja ligipääs sellele. Tuletõrjehüdrantide kasutamiseks ei piisa 
olemasolevate puurkaevude tootlusest. Teise võimalusena on rajada 50 m3 veemahuti, nt elamute 
puurkaevu juurde. 

Hooldekodu piirkonnas on olemas veevõtukoht, mille juurde suunab ca 50 meetrit eespool olev viit. 
Veevõtukohaks on 50 m3 mahuti. 

5.10.4. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Küla ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett. 2017. a seisuga on Järvere küla 
ühisveevarustuse süsteemiga liitunud 155 inimest (82% elanikkonnast). Kõikidele tarbijatele on 
paigaldatud kaugloetavad veearvestid.  

 Ühik 2017 2030 
Vee toodang m3/d 17,1 19,7 
Vee tarbimine kokku m3/d 16,1 15,4 
Vee tarbimine elanike poolt m3/d 10,7 10,0 
Vee tarbimine juriidilise isikute ja tööstuse poolt m3/d 5,4 5,4 
Ühiktarbimine l/d el kohta 69,1 75,0 
Omatarbevesi m3/d 2,4 2,4 
Arvestamata vesi m3/d 0,0 2,0 
Arvestamata vesi % 0 10 
Allikas: Võru Vesi AS, Konsultandi arvutused 

Prognoositud on elanikkonna veetarbimise suurenemist 75 l/ööp in kohta. Arvestamata vee kogus on 
perspektiivis arvestatud 10%. 

5.11. SULBI KÜLA 
Sulbi külas on kahe korterelamu veevarustuseks rajatud salvkaev, kust vesi pumbatakse elamute 
veevõrku. Külas asuvatel eramutel on samuti enda salvkaevud, kust nad saavad joogivee. 
Ühisveevärgiga ei ole liitunud ühtegi inimest. Pikaajalises investeeringute programmis planeeritakse 
rajada veetorustik elamuteni, kasutades olemasolevat puurkaevu, mis kuulub arengukava koostamise 
ajal eraomanikele. Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 11. 

5.11.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumpla 

2013. aastal rajati Sulbi külla puurkaev (kat nr 52257), mida perspektiivis võiks kasutada ühisveevärgi 
puurkaevuna. Puurkaev on ehitatud Veski kinnistule (kat nr 76701:001:1020). Puurkaev on hetkel 
eraomanike omandis. Puurkaev on 91 m sügav ja kaevule on määratud 10 meetrine sanitaarkaitseala. 
Puurkaevu põhjavesi võetakse Kesk-Devoni põhjaveekogumist Ida-Eesti vesikonnas. 

Sulbi küla ühisveevärgi planeerimisel on võimalus puurkaevu omanikega kokku leppida, et puurkaev 
antakse üle vee-ettevõttele, kes hakkab külas veeteenust pakkuma. Teise lahendusena peaks leidma 
kinnistu, kuhu oleks võimalik uut puurkaevu rajada. Käesolevas ÜVK arendamise kavas ei ole 
planeeritud uue puurkaevu rajamist ja on arvestatud olemasoleva puurkaevuga. 

Puurkaevu nimetus/ Kat nr Passi nr Puurimise aasta Veekiht Sügavus [m] 

Sulbi puurkaev/52257 - 2013 D2 91 
Allikas: Puurkaevu arvestuskaart 

Tabel 5.39 Olemasolevad ja perspektiivsed veetootmise ja -tarbimise kogused 

 

Tabel 5.40 Puurkaev Sulbi külas 
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Veevõrk 

Ühisveevärgi veetorustikud Sulbi külas puuduvad. ÜVK arendamise kavaga on planeeritud küla 
keskusesse jäävatele kinnistutele liitumise võimalused ühisveevärgiga. Planeeritud veetorustike pikkus 
kokku on 2130 meetrit.  

5.11.2. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Vastavalt Maa-ameti kaardirakendusele on Sulbi külas määratud tuletõrjevee võtmise kohaks Võhandu 
jõe kaldal olev veevõtukoht. Tegemist on loodusliku veevõtukohaga. Ligipääs veevõtukohale on 
tagatud ning veevõtukaev on olemas. Veevõtukoha tähistuse silt on lagunenud. Hajaasustuse tõttu ei 
ole mõistlik tuletõrje veevarustust eraldi ühisveevärgi osana välja ehitada. 

5.11.3. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Arengukava koostamisel ajal ei osutata ühisveevärgi teenust, seega 2017. aasta veetarbimiste kohta 
andmed puuduvad. Arvestades, et 2030. aastaks on veetorustik rajatud, siis eeldades, et 
ühisveevärgiga on liitunud kuni 70% elanikest (47 inimest), siis allolev tabel kajastab elanike tarbimisi 
2030. aastal. Prognoositud on, et elanike ühiktarbimine on 75 l/ööp in kohta ning arvestamata vee 
kogus on 10%.  

 Ühik 2017 2030 
Vee toodang m3/d - 

 

 

4,0 
Vee tarbimine kokku m3/d - 3,6 
Vee tarbimine elanike poolt m3/d - 3,6 
Vee tarbimine juriidilise isikute ja tööstuse poolt m3/d - 0,0 
Ühiktarbimine l/d el kohta - 75,0 
Omatarbevesi m3/d - 0,0 
Arvestamata vesi m3/d - 0,4 
Arvestamata vesi % - 10 
Allikas: Konsultandi arvutused 

5.12. LINNAMÄE KÜLA 
Linnamäe külas on käesoleval hetkel määratud vee-ettevõtjaks Võru Vesi AS. Kõik varad kuuluvad 
samuti ettevõttele. Ühisveevarustus põhineb põhjaveel, põhiliseks veeallikaks on Kesk-Devoni 
veekompleks. Küla ühisveevärgis kasutatakse ühte puurkaevpumplat ning veetorustikke on külas 
kokku ca 6,5 km (koos Hutita külasse viiva torustikuga). Veeteenusega on liitunud 49 inimest (58% 
elanikest). Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 12. 

5.12.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumplad 

Linnamäe küla veevarustus põhineb ühel puurkaevul (katastri nr 10747), mis on rajatud 1958. aastal. 
Puurkaev asub Murumäe kinnistul (kat nr 76702:001:0830), mis on eraomandis. 2016. aastal oli 
veevõtt kaevust ca 4,1 m3/d ning seetõttu ei ole väljastatud vee-erikasutusluba (alla 5 m3/d ei ole 
veeloa väljastamine vajalik). Puurkaev teenindab 16 eraklienti, 1 kortermaja ja puiduettevõtet.  

Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m ning selles ei paikne hooneid. 

Linnamäe puurkaev on 45 m sügavune. Puurkaev-pumplast väljub neli torustikku küla erinevatesse 
suundadesse. Kolm nendest on uued plastiktorud ning küla keskusesse on vana raudtorustik, mis on 
amortiseerunud ja vajab välja vahetamist. Puurkaev-pumpla üldine seisukord on halb ja vajab 
rekonstrueerimist. 

Tabel 5.41 Olemasolevad ja perspektiivsed veetootmise ja -tarbimise kogused 



Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019—2030 

 57 / 154 
 

Puurkaev-pumpla ei ole piiratud piirdeaiaga. Pumplal puudub häireedastuse võimalus. Puurkaevu 
maa-alused seinad on ehitatud telliskividest, mille vuukide vahelt tuleb pumplasse sisse ümbritsevast 
pinnasest olevat liiva. Samuti on lagunemas pumpla raudbetoonist lagi, mille armatuurid on väljas ja 
roostetavad, kuna betoon on vananedes hakanud murenema. Pumplas puudub betoonist valatud põhi, 
seadmed asetsevad ebakindlal pinnasel. Pumplas olev hüdrofoor on samuti amortiseerunud ja vajalik 
asendada uuega. Pumpla elektri- ja automaatikasüsteemid tuleb kaasajastada, pumplale paigaldada 
häireedastus ja ühendada vee-ettevõtte SCADA-ga. Pumplale peale ehitada soojustatud plaat, millele 
tuleb teha hooldusluuk. Pumpla puurkaevu pump ja selle torustik välja tuleb vahetada. 

Linnamäe küla puurkaevust saavad vee ka Hutita küla kliendid. Liitumispunktiks ühisveevärgiga on 
puurkaev-pumpla, kuna Hutita küla torustik on ehitatud välja hajaasustusprogrammi raames kinnistu 
omanikel ja torustik ei ole üle antud vee-ettevõttele. Ehitatud torustiku pikkuseks on ca 2300 m. 

Puurkaevu 
nimetus/ Kat nr 

Passi nr 
Puurimise 

aasta 
Veekiht Sügavus [m] 

Vee eri-kasutusloaga 
lubatud veevõtt [m3/a] 

Tegelik veevõtt 
aastal 2016 [m3/a] 

Linnamäe 
puurkaev/10747 

A-322-M 1958 D2 45 - 1496,5 

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart 

Veevõrk 

Linnamäe küla ühisveevärgi veetorustike pikkus on ca 4170 m (veetorustiku pikkus on mõõdetud 
joonistelt). Ühisveevärgi veetorustikud on ehitatud üle 40 aasta tagasi. Torustikud on ehitatud 
peamiselt raud- ja malmtorudest. Olemasolevad vanad veetorustikud, mis on küla keskuse 
toitetorustikeks, on amortiseerunud ja vajavad rekonstrueerimist, pikkusega 1545 m. Teised 
torustikud on ehitatud plastist polüetüleentorudest ja nende seisukord on hea. Lisaks on 
hajaasustusprogrammi raames rajatud veetoru 2295 m kuni Hutita külani.  

5.12.2. VEETÖÖTLUS JA VEEKVALITEET 

Küla puurkaevpumplas veetöötlusseadmed puuduvad.  

Puurkaevuvee kvaliteet 

Ühisveevärgi puurkaevudele, millele pole luba väljastatud kehtivad põhjavee kontrolli teostamise 
nõuded. 

Alljärgnevas tabelis tuuakse ära puurkaevust võetud veeproovide analüüside tulemused 2017. aastal. 

Uuritav näitaja Ühik Linnamäe puurkaev 
Ammoonium mg/l <0,05 

Elektrijuhtivus  μS/cm 490 

Fluoriid mg/l 0,1 

Hägusus (NTU) NTU <1 

Kloriid mg/l 8,4 

Lõhn (lahjendusaste)   1 

Mangaan μg/l  <10 

Naatrium mg/l 3,5 

Nitraat mg/l 12 

Nitrit mg/l <0,002 

Oksüdeeritavus  mg/l O2 0,7 

pH  pH ühik 7,4 

Raud  μg/l <20 

Tabel 5.42 Puurkaev Linnamäe külas 

Tabel 5.43 Linnamäe küla puurkaevu analüüsi tulemused (29.03.2017) 
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Uuritav näitaja Ühik Linnamäe puurkaev 
Sulfaat mg/l 15 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 

Kolooniate arv 22° C PMÜ/1 ml 0 
Allikas: AS Võru Vesi 

Joogiveekvaliteet 

Näitaja Ühik Piirnorm* 
Utita-Richardi kinnistu 

27.09.2017 28.09.2016 

Lõhn Lahjendusaste   1 1 

Maitse Lahjendusaste   1 1 

Värvus Pt/Co skaala   0 0 

Hägusus NTU   <1 <1 

pH  pH ühik 6,5<pH<9,5 7,3 7,1 

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

Raud µg/l 200 <20 <20 
Elektrijuhtivus µS/cm 2500 524 507 
Mangaan µg/l 50 <10 <10 
Coli-laadsed bakterid PMÜ/ 100 ml 0 0 0 
Escherichia coli PMÜ/ 100 ml 0 0 0 

Allikas: Terviseameti avalikud andmed 
*Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 

Määratud näitajate osas vastab ühisveevärgi joogivesi esitatud nõuetele. 

5.12.3. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Vastavalt Maa-ameti kaardirakendusele on Linnamäe külas Räägu tee ääres tiigi kõrval looduslik 
tuletõrje veevõtukoht, mille mahuks on märgitud 100 m3. Ligipääs veevõtukohale on tagatud, kuid 
tähistus ja veevõtukaev puuduvad. Veevõtukaev on vajalik rajada, et vee võtmine oleks tagatud 
aastaringselt. 

5.12.4. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Küla ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett. 2017. a seisuga on Linnamäe küla 
ühisveevarustuse süsteemiga liitunud 49 inimest (58% elanikkonnast). Kõikidele tarbijatele on 
paigaldatud kaugloetavad veearvestid.  

 Ühik 2017 2030 
Vee toodang m3/d 3,7 3,6 
Vee tarbimine kokku m3/d 3,8 3,2 
Vee tarbimine elanike poolt m3/d 3,8 3,2 
Vee tarbimine juriidilise isikute ja tööstuse poolt m3/d 0,0 0,0 
Ühiktarbimine l/d el kohta 77,1 77,1 
Omatarbevesi m3/d 0,0 0,0 
Arvestamata vesi m3/d -0,1 0,4 
Arvestamata vesi % -2 10 
Allikas: Võru Vesi AS, Konsultandi arvutused 

Tabel 5.44 Veekvaliteet ühisveevõrgus  

Tabel 5.45 Olemasolevad ja perspektiivsed veetootmise ja -tarbimise kogused 
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Tabelis on näha, et vee toodang oli 2017. aastal väiksem, kui tarbimine. Olukord võib olla tingitud 
arvestite probleemi tõttu. Arvestamata vee kogus on perspektiivis arvestatud 10%. 

5.13. KURENURME KÜLA 
Kurenurme külas on käesoleval hetkel määratud vee-ettevõtjaks Võru Vesi AS. Kõik varad kuuluvad 
samuti ettevõttele. Ühisveevarustus põhineb põhjaveel, põhiliseks veeallikaks on Kesk-Devoni 
veekompleks. Küla ühisveevärgi tarbeks kasutatakse ühte puurkaevpumplat ning veetorustikke on 
külas kokku ca 1,3 km. Veeteenusega on liitunud 19 inimest (38% elanikest). Olemasolevate 
veevarustussüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 
Joonisel 13. 

5.13.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumplad 

Kurenurme küla veevarustus põhineb ühel puurkaevul (katastri nr 10750), mis on rajatud 1962. aastal. 
Puurkaev asub Kivi kinnistul (kat nr 76702:001:0670), mis on eraomandis. Puurkaev on 103 m 
sügavune. Veevõtt päevas on väiksem kui 5 m3, seega vee-erikasutusluba ei ole väljastatud. 2016. 
aastal oli veevõtt 1,8 m3/d. Puurkaev teenindab 2 eraklienti ja 2 kortermaja. Puurkaevu 
sanitaarkaitseala on 50 m ning selles paiknevad mõned üksikus hooned.  

Puurkaev asub raudbetoonist raketest ehitatud maa-aluses kambris. Puurkaev-pumpla ei ole piiratud 
piirdeaiaga. Puurkaevule on paigaldatud nõuetele vastav päis. Puurkaev-pumpla üldine seisukord on 
hea. Hiljuti on teostatud puurkaevu läbipesu. Puurkaev-pumplas puudub filtripesuvee ärajuhtimise 
süsteem. Pikaajalises programmis on planeeritud rajada filtripesuvee ärajuhtimise süsteem. 

Puurkaevu 
nimetus/ Kat nr 

Passi nr 
Puurimise 

aasta 
Veekiht Sügavus [m] 

Vee eri-kasutusloaga 
lubatud veevõtt [m3/a] 

Tegelik veevõtt 
aastal 2016 

[m3/a] 
Kurenurme 

puurkaev/10750 
A-825-M 1962 D2 103 - 657 

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart 

Veevõrk 

Kurenurme küla ühisveevärgi veetorustike pikkus on ca 1270 m (veetorustiku pikkus on mõõdetud 
joonistelt). Ühisveevärgi veetorustikud on ehitatud üle 50 aasta tagasi. Torustikud on ehitatud 
peamiselt raud- ja malmtorudest. Olemasolev veetorustikud on amortiseerunud ja vajavad 
rekonstrueerimist 617 m ulatuses. Olemasolev veetoru kulgeb mööda erakinnistuid, selle tõttu on 
planeeritud toru rajada mööda teed. Seega on planeeritud kuni 369 m veetoru likvideerida.  

5.13.2. VEETÖÖTLUS JA VEEKVALITEET 

Puurkaev-pumplasse on 2016. aastal Miridon OÜ poolt paigaldatud veetöötlusseadmed. Pumplasse 
paigaldati uus hüdrofoor 100 liitrit, rauaeemaldusfilter 16x65, aereerimissüsteem õlivaba 
kompressoriga ning uus automaatikakilp koos SMS-häirete edastamise süsteemiga. 

Joogivee puhastusjaamade tehniline ja sanitaarne seisukord on hea.  

Puurkaevuvee kvaliteet 

Ühisveevärgi puurkaevudele, millele pole luba väljastatud kehtivad põhjavee kontrolli teostamise 
nõuded. 

Alljärgnevas tabelis tuuakse ära puurkaevust võetud veeproovide analüüside tulemused 2018. aastal. 

 

Tabel 5.46 Puurkaev Kurenurme külas 
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Uuritav näitaja Ühik Kurenurme puurkaev 
Ammoonium mg/l 0,5 

Elektrijuhtivus  μS/cm 446 

Fluoriid mg/l 0,2 

Hägusus (NTU) NTU 34 

Kloriid mg/l 5,8 

Lõhn (lahjendusaste)   1 

Mangaan μg/l  181 

Naatrium mg/l 6,9 

Nitraat mg/l <1 

Nitrit mg/l 0,005 

Oksüdeeritavus  mg/l O2 2,9 

pH  pH ühik 7,6 

Raud  μg/l 3020 

Sulfaat mg/l 1 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 69 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 

Kolooniate arv 22° C PMÜ/1 ml 42 
Allikas: AS Võru Vesi 

 

Joogiveekvaliteet 

Näitaja Ühik Piirnorm* 
Kurenurme veevärgivesi 

25.09.2018 

Lõhn Lahjendusaste   1 

Maitse Lahjendusaste   1 

Värvus Pt/Co skaala   0 

Hägusus NTU   1,7 

pH  pH ühik 6,5<pH<9,5 7,5 

Ammoonium mg/l 0,50 0,5 

Raud µg/l 200 196 

Elektrijuhtivus µS/cm 2500 453 
Mangaan µg/l 50 503 
Coli-laadsed bakterid PMÜ/ 100 ml 0 18 
Escherichia coli PMÜ/ 100 ml 0 0 

Allikas: Katseprotokoll TL2018/V2733 
*Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 

Määratud näitajate osas ei vasta ühisveevärgi joogivesi esitatud nõuetele. Mangaani sisaldus ületab 
lubatud piirnormi. Veevärgivee analüüsist tuleneb ka coli-bakterite olemasolu, mida ei tohiks joogivees 
esineda. 

5.13.3. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Tuletõrjevee võtmise koht puudub. Hajaasustuse tõttu ei ole mõistlik tuletõrje veevarustus eraldi 
ühisveevärgi osana välja ehitada. 

Tabel 5.47 Kurenurme küla puurkaevu analüüsi tulemused (25.09.2018) 

Tabel 5.48 Veekvaliteet ühisveevõrgus  
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5.13.4. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Aleviku ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett. 2017. a seisuga on Kurenurme küla 
ühisveevarustuse süsteemiga liitunud 19 inimest (38% elanikkonnast). Kõikidele tarbijatele on 
paigaldatud kaugloetavad veearvestid.  

 Ühik 2017 2030 
Vee toodang m3/d 2,8 1,6 
Vee tarbimine kokku m3/d 0,6 1,2 
Vee tarbimine elanike poolt m3/d 0,6 1,2 
Vee tarbimine juriidilise isikute ja tööstuse poolt m3/d 0,0 0,0 
Ühiktarbimine l/d el kohta 32,8 75 
Omatarbevesi m3/d 0,2 0,2 
Arvestamata vesi m3/d 1,9 0,2 
Arvestamata vesi % 70 10 
Allikas: Võru Vesi AS, Konsultandi arvutused 

Tabeli põhjal on näha, et vastavalt prognoosile perspektiivis vee müük ja toodang veidi langeb, suuresti 
just rekonstrueeritud torustike tõttu. Arvestamata vee kogus on perspektiivis arvestatud 10%. 
Prognoositud on elanikkonna veetarbimise suurenemist 75 l/ööp in kohta.  

5.14. HÄNIKE KÜLA 
Hänike külas on käesoleval hetkel määratud vee-ettevõtjaks Võru Vesi AS. Kõik varad kuuluvad samuti 
ettevõttele. Ühisveevarustus põhineb põhjaveel, põhiliseks veeallikaks on Kesk-Devoni veekompleks. 
Küla ühisveevärgi tarbeks kasutatakse ühte puurkaev-pumplat ning veetorustikke on külas kokku 270 
m. Veeteenusega on liitunud 15 inimest (27% elanikest). Olemasolevate veevarustussüsteemide 
asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 14. 

5.14.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumplad 

Hänike küla veevarustus põhineb ühel puurkaevul (katastri nr 10777), mis on rajatud 1961. aastal. 
Puurkaev asub Farmi kinnistul (kat nr 76702:002:2060), mis on eraomandis. Puurkaev on 118 m 
sügavune. Veevõtt päevas on väiksem kui 5 m3, seega vee-erikasutusluba ei ole väljastatud. 2016. 
aastal oli veevõtt 0,6 m3/d. Puurkaev teenindab 2 korterelamut.  

Puurkaev asub hoones, kus asuvad ka veetöötlusseadmed. Puurkaev-pumpla ei ole piiratud 
piirdeaiaga. Puurkaev-pumpla üldine seisukord on hea. Puurkaevule on paigaldatud uus päis, kuid 
rajada tuleks filtripesuvee ärajuhtimise süsteem. Puurkaev on hiljuti läbi pestud. Lisaks eelnevatele 
tegevustele vajab puurkaev-pumpla hoone fassaad uuendamist. 

Puurkaevu sanitaarkaitse ala on 50 m ning selle piiresse ei jää hooneid.  

Puurkaevu 
nimetus/ Kat nr 

Passi nr 
Puurimise 

aasta 
Veekiht Sügavus [m] 

Vee eri-kasutusloaga 
lubatud veevõtt [m3/a] 

Tegelik veevõtt 
aastal 2016 

[m3/a] 
Hänike 

puurkaev/10777 
A-663-M 1961 D2 118 - 219 

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart 

 

 

 

Tabel 5.49 Olemasolevad ja perspektiivsed veetootmise ja -tarbimise kogused 

Tabel 5.50 Puurkaev Hänike külas 
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Veevõrk 

Hänike küla ühisveevärgi veetorustike pikkus on 270 m (veetorustiku pikkus on mõõdetud joonistelt). 
Ühisveevärgi veetorustikud on rekonstrueeritud 2008. aastal. Torustikud on ehitatud polüetüleenist 
plasttorudest. Olemasolevate veetorustike seisukord on hea. 

5.14.2. VEETÖÖTLUS JA VEEKVALITEET 

Puurkaev-pumplasse on 2016. aastal Miridon OÜ poolt paigaldatud veetöötlusseadmed. Pumplasse 
paigaldati uus hüdrofoor 100 liitrit, rauaeemaldusfilter 16x65, aereerimissüsteem õlivaba 
kompressoriga ning uus automaatikakilp koos SMS-häirete edastamise süsteemiga. 

Joogivee puhastusjaamade tehniline ja sanitaarne seisukord on hea.  

Puurkaevuvee kvaliteet 

Ühisveevärgi puurkaevudele, millele pole luba väljastatud kehtivad põhjavee kontrolli teostamise 
nõuded. 

Alljärgnevas tabelis tuuakse ära puurkaevust võetud veeproovide analüüside tulemused 2018. aastal. 

Uuritav näitaja Ühik 25.09.2018 14.11.2018 
(kordusanalüüs) 

Ammoonium mg/l 0,3 - 

Elektrijuhtivus  μS/cm 389 - 

Fluoriid mg/l 0,2 - 

Hägusus (NTU) NTU 28 - 

Kloriid mg/l 1,3 - 

Lõhn (lahjendusaste)   1 - 

Mangaan μg/l  875 - 

Naatrium mg/l 4,6 - 

Nitraat mg/l <1 - 

Nitrit mg/l 0,002 - 

Oksüdeeritavus  mg/l O2 2,4 - 

pH  pH ühik 7,7 - 

Raud  μg/l 5120 - 

Sulfaat mg/l 1,3 - 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5 - 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 28 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml 4 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml <4 0 

Kolooniate arv 22° C PMÜ/1 ml 263 >300 
Allikas: AS Võru Vesi 

 

Joogiveekvaliteet 

Näitaja Ühik Piirnorm* 
Hänike veevärgivesi 

25.09.2018 

Lõhn Lahjendusaste   1 

Maitse Lahjendusaste   1 

Värvus Pt/Co skaala   0 

Hägusus NTU   1,2 

Tabel 5.51 Hänike küla puurkaevu analüüsi tulemused (Hänike puurkaev) 

Tabel 5.52 Veekvaliteet ühisveevõrgus 
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Näitaja Ühik Piirnorm* 
Hänike veevärgivesi 

25.09.2018 

pH  pH ühik 6,5<pH<9,5 7,8 

Ammoonium mg/l 0,50 0,3 

Raud µg/l 200 232 

Elektrijuhtivus µS/cm 2500 398 
Mangaan µg/l 50 1259 
Coli-laadsed bakterid PMÜ/ 100 ml 0 22 
Escherichia coli PMÜ/ 100 ml 0 0 

Allikas: Terviseameti avalikud andmed 
*Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 

Määratud näitajate osas ei vasta ühisveevärgi joogivesi esitatud nõuetele. 25.09.2018 võetud proovis 
ületavad raud ja mangaan lubatud piirnorme. Veevärgiveest võetud proovides avastati ka coli-
bakterite olemasolu. Tuleks võtta uus proov, et välistada analüüsi ekslik tulemus. Kui peale 
kordusanalüüsi selgub, et coli-bakterit esineb joogivees, siis tuleb koheselt kasutusele võtta meetmed 
selgitamaks välja, mis seda põhjustab ning joogivesi nõuetele vastavaks viia.  

5.14.3. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Tuletõrjevee võtmise koht puudub. Hajaasustuse tõttu ei ole mõistlik tuletõrje veevarustus eraldi 
ühisveevärgi osana välja ehitada. 

5.14.4. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Küla ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett. 2017. a seisuga on Hänike küla 
ühisveevarustuse süsteemiga liitunud 15 inimest (27% elanikkonnast). Kõikidele tarbijatele on 
paigaldatud kaugloetavad veearvestid.  

 Ühik 2017 2030 
Vee toodang m3/d 0,4 1,5 
Vee tarbimine kokku m3/d 0,3 1,0 
Vee tarbimine elanike poolt m3/d 0,3 1,0 
Vee tarbimine juriidilise isikute ja tööstuse poolt m3/d 0,0 0,0 
Ühiktarbimine l/d el kohta 19,0 75 
Omatarbevesi m3/d 0,4 0,4 
Arvestamata vesi m3/d 0,0 0,1 
Arvestamata vesi % 0,0 10 
Allikas: Võru Vesi AS, Konsultandi arvutused 

Tabeli põhjal on näha, et vastavalt prognoosile perspektiivis vee müük ja toodang suureneb, suuresti 
just prognoositud on elanikkonna veetarbimise suurenemist 75 l/ööp in kohta. Arvestamata vee kogus 
on perspektiivis arvestatud 10%.  

5.15. VASTSELIINA ALEVIK 
Vastseliina alevikus on käesoleval hetkel määratud vee-ettevõtjaks VAKS OÜ. Kõik varad kuuluvad 
samuti ettevõttele. Vastseliina aleviku ja Külaoru küla ühisveevärk on ühendatud. Ühisveevarustus 
põhineb põhjaveel, põhiliseks veeallikaks on Kesk-Devoni veekompleks. Vastseliina alevikus on üks 
puurkaev-pumpla ja veetorustikke on kokku 10,5 km. Veeteenusega on liitunud 600 inimest (sisaldab 
ka Külaoru küla tarbijaid). Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 15. 

Tabel 5.53 Olemasolevad ja perspektiivsed veetootmise ja -tarbimise kogused 
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5.15.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumplad 

Vastseliina aleviku veevarustus põhineb ühel puurkaevul (katastri nr 10613), mis on rajatud 1978. 
aastal. Puurkaev asub Uus tn 6 kinnistul (kat nr 87401:001:0355). Alevikus on ka teine puurkaev (kat 
nr 10609), kuid puurkaevu manteltoru on katki ning kaevu pole võimalik pumpa paigaldada. Seega 
alevikku varustatakse vaid ühe puurkaevuga. Puurkaev on 105 m sügavune. Vee-erikasutusloa 
(L.VV/330293) järgselt on lubatud veevõtt 50 000 m3 aastas.  

Puurkaevu on paigaldatud pump võimsusega 4 kW.  

Puurkaevu sanitaarkaitse ala on 50 m ning selle piiresse ei jää hooneid.  

Puurkaevu 
nimetus/ Kat nr 

Passi nr 
Puurimise 

aasta 
Veekiht Sügavus [m] 

Vee eri-kasutusloaga 
lubatud veevõtt [m3/a] 

Tegelik veevõtt 
aastal 2017 

[m3/a] 
Vastseliina 

puurkaev/10613 
4549 1978 D2 105 50 000 23 597 

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, vee-erikasutusluba (L.VV/330293), veekasutuse aastaaruanne. 

 

Veevõrk 

Alates 2003. aastast on pidevalt järk järgult rekonstrueeritud ja rajatud uusi trasse Vastseliina alevikus. 
2011. aastaks oli peatorustik täielikult rekonstrueeritud. Torustike seisukord Vastseliina alevikus on 
hea. Torustik toimib ringsüsteemina, mis võimaldab pumplate rikete korral elanike veevarustust 
jätkata. Veetorustiku pikkus on alevikus 10 540 m.  

5.15.2. VEETÖÖTLUS JA VEEKVALITEET 

Puurkaev-pumplasse on paigaldatud raua ja mangaani eraldusseadmed. Veetöötlusjaamas toimub 
eeloksüdeerimine õhustamise teel. Filtrid on võimsusega 4 m3/h. Filtrite pesuvesi juhitakse looduslikku 
kraavi. II astme pumplas kasutatakse pumpa võimsusega 5,5 kW. II astme mahuteid on kaks tükki – 
mahuga 50 ja 10 m3. 

Veetöötlusjaam rekonstrueeriti 2000. aastal. Häireedastussüsteem puudub. 

Joogivee puhastusjaamade tehniline ja sanitaarne seisukord on hea.  

Puurkaevuvee kvaliteet 

Puurkaevudest pumbatava põhjavee kontrolli teostamise nõuded on esitatud vee-erikasutusloas.  

Alljärgnevas tabelis tuuakse ära puurkaevust võetud veeproovide analüüside tulemused 2017. aastal. 

Uuritav näitaja Ühik Vastseliina puurkaev 
Ammoonium mg/l 0,1 

Elektrijuhtivus  μS/cm 435 

Fluoriid mg/l 0,2 

Hägusus (NTU) NTU 12,1 

Kloriid mg/l 10 

Lõhn (lahjendusaste)   1 

Mangaan μg/l  126 

Naatrium mg/l 5,1 

Nitraat mg/l <1 

Tabel 5.54 Puurkaev Vastseliina alevikus 

Tabel 5.55 Vastseliina aleviku puurkaevu analüüsi tulemused (11.10.2017) 
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Uuritav näitaja Ühik Vastseliina puurkaev 
Nitrit mg/l <0,002 

Oksüdeeritavus  mg/l O2 2,5 

pH  pH ühik 7,4 

Raud  μg/l 1830 

Sulfaat mg/l 11 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 

Kolooniate arv 22° C PMÜ/1 ml 10 
Allikas: VAKS OÜ 

 

Joogiveekvaliteet 

Näitaja Ühik Piirnorm* 
Vastseliina gümnaasium 

13.09.2017 18.09.2018 

Lõhn Lahjendusaste   1 1 

Maitse Lahjendusaste   1 - 

Värvus Pt/Co skaala   0 5 

Hägusus NTU   <1 1,4 

pH  pH ühik 6,5<pH<9,5 7,6 7,5 

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

Raud µg/l 200 51 145 
Elektrijuhtivus µS/cm 2500 392 421 
Mangaan µg/l 50 95 17 
Coli-laadsed bakterid PMÜ/ 100 ml 0 0 0 
Escherichia coli PMÜ/ 100 ml 0 0 0 
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0 0 

Kolooniate arv 22° C PMÜ/1 ml Ebaloomulike 
muutusteta 

- 23 

Allikas: Terviseameti avalikud andmed 
*Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 

Mangaan ületas 2017. aastal lubatud piirmäära, kuid 2018. aastal olid kõik näitajad vastavad 
ühisveevärgi joogiveele esitatud nõuetele. 

5.15.3. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Päästeameti Vastseliina komando territooriumile on 2017. aastal rajatud tuletõrje veemahuti. Alevikus 
on olemas ka 5 hüdranti. Tuletõrje looduslik veevõtukoht paikneb Vastseliina lääneserval Piusa jõel. 
Ligipääs veevõtukohani ei ole tagatud ning veevõtukoht on märgistamata.  

5.15.4. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Aleviku ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett. 2017. a seisuga on Vastseliina 
aleviku ühisveevarustuse süsteemiga liitunud 600 inimest (84% elanikkonnast) (koos Külaoru küla 
tarbijatega). Puurkaevust võetud vee kogus on määratud veearvestite näitajate alusel. Kõikidele 
tarbijatele on paigaldatud veearvestid.  

 

 

Tabel 5.56 Veekvaliteet ühisveevõrgus  
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 Ühik 2017 2030 
Vee toodang m3/d 64,6 69,3 
Vee tarbimine kokku m3/d 49,6 53,3 
Vee tarbimine elanike poolt m3/d 34,9 38,6 
Vee tarbimine juriidilise isikute ja tööstuse poolt m3/d 14,7 14,7 
Ühiktarbimine l/d el kohta 58,1 75,0 
Omatarbevesi m3/d 2,0 2,0 
Arvestamata vesi m3/d 13,1 14,0 
Arvestamata vesi % 20 20 
Allikas: VAKS OÜ, Konsultandi arvutused 

Tabeli põhjal on näha, et vastavalt prognoosile perspektiivis vee tarbimine suureneb, suuresti just 
prognoositud on elanikkonna veetarbimise suurenemist 75 l/ööp in kohta. 

5.16. KÜLAORU KÜLA 
Külaoru küla ja Vastseliina aleviku ühisveevärk on ühendatud. 2008. aastal rajati Vastseliina aleviku 
veetrassiga ühendustorustik külla. Külas asub lisaks ka üks puurkaev (kat nr 10610), mis on reservis. 
Veeteenuse tarbijad on kokku arvestatud koos Vastseliina alevikuga (vt eelmine peatükk). Veetoru 
Külaoru külas on 2100 m. Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 15-1. 

Külaoru küla veevarustus põhineb Vastseliina aleviku veetrassil. Külaoru küla reservis olev puurkaev 
(katastri nr 10610) on rajatud 1968. aastal. Puurkaev asub Teedevalitsuste puurkaevu kinnistul (kat nr 
87403:001:0770) ning on 120 m sügavune. Vee-erikasutusluba väljastatud ei ole.  

Puurkaevu sanitaarkaitse ala on 50 m ning selle piiresse jäävad hooned. Potentsiaalselt ohtlikke 
hooneid sanitaarkaitsealasse ei jää.  

Puurkaevu 
nimetus/ Kat nr 

Passi nr 
Puurimise 

aasta 
Veekiht Sügavus [m] 

Vee eri-kasutusloaga 
lubatud veevõtt [m3/a] 

Tegelik veevõtt 
aastal 2017 

[m3/a] 

Külaoru/10610 2338 1968 D2 120 - - 

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, vee-erikasutusluba, veekasutuse aastaaruanne. 

 

5.17. VANA-VASTSELIINA KÜLA 
Vana-Vastseliina külas on käesoleval hetkel määratud vee-ettevõtjaks VAKS OÜ. Kõik varad kuuluvad 
samuti ettevõttele. Ühisveevarustus põhineb põhjaveel, põhiliseks veeallikaks on Kesk-Devoni 
veekompleks. Küla ühisveevärgi tarbeks kasutatakse ühte puurkaev-pumplat ning veetorustikke on 
külas kokku 4,3 km. Veeteenusega on liitunud 90 inimest. Olemasolevate veevarustussüsteemide 
asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 16. 

5.17.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumplad 

Vana-Vastseliina küla veevarustus põhineb ühel puurkaevul (katastri nr 10630), mis on rajatud 1963. 
aastal. Puurkaev asub Pumbamaja kinnistul (kat nr 87401:001:0268). Puurkaev on 115 m sügavune. 
Vee-erikasutusloa (L.VV/330293) järgselt on lubatud veevõtt 7200 m3 aastas. Puurkaev asub 
veetöötlusseadmetega ühes hoones. Puurkaevu on ka riiklik seirejaam (SJA3656000), teostatakse 
põhjavee makro- ja mikroelementide uuringut ja seiret. 

Tabel 5.57 Olemasolevad ja perspektiivsed veetootmise ja -tarbimise kogused 

Tabel 5.58 Puurkaev Külaoru külas 
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Puurkaevu on paigaldatud pump võimsusega 2,2 kW. 

Puurkaevu sanitaarkaitse ala on 30 m ning selle piiresse ei jää hooneid.  

Puurkaev-pumpla hoone sh katus on amortiseerunud ja on vaja rekonstrueerida. Planeeritakse 
teostada pikaajalises programmis. 

Puurkaevu 
nimetus/ Kat nr 

Passi nr 
Puurimise 

aasta 
Veekiht Sügavus [m] 

Vee eri-kasutusloaga 
lubatud veevõtt [m3/a] 

Tegelik veevõtt 
aastal 2017 [m3/a] 

Vana-Vastseliina 
/10630 

A-1002-
M 

1963 D2 115 7200 4101 

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, vee-erikasutusluba (L.VV/330293), veekasutuse aastaaruanne. 

Veevõrk 

Veetorustik Vana-Vastseliina külas on rekonstrueeritud 2006. aastal. Veetorustiku pikkus on ca 4260 
m. Veetorustik on heas seisukorras. Planeeritud on rajada lisaks 200 m ulatuses veetoru.  

5.17.2. VEETÖÖTLUS JA VEEKVALITEET 

Veetöötlus (raua- ja mangaanieraldusseadmed) rekonstrueeriti 2006. aastal. Veetöötlus toimub 
kaaliumpermanganaadiga, lisaks toimub õhutamine, et vabaneda H2S-st. Filtrid on võimsusega 1 m3/h. 
Filtrite pesuvesi juhitakse looduslikku kraavi. 

II astme pump on võimsusega 1,5 kW ning III astme pump on võimusega 1,4 kW. Pumplasse on 
paigaldatud 1 m3 hüdrofoor.  

Pikaajalises programmis peaks veetöötlusseadmed välja vahetama uue raua- ja 
mangaaniärastusseadmete vastu.  

Joogivee puhastusjaama peaks perspektiivis uuendama.  

Puurkaevuvee kvaliteet 

Puurkaevudest pumbatava põhjavee kontrolli teostamise nõuded on esitatud vee-erikasutusloas.  

Alljärgnevas tabelis tuuakse ära puurkaevust võetud veeproovide analüüside tulemused 2017. aastal. 

Uuritav näitaja Ühik Vana-Vastseliina puurkaev 
Ammoonium mg/l 0,19 

Elektrijuhtivus  μS/cm 477 

Fluoriid mg/l 0,2 

Hägusus (NTU) NTU 30,9 

Kloriid mg/l 12 

Lõhn (lahjendusaste)   1 

Mangaan μg/l  <10 

Naatrium mg/l 4,3 

Nitraat mg/l <1 

Nitrit mg/l 0,003 

Oksüdeeritavus  mg/l O2 2,1 

pH  pH ühik 7,4 

Raud  μg/l 2180 

Sulfaat mg/l 20 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 

Tabel 5.59 Puurkaev Vana-Vastseliina külas 

Tabel 5.60 Vana-Vastseliina küla puurkaevu analüüsi tulemused (11.10.2017) 
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Uuritav näitaja Ühik Vana-Vastseliina puurkaev 
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 

Kolooniate arv 22° C PMÜ/1 ml 0 
Allikas: VAKS OÜ 

 

Joogiveekvaliteet 

Näitaja Ühik Piirnorm* 
Vana-Vastseliina Sotsiaalmaja 

13.09.2017 12.09.2018 

Lõhn Lahjendusaste   1 1 

Maitse Lahjendusaste   1 1 

Värvus Pt/Co skaala   0 0 

Hägusus NTU   <1 <1 

pH  pH ühik 6,5<pH<9,5 7,5 7,5 

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

Raud µg/l 200 32 38 
Elektrijuhtivus µS/cm 2500 438 454 
Mangaan µg/l 50 32 46 
Coli-laadsed bakterid PMÜ/ 100 ml 0 0 0 
Escherichia coli PMÜ/ 100 ml 0 0 0 
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0 - 

Kolooniate arv 22° C PMÜ/1 ml Ebaloomulike 
muutusteta 

- 0 

Allikas: Terviseameti avalikud andmed 
*Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 

Kõik näitajad vastavad ühisveevärgi joogiveele esitatud nõuetele. 

5.17.3. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Tuletõrje veevõtukoht asub Piiri kõrtsi juures ja on rekitud 2010. aastal. Tegemist on 100 m3 mahutiga. 
Veevõtukoht on märgistatud ning juurdepääs on tagatud. Lisaks eeltoodule kasutatakse ka looduslikku 
veevõtukohta – tiiki, mis asub Soodla kinnistul. Veevõtukoht on märgistamata ning veevõtukaev 
puudub. Puidutööstuse kõrvale on paigaldatud hüdrant, mis on märgistamata ning juurdepääs ei ole 
tagatud. 

5.17.4. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Küla ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett. 2017. a seisuga on Vana-Vastseliina 
küla ühisveevarustuse süsteemiga liitunud 90 inimest (59% elanikkonnast). Kõikidele tarbijatele on 
paigaldatud veearvestid.  

 Ühik 2017 2030 
Vee toodang m3/d 11,2 10,9 
Vee tarbimine kokku m3/d 6,8 6,6 
Vee tarbimine elanike poolt m3/d 6,0 5,8 
Vee tarbimine juriidilise isikute ja tööstuse poolt m3/d 0,8 0,8 
Ühiktarbimine l/d el kohta 66,9 75,0 
Omatarbevesi m3/d 1,0 1,0 
Arvestamata vesi m3/d 3,4 3,3 

Tabel 5.61 Veekvaliteet ühisveevõrgus 

Tabel 5.62 Olemasolevad ja perspektiivsed veetootmise ja -tarbimise kogused 
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 Ühik 2017 2030 
Arvestamata vesi % 30 30 
Allikas: VAKS OÜ, Konsultandi arvutused 

Tabeli põhjal on näha, et vastavalt prognoosile perspektiivis vee tarbimine väheneb, suuresti just 
elanikkonna vähenemise tõttu.  

5.18. VIITKA KÜLA 
Viitka külas on käesoleval hetkel määratud vee-ettevõtjaks VAKS OÜ. Kõik varad kuuluvad samuti 
ettevõttele. Ühisveevarustus põhineb põhjaveel, põhiliseks veeallikaks on Kesk-Devoni veekompleks. 
Küla ühisveevärgi tarbeks kasutatakse ühte puurkaev-pumplat ning veetorustikke on külas kokku 40 
m. Veeteenusega on liitunud 25 inimest. Peamine tarbija on üks ridaelamu ja mõned ettevõtted. 
Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skeemidel Lisas 1 Joonisel 17. 

5.18.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumplad 

Viitka küla veevarustus põhineb ühel puurkaevul (katastri nr 10633), mis on rajatud 1968. aastal. 
Puurkaev on 91 m sügavune. Vee-erikasutusluba väljastatud ei ole. Puurkaevu on paigaldatud 2kw 
võimsusega pump.  

Puurkaevu sanitaarkaitse ala on 50 m ning selle piiresse ei jää hooneid.  

Puurkaev-pumplas paiknevad veetöötlusseadmed rekonstrueeriti 2010. aastal.  

Puurkaevu 
nimetus/ Kat nr 

Passi nr 
Puurimise 

aasta 
Veekiht Sügavus [m] 

Vee eri-kasutusloaga 
lubatud veevõtt [m3/a] 

Tegelik veevõtt 
aastal 2017 [m3/a] 

Viitka /10633 2217 1968 D2 91 - 742 

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, vee-erikasutusluba, veekasutuse aastaaruanne. 

 

Veevõrk 

Olemasoleva veetorustiku pikkus on ca 40 m (mõõdetud jooniselt). Planeeritud on rajada uut 
veetorustikku mahus 980 m. Planeeritud veetorustik kulgeb mööda Viitka vana teed ja Viitka-Saarde 
teed, et varustada joogiveega Viitka külakeskust, Kurepesa, Mäesoo ja Tiigiääre kinnistuid. Täpsem 
torustiku asukoht selgub projekteerimistööde käigus. 

5.18.2. VEETÖÖTLUS JA VEEKVALITEET 

Puurkaev-pumplas kasutatakse veetöötlusseadmeid (raua- ja mangaani ärastamiseks) ning seadmeid 
ei ole vaja rekonstrueerida. Veetöötlus toimub kaaliumpermanganaadi doseerimisega. Filtrite võimsus 
on 1 m3/h. Filtrite pesuvesi juhitakse looduslikku kraavi.  

II astme mahutid puuduvad.  

Samuti on puurkaev-pumpla tehniline ja sanitaarne seisukord rahuldav ja lähitulevikus täiendavaid 
investeeringuid ei vaja. 

Puurkaevuvee kvaliteet 

Ühisveevärgi puurkaevudele, millele pole luba väljastatud kehtivad põhjavee kontrolli teostamise 
nõuded. 

Alljärgnevas tabelis tuuakse ära puurkaevust võetud veeproovide analüüside tulemused 2004. aastal. 

Tabel 5.63 Puurkaev Viitka külas 
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Uuritav näitaja Ühik Viitka puurkaev 
Ammoonium mg/l 0,37 

Elektrijuhtivus  μS/cm 2500 

Hägusus (NTU) NTU 30 

Lõhn (lahjendusaste)   1 

Mangaan μg/l  126 

Oksüdeeritavus  mg/l O2 4,5 

pH  pH ühik 7,3 

Raud  μg/l 3940 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5 
Allikas: VAKS OÜ 

 

Joogiveekvaliteet 

OÜ VAKS ei ole Viitka ühisveevärgi trassist veeproove võtnud, seetõttu on raske hinnata, kas elanikeni 
jõudev joogivesi on nõutele vastav või mitte.  

5.18.3. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Vastavalt Maa-ameti andmetele on Viitka küla tuletõrje veevarustus lahendatud loodusliku 
veevõtukohaga Viitka-Saarde tee ääres asuvast tiigist. Veevõtukoht on märgistamata ning puudub 
veevõtukaev. Ligipääs on tagatud. Veevõtukohale tuleb rajada veevõtukaev, et tuletõrje vee võtmine 
oleks aastaringselt tagatud. 

5.18.4. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Küla ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett. 2017. a seisuga on Viitka küla 
ühisveevarustuse süsteemiga liitunud 25 inimest (20% elanikkonnast). Kõikidele tarbijatele on 
paigaldatud veearvestid.  

 Ühik 2017 2030 
Vee toodang m3/d 2,0 2,4 
Vee tarbimine kokku m3/d 1,5 1,6 
Vee tarbimine elanike poolt m3/d 1,5 1,6 
Vee tarbimine juriidilise isikute ja tööstuse poolt m3/d 0,0 0,0 
Ühiktarbimine l/d el kohta 61,0 75,0 
Omatarbevesi m3/d 0,5 0,5 
Arvestamata vesi m3/d 0,0 0,2 
Arvestamata vesi % 0 10 
Allikas: VAKS OÜ, Konsultandi arvutused 

Tabeli põhjal on näha, et vastavalt prognoosile perspektiivis vee tarbimine suureneb, suuresti just 
prognoositud on elanikkonna veetarbimise suurenemist 75 l/ööp in kohta. Arvestamata vee kogus on 
perspektiivis arvestatud 10%. 

Tabel 5.64 Viitka küla puurkaevu analüüsi tulemused (22.12.2004) 

Tabel 5.65 Olemasolevad ja perspektiivsed veetootmise ja -tarbimise kogused 
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5.19. LOOSI KÜLA 
Loosi külas on käesoleval hetkel määratud vee-ettevõtjaks VAKS OÜ. Kõik varad kuuluvad samuti 
ettevõttele. Ühisveevarustus põhineb põhjaveel, põhiliseks veeallikaks on Kesk-Devoni veekompleks. 
Küla ühisveevärgi tarbeks kasutatakse ühte puurkaev-pumplat ning veetorustikke on külas kokku ca 
200 m. Veeteenusega on liitunud 7 inimest. Kuna veeteenust osutatakse sisuliselt ühele 
majapidamisele, on konsultandi hinnangul otstarbekas olemasolev taristu üle anda veeteenuse 
tarbijatele ning lülitada piirkond veeteenuse piirkonnast välja. Olemasolevate veevarustussüsteemide 
asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 18. 

5.19.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumplad 

Loosi küla veevarustus põhineb ühel puurkaevul (katastri nr 10235), mis on rajatud 1968. aastal. 
Puurkaev asub Toome kinnistul (kat nr 87401:002:1330) maa-aluses betoonraketistest rajatud 
rajatises. Puurkaev on 110 m sügavune. Vee-erikasutusluba väljastatud ei ole. Puurkaevu on 
paigaldatud pump võimsusega 2,6 kW.  

Puurkaevu sanitaarkaitse ala on 30 m ning selle piiresse ei jää hooneid.  

Puurkaevu 
nimetus/ Kat nr 

Passi nr 
Puurimise 

aasta 
Veekiht Sügavus [m] 

Vee eri-kasutusloaga 
lubatud veevõtt [m3/a] 

Tegelik veevõtt 
aastal 2017 

[m3/a] 

Loosi /10235 2296 1968 D2 110 - 211 

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, vee-erikasutusluba, veekasutuse aastaaruanne. 

Veevõrk 

Veetorustiku pikkus Loosi külas on ca 200 m (mõõdetud jooniselt).  

5.19.2. VEETÖÖTLUS JA VEEKVALITEET 

Veetöötluseks kasutatakse mehaanilist filtrit. Vajadus eeloksüdeerimise järele puudub. Filtri pesuvesi 
juhitakse looduslikku kraavi. II astme mahutid puuduvad.  

Investeeringuid ette ei ole nähtud. 

Puurkaevuvee kvaliteet 

Ühisveevärgi puurkaevudele, millele pole luba väljastatud kehtivad põhjavee kontrolli teostamise 
nõuded. 

Alljärgnevas tabelis tuuakse ära puurkaevust võetud veeproovide analüüside tulemused 2004. aastal. 

Uuritav näitaja Ühik Loosi puurkaev 
Ammoonium mg/l <0,05 

Elektrijuhtivus  μS/cm 377 

Hägusus (NTU) NTU 13 

Lõhn (lahjendusaste)   0 

pH  pH ühik 8,0 

Raud  μg/l 2142 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 15 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 
Allikas: VAKS OÜ 

Tabel 5.66 Puurkaev Loosi külas 

Tabel 5.67 Loosi küla puurkaevu analüüsi tulemused (25.08.2004) 
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Joogiveekvaliteet 

Näitaja Ühik Piirnorm* 
Loosi elamu veevärgivesi 

13.12.2006 

Lõhn Lahjendusaste   1 

Maitse Lahjendusaste   1 

Värvus Pt/Co skaala   0 

Hägusus NTU   16 

pH  pH ühik 6,5<pH<9,5 7,7 

Ammoonium mg/l 0,50 0,07 

Elektrijuhtivus µS/cm 2500 397 
Coli-laadsed bakterid PMÜ/ 100 ml 0 0 
Escherichia coli PMÜ/ 100 ml 0 0 

Allikas: VAKS OÜ 
*Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 

Raua näitaja ei vasta ühisveevärgi joogiveele esitatud nõuetele. Raua sisaldust on 2004. aastal 
mõõdetud joogivees 2142 µg/l. Tulemus ületab lubatud normi üle 10 korra.  

5.19.3. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Tuletõrje veevarustus puudub.  

5.19.4. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Küla ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett. 2017. a seisuga on Loosi küla 
ühisveevarustuse süsteemiga liitunud 7 inimest (10% elanikkonnast). Kõikidele tarbijatele on 
paigaldatud veearvestid.  

 Ühik 2017 2030 
Vee toodang m3/d 0,6 0,8 
Vee tarbimine kokku m3/d 0,3 0,5 
Vee tarbimine elanike poolt m3/d 0,3 0,5 
Vee tarbimine juriidilise isikute ja tööstuse poolt m3/d 0,0 0,0 
Ühiktarbimine l/d el kohta 43,4 75,0 
Omatarbevesi m3/d 0,2 0,2 
Arvestamata vesi m3/d 0,0 0,1 
Arvestamata vesi % 0 10 
Allikas: VAKS OÜ, Konsultandi arvutused 

Tabeli põhjal on näha, et vastavalt prognoosile perspektiivis vee tarbimine suureneb, suuresti just 
prognoositud on elanikkonna veetarbimise suurenemist 75 l/ööp in kohta. Arvestamata vee kogus on 
perspektiivis arvestatud 10%. 

5.20. PARKSEPA ALEVIK 
Parksepa alevikus on käesoleval hetkel määratud vee-ettevõtjaks Väimela Soojus OÜ. Alates 2019. 
aasta algusest läheb opereerimine üle AS-le Võru Vesi. Kõik varad kuuluvad OÜ-le Võru valla Veevärk. 
Ühisveevarustus põhineb põhjaveel, põhiliseks veeallikaks on Kesk-Devoni veekompleks. Aleviku 
ühisveevärgi tarbeks kasutatakse ühte puurkaev-pumplat ning veetorustikke on külas kokku 4,3 km. 
Veeteenusega on liitunud 580 inimest. Peamised tarbijad on elanikud, Parksepa Keskkool, Parksepa 
Lasteaed ning alevikus asuvad ettevõtted. Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on 
esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 19. 

Tabel 5.68 Veekvaliteet ühisveevõrgus  

Tabel 5.69 Olemasolevad ja perspektiivsed veetootmise ja -tarbimise kogused 
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5.20.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumplad 

Parksepa aleviku veevarustus põhineb ühel puurkaevul (katastri nr 10780), mis on rajatud 1957. aastal. 
Puurkaev asub Pumbajaama kinnistul (kat nr 91801:003:0110). Puurkaev on 120 m sügavune. Vee-
erikasutusloa (L.VV/330049) järgselt on lubatud veevõtt 80 000 m3 aastas. Veehaare rekonstrueeriti 
2008. aastal. Pumplas on 10 m3 veemahuti. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m ning selle piires on 
mõned hooned. 

Alevikus on ka teine puurkaev kat nr 10223, millest veevõttu ei toimu. Puurkaev on rajatud 1975. aastal 
ning sügavus on 90 m. Sanitaarkaitseala on 50 m, mille piiresse jäävad mõned üksikud hooned.  

Puurkaev-pumplal puuduvad piirdeaed, elektrijoonised. Puurkaevu päis vajab nõuetele vastavusse 
viimist.  

Puurkaevu 
nimetus/ Kat nr 

Passi nr 
Puurimise 

aasta 
Veekiht Sügavus [m] 

Vee eri-kasutusloaga 
lubatud veevõtt [m3/a] 

Tegelik veevõtt 
aastal 2017 [m3/a] 

Parksepa 
/10780 

A-253-M 1957 D2 120 80 000 20538 

Parksepa 
/10223 

4118 1975 D2 90 - reservis 

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, vee-erikasutusluba, veekasutuse aastaaruanne. 

 

Veevõrk 

Parksepa aleviku veekaod on torustiku rekonstrueerimise tulemusena viimastel aastatel vähenenud. 
Vanem osa torustikust – tootmispargi (endine EPT töökodade piirkond) veetorustik on 
rekonstrueeritud 2003. aastal. Ülejäänud torustik on rekonstrueeritud 2012.–2013. aastatel Euroopa 
Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti raames. Torustik on suuremas jaos rajatud polüetüleenist (PE) 
survetorustikest läbimõõduga De 32-110. Veetorustike ja kaevude (s.h. siibrite) seisukord on hea. 
Veetorustikku on planeeritud rekonstrueerida 325 m ulatuses. Kokku on Parksepa alevikus veetoru 
4335 m, lisaks planeeritakse rajada 1335 m uut veetorustikku, et laiendada veeteenuse osutamise 
piirkonda.  

5.20.2. VEETÖÖTLUS JA VEEKVALITEET 

Veetöötlusjaama on paigaldatud Miridoni rauaärastusfiltrid, jõudlus 8 m3/h. 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. 

Üle tuleks vaadata filtrite filtermassid ja vajadusel välja vahetada. Amortiseerunud kinnistu torustike 
tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. Filtripesuveel puudub 
veearvesti.  

Puurkaevu päis vajab nõuetele vastavusse viimist ning lisaks puuduvad elektrijoonised ja 
elektripaigaldise audit.  

Joogivee puhastusjaamade tehniline ja sanitaarne seisukord on hea.  

Puurkaevuvee kvaliteet 

Puurkaevudest pumbatava põhjavee kontrolli teostamise nõuded on esitatud vee-erikasutusloas. 
Ühisveevärgi puurkaevudele, millele pole luba väljastatud kehtivad samad nõuded. 

Alljärgnevas tabelis tuuakse ära puurkaevust võetud veeproovide analüüside tulemused 2018. aastal. 

Tabel 5.70 Puurkaevud Parksepa alevikus 
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Uuritav näitaja Ühik Parksepa puurkaev 
Mangaan μg/l  163 

Raud  μg/l 1160 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 

Kolooniate arv 22° C PMÜ/1 ml 0 
Allikas: Katseprotokoll nr TL2018/V0973B, TL2018/V0973K 

 

Joogiveekvaliteet 

Näitaja Ühik Piirnorm* 
Parksepa keskkool 

17.05.2017 16.04.2018 

Lõhn Lahjendusaste   1 1 

Maitse Lahjendusaste   1 1 

Värvus Pt/Co skaala   0 0 

Hägusus NTU   <1 <1 

pH  pH ühik 6,5<pH<9,5 7,5 6,9 

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

Raud µg/l 200 21 <20 
Elektrijuhtivus µS/cm 2500 341 395 
Mangaan µg/l 50 <10 <10 
Coli-laadsed bakterid PMÜ/ 100 ml 0 0 0 
Escherichia coli PMÜ/ 100 ml 0 0 0 

Allikas: Terviseameti avalikud andmed 
*Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 

Kõik näitajad vastavad ühisveevärgi joogiveele esitatud nõuetele. 

5.20.3. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Vastavalt Maa-ameti andmetele on Parksepa aleviku tuletõrje veevarustus tagatud loodusliku 
veevõtukohaga Kanariku järvest.  

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 
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. 

5.20.4. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Aleviku ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett. 2017. a seisuga on Parksepa aleviku 
ühisveevarustuse süsteemiga liitunud 580 inimest (92% elanikkonnast). Kõikidele tarbijatele on 
paigaldatud veearvestid.  

 

 

 

Tabel 5.71 Parksepa aleviku puurkaevu analüüsi tulemused (16.04.2018) 

Tabel 5.72 Veekvaliteet ühisveevõrgus  
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 Ühik 2017 2030 
Vee toodang m3/d 56,3 55,3 
Vee tarbimine kokku m3/d 54,2 47,7 
Vee tarbimine elanike poolt m3/d 45,8 39,2 
Vee tarbimine juriidilise isikute ja tööstuse poolt m3/d 8,4 8,4 
Omatarbevesi m3/d 2,1 2,1 
Ühiktarbimine l/d el kohta 78,9 78,9 
Arvestamata vesi m3/d 0,0 5,5 
Arvestamata vesi % 0 10 
Allikas: Väimela Soojus OÜ, Konsultandi arvutused 

Tabeli põhjal on näha, et vastavalt prognoosile perspektiivis vee tarbimine väheneb, suuresti just 
prognoositud elanikkonna vähenemise tõttu. Arvestamata vee kogus on perspektiivis arvestatud 10%. 

5.21. VÄIMELA ALEVIK 
Väimela alevikus on käesoleval hetkel määratud vee-ettevõtjaks Väimela Soojus OÜ. Alates 2019. aasta 
algusest läheb opereerimine üle AS-le Võru Vesi. Kõik varad kuuluvad OÜ-le Võru valla Veevärk. 
Ühisveevarustus põhineb põhjaveel, põhiliseks veeallikaks on Kesk-Devoni veekompleks. Aleviku 
ühisveevärgi tarbeks kasutatakse kahte puurkaevpumplat ning veetorustikke on külas kokku 5,7 km. 
Veeteenusega on liitunud 540 inimest. Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud 
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 20. 

5.21.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumplad 

Väimela aleviku ühisveevärk on jagunenud kahe puurkaevu teeninduspiirkonnaks (tööstusala ja 
Tehnikumi 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.  

Tööstusala piirkonda varustab veega Suurfarmi puurkaev katastri numbriga 10224. Puurkaev asub 
Puurkaevu kinnistul (kat nr 91801:005:0091) kivihoones. 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, mille piiresse ei jää hooneid. Puurkaevule on väljastatud veeluba 
(L.VV/330049) ning selle alusel on lubatud veevõtt 56 000 m3/a.  

Pumplas puudub häireedastuse võimalus. Pumplas on 10 m3 mahuti. Filtritest mahutisse vesi valgub 
vee rõhu survel. Võrku pumbatakse vesi kahe pumbaga. Puurkaevu päis tuleb viia nõutele vastavaks.  

Puurkaevu kinnistu on piiratud piirdeaiaga. 

Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2006. aastal. 

Tehnikumi puurkaev katastri nr 10207 varustab veega ülejäänud Väimela piirkonda. Puurkaev on 
rajatud 1965. aastal. Puurkaev asub Põllu tee 2 kinnistul (kat nr 91801:005:0082) kivihoones. 
Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 50 m, mille piiresse jäävad hooned. Puurkaevu sügavus on 120 
m. Puurkaevule on väljastatud veeluba (L.VV/330049) ning selle alusel on lubatud veevõtt 56 000 m3/a. 

Pumplas on olemas häireedastus GSM mobiilile SMS-sõnumitena. 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. Hoone juures vajab likvideerimist vee reservuaar, 
mis on ohtlik ümberkaudsetele elanikele. Puurkaev-pumpla üldine seisukord on hea. 

Tabel 5.73 Olemasolevad ja perspektiivsed veetootmise ja -tarbimise kogused 
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Puurkaev-pumpla rekonstrueeriti 2008. aastal. 

Mõlemal puurkaev-pumplal on puudulik ventilatsioon ja põrand oli ülevaatuse ajal märg.  

Lisaks on varasemalt on kasutuses Õunaaia puurkaev (kat nr 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. 

Puurkaevu 
nimetus/ Kat nr 

Passi nr 
Puurimise 

aasta 
Veekiht Sügavus [m] 

Vee eri-kasutusloaga 
lubatud veevõtt [m3/a] 

Tegelik veevõtt 
aastal 2017 [m3/a] 

Väimela 
suurfarmi/10224 

4173 1976 D2 124 56 000 6034 

Väimela 
Tehnikumi/10207 

A-1437-
M 

1956 D2 120 56 000 22 211 

Õunaaia/10221 3283 1972 D2 120 - - 

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart, vee-erikasutusluba, veekasutuse aastaaruanne. 

Veevõrk 

Aleviku veetorustik on suuremas osas uuendatud 2006.-2013. aastatel. Uued veetorustikud on 
ehitatud PE De 32-110 survetorudest. Ühisveevärgi peatorustike pikkuseks kokku on 5570 m. 

Rekonstrueerimist vajab Pargi tee piirkonnas ühisveevärgi veetorustik (650 m ulatuses), kuna see on 
ehitatud üle 40 aasta tagasi ja torustikul on olnud avariisid. Lisaks on planeeritud rajada alevikus 700 
m uut veetorustikku, et laiendada veeteenuse osutamise piirkonda.  

5.21.2. VEETÖÖTLUS JA VEEKVALITEET 

Tööstusala veehaarde (Suurfarmi puurkaev) veetöötlusseadmed on töökorras. Veetöötlusseadmeteks 
on Miridoni rauaärastusfiltrid (mudel GQ800S). Projekteeritud jõudlus on 6 m3/h. Veetöötlusjaamas 
on olemas võrku pumbatava vee kloreerimise võimalus. Filtrimassid tuleb välja vahetada lähiajal.  

Tehnikumi puurkaevuvee puhastamiseks on paigaldatud puurkaev-pumplasse Miridoni 
rauaärastusfiltrid, mudel GQ900S. Pumpla projekteeritud jõudlus on 6 m3/h. Pumplas on võrku antava 
vee kloreerimise võimalus. Probleeme on mangaani eraldamisega, mis võib olla tingitud filtrite 
ebaõigest läbipesust või filtrites olevast liivamassist. Kontrollida läbipesu tsükleid ja vajadusel vahetada 
filtrite sisu. 

Mõlemal veetöötlusjaamal puuduvad eraldi veearvestid filtripesuveel.  

Puurkaevuvee kvaliteet 

Puurkaevudest pumbatava põhjavee kontrolli teostamise nõuded on esitatud vee-erikasutusloas. 
Ühisveevärgi puurkaevudele, millele pole luba väljastatud kehtivad samad nõuded. 

Alljärgnevas tabelis tuuakse ära puurkaevust võetud veeproovide analüüside tulemused 2018. aastal. 

Uuritav näitaja Ühik Väimela Tehnikumi 
puurkaev 

Väimela Tööstusala 
(Suurfarmi) puurkaev 

Ammoonium mg/l <0,05 0,07 

Elektrijuhtivus  μS/cm 376 379 

Fluoriid mg/l 0,3 0,2 

Hägusus (NTU) NTU 2,3 4,2 

Kloriid mg/l 1,3 1,4 

Lõhn (lahjendusaste)   1 1 

Mangaan μg/l  102 289 

Tabel 5.74 Puurkaevud Väimela alevikus 

Tabel 5.75 Väimela aleviku puurkaevude analüüsi tulemused (16.04.2018) 
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Uuritav näitaja Ühik 
Väimela Tehnikumi 

puurkaev 
Väimela Tööstusala 

(Suurfarmi) puurkaev 
Naatrium mg/l 2,8 3,1 

Nitraat mg/l <1 <1 

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

Oksüdeeritavus  mg/l O2 3,4 2,4 

pH  pH ühik 7,4 7,2 

Raud  μg/l 1500 1010 

Sulfaat mg/l 4,2 <1 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Kolooniate arv 22° C PMÜ/1 ml 66 0 
Allikas: Katseprotokoll nt TL2018/V0971B, TL2018/V0971K, TL2018/V0972B, TL2018/V0972K 

 

Joogiveekvaliteet 

Näitaja Ühik Piirnorm* 
Väimela alevik Väimela Tööstusala 

12.06.2017 16.04.2018 17.05.2017 16.04.2018 

Lõhn Lahjendusaste   1 1 1 1 

Maitse Lahjendusaste   - 1 1 1 

Värvus Pt/Co skaala   0 0 0 0 

Hägusus NTU   <1 <1 <1 <1 

pH  pH ühik 6,5<pH<9,5 7,2 7,0 7,5 7,1 

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

Raud µg/l 200 <20 <20 <20 57 
Elektrijuhtivus µS/cm 2500 357 364 365 371 
Mangaan µg/l 50 <10 15 <10 <10 
Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/ 100 ml 0 0 0 0 0 
Escherichia coli PMÜ/ 100 ml 0 0 0 0 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0 - - - 
Kolooniate arv 
22° C 

PMÜ/1 ml 
 <4 - - - 

Allikas: Terviseameti avalikud andmed 
*Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 

Kõik näitajad vastavad ühisveevärgi joogiveele esitatud nõuetele. 

5.21.3. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Vastavalt Maa-ameti andmetele on Väimela alevikus tuletõrje veevarustus tagatud kahe loodusliku 
veevõtukohaga Väimela paisjärvest ja Mäejärve juures asuvast tiigist. Vaatluse käigus selgus, et 
raskemal sõidukile on paisjärveni jõudmine raskendatud. Veevõtukoha juures puudu veevõtukaev ja 
tähistus. Mäejärve kõrval oleva tiigini on ligipääs tagatud, kuid tähistus ja veevõtukaev puuduvad.  

Väimela keskuses on tuletõrjevee võtmise võimalus tagatud Kutsehariduskeskuse õppehoone taga 
paiknevast tuletõrje veevõtu 150 m3 mahutist. Mahuti kuulub koolile. Mahutit täidetakse veega läbi 
kooli veevõrgu, mis on ühenduses ühisveevärgiga. Mahuti on piiratud aiaga ning on olemas ka hüdrant 
veevõtuks.  

Tabel 5.76 Veekvaliteet ühisveevõrgus  
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5.21.4. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Aleviku ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett. 2017. a seisuga on Väimela aleviku 
ühisveevarustuse süsteemiga liitunud 540 inimest (96% elanikkonnast). Kõikidele tarbijatele on 
paigaldatud veearvestid.  

 Ühik 2017 2030 
Vee toodang m3/d 77,4 82,9 
Vee tarbimine kokku m3/d 72,6 69,8 
Vee tarbimine elanike poolt m3/d 37,5 34,7 
Vee tarbimine juriidilise isikute ja tööstuse poolt m3/d 35,1 35,1 
Ühiktarbimine l/d el kohta 69,4 75,0 
Omatarbevesi m3/d 4,8 4,8 
Arvestamata vesi m3/d 0,0 8,3 
Arvestamata vesi % 0 10 
Allikas: Väimela Soojus OÜ, Konsultandi arvutused 

Tabeli põhjal on näha, et vastavalt prognoosile perspektiivis vee tarbimine väheneb, suuresti just 
prognoositud elanikkonna vähenemise tõttu. Arvestamata vee kogus on perspektiivis arvestatud 10%. 

5.22. KOSE ALEVIK 
Kose alevikus on käesoleval hetkel määratud vee-ettevõtjaks Võru Vesi AS. Kose alevik on ühendatud 
alates 2014. aasta veebruarist Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. OÜ Võru valla Veevärk 
andis rendilepinguga Kose ÜVK-süsteemid rendile AS-ile Võru Vesi. Veetorustikke on külas kokku ca 
10,8 km. Veeteenusega on liitunud 409 inimest. Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on 
esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 21. 

5.22.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumplad 

Kose alevik on ühendatud alates 2014. aastat Võru linna veevärgiga. Kõik kolm puurkaevu, mis Kose 
alevikus on rajatud, on alates 2014. aastat reservis. Varasemalt oli aleviku veevarustus tagatud kolme 
puurkaevuga – Karikakra puurkaev (katastri nr 10256) varustas Operimäel AS Võru Vesi kliente, Kose 
puurkaev (katastri nr 10245) Kose aleviku kliente ja puurkaev (katastri nr 10247) Kirepimäel Võru 
Soojus OÜ kliente.  

Vee-erikasutusluba ei ole väljastatud ühelegi kaevule, kuna nendest veevõttu ei toimu. 
Sanitaarkaitsealad: Karikakra – 50 m; Kose – 30 m; Kirepimäe – 50 m. 

Puurkaevu 
nimetus/ Kat nr 

Passi nr 
Puurimise 

aasta 
Veekiht Sügavus [m] 

Vee eri-kasutusloaga 
lubatud veevõtt [m3/a] 

Tegelik veevõtt 
aastal 2017 [m3/a] 

Karikakra /10256 5978 1988 D2 105 - Reservis 

Kose/10245 4359 1977 D2 90 - Reservis 

Kirepimäe/10247 4699 1979 D2 100 - Reservis  

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart. 

 

 

 

 

Tabel 5.77 Olemasolevad ja perspektiivsed veetootmise ja -tarbimise kogused 

Tabel 5.78 Puurkaevud Kose alevikus 
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Veevõrk 

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 peaksid tagavama piirkonnas vajamineva 
veesurve (vastavalt ÜVK kasutamise eeskirjadele peab olema minimaalne rõhk 2,0 bari klientide 
liitumispunktides). Vanaraua teel asuv rõhutõstepumpla ei ole käesoleval hetkel kasutusel. Pumpla 
peaks tõstma ümber Võru linna Jaama ja Pikk tn nurgale, kuna sellest asukohast oleks vajaliku rõhu 
tagamine Kose veevõrgus paremini teostatavam. Täpsem investeeringu kirjeldus on leitav Võru linna 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavast, peatükist 3.15.1.4 Rõhutõstepumplad. 
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. 

Männiku tänava rõhutõstepumpla on heas töökorras. 

Ühisveevärgi peatorustiku pikkus on Kosel 10 755 m. Rekonstrueerimist vajab kinnistu Sinilille 6 tagant 
paralleelselt Sinilille tänavaga paiknev 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. Lisaks on 
planeeritud rajada kokku kuni 290 m uut veetorustikku – Kelluka tänavale ja Karikakra-Tõrassaare 
teele. 

5.22.2. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Tuletõrjeveevarustuseks on ühisveevärgile paigaldatud kokku 9 maapealset tuletõrjehüdranti. 
Hüdrandid on nõuetekohaselt tähistatud ja töökorras. Vastavalt Maa-ameti andmetele on alevikus ka 
looduslik veevõtukoht Valgjärve kaldalt, kuid märgistus ja veevõtukaev puuduvad.  

5.22.3. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Kose alevik on liidetud Võru linna ühisveevärgiga. Perspektiivis pigem veetarbimine väheneb just 
elanike arvu vähenemise tõttu. 

5.23. MEEGOMÄE KÜLA 
Meegomäe külas on käesoleval hetkel määratud vee-ettevõtjaks Võru Vesi AS. Meegomäe küla on 
ühendatud alates 2014. aastast Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. OÜ Võru valla Veevärk 
andis rendilepinguga Meegomäe ÜVK-süsteemid rendile AS-ile Võru Vesi. Veetorustikke on külas kokku 
ca 6,5 km. Veeteenusega on liitunud 96 inimest. Torustikud ja pumplad on antud rendile AS-ile Võru 
Vesi. Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skeemidel Lisas 1 Joonisel 22. 

5.23.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Meegomäe külas puudus enne 2013. aastat ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Endiste suvilate piirkonda 
rajati aastatel 2013-2013 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti toel ühisveevärgi ja  
-kanalisatsioonisüsteemid.  
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Meegomäe ühisveevärgi veetorustike pikkus on 6500 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. 

Lõuna-Eesti haiglal on endal kaks puurkaevu ja veetöötlus, kuid lühiajalises programmis on planeeritud 
rajada vee ühendustorustik Meegomäe veetrassiga. Samuti on planeeritud paigaldada automaatika ja 
häireedastus ning ehitatakse sisemine veesüsteem.  

Lisaks on planeeritud Meegomäe külas rajada kuni 1190 m uut veetorustikku, et laiendada veeteenuse 
piirkonda.  

5.23.2. TULETÕRJE VEEVARUSTUS  

Tuletõrjeveevarustuseks on ühisveevärgile paigaldatud kokku 4 maapealset tuletõrjehüdranti. 
Hüdrandid on nõuetekohaselt tähistatud ja töökorras.  

5.23.3. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Meegomäe küla on liidetud Võru linna ühisveevärgiga. Perspektiivis pigem veetarbimine väheneb just 
elanike arvu vähenemise tõttu.  

5.24. NAVI KÜLA 
Navi külas on käesoleval hetkel määratud vee-ettevõtjaks Väimela Soojus OÜ. Alates 2019. aasta 
algusest läheb opereerimine üle AS-le Võru Vesi. Kõik varad kuuluvad Võru Vallavalitsusele. 
Ühisveevarustus põhineb põhjaveel, põhiliseks veeallikaks on Kesk-Devoni veekompleks. Navi külas 
kasutatakse ühisveevärgis ühte puurkaevpumplat ning veetorustikke on külas kokku ca 3,1 km. 
Veeteenusega on liitunud 80 inimest. Suurimaks tarbijaks on Jaagumäe talu. Olemasolevate 
veevarustussüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 
Joonisel 23. 

5.24.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumplad 

Navi küla veevarustus põhineb käesoleval hetkel ühel puurkaevul (katastri nr 10781). Puurkaev on 
rajatud 1967. aastal ning asub Pumbamaja kinnistul (kat nr 91801:006:0284). Puurkaev on 90 m 
sügavune. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m ning selle piiresse ei jää hooneid, küll aga põllumaa. 
Vee-erikasutusloaga (L.VV/330049) on lubatud veevõtt aastas 32 000 m3.  

Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2010. aastal. Puurkaev-pumplal puudub häireedastus, 
elektrijoonise ning puurkaevu päis vajab nõuetele vastavusse viimist. Ülevaatuse ajal täheldati, et 
ventilatsioon puudub, seetõttu oli põrand märg. Joogivesi seoses põllumajandusettevõtte suure 
veetarbimisega ei vasta sageli klientide juures nõuetele, st olemasolevad veetöötlusseadmed ei suuda 
puhastada kogu võrku antavat vett.  

Puurkaev-pumpla võimekus ei ole piisav, ei suuda ära toita toiduainete tööstust.  

Puurkaevu 
nimetus/ Kat nr 

Passi nr 
Puurimise 

aasta 
Veekiht Sügavus [m] 

Vee eri-kasutusloaga 
lubatud veevõtt [m3/a] 

Tegelik veevõtt 
aastal 2017 [m3/a] 

Navi/10781 2033 1967 D2 90 32 000 22 389 

Allikas: Puurkaevude arvestuskaardid, vee erikasutusluba ja veekasutusaruanded 

Tabel 5.79 Puurkaev Navi külas 
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Veevõrk 

Navi küla 

Navi külas on veetorustikku ca 3450 m. Täiendavalt tuleks ehitada külas 790 m veetorustikku, millega 
tagatakse teisel pool (Väimela pool) Põrmujärve asuvate kinnistute veega liitumise võimalused.  

Ehitaja tee aianduspiirkond 

Navi külasse kuulub Võru linna piiri juures Tallinna mnt kõrval asuv Ehitaja tee suvilate piirkond, kuhu 
on ehitatud ja ehitatakse juurde aastaringseks elamiseks eramuid. Piirkonnas 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.  

2018. aastal viidi läbi küsitlus, selgitamaks välja, elanike huvi ühisvee ja -kanalisatsiooni vastu. 
Hoonestatud kinnistute omanikest ca 87% avaldasid soovi liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
lähima viie aasta jooksul. Vastavalt küsimustikele oleks tarbijate arv 5 aasta pärast 121 inimest, 
nendest 50 oleks hooajalised elanikud. 

Planeeritud on rajada 1404 m veetoru. Terve veetoru ulatuses rajatakse kõikidele kinnistutele 
liitumispunkt. Kokku on planeeritud rajada 59 liitumispunkti (sisaldab ka hoonestamata kinnistuid).  

Nimetatud investeeringud on planeeritud teostada lühiajalise programmi raames.  

5.24.2. VEETÖÖTLUS JA VEEKVALITEET 

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 50 m3 (kuna ööpäevane tarbimine ületab 50 m3 
mahu, siis ei teki võimalust, et vesi seisma jääks). Mahutid võiks toimida ka tuletõrje veevõtukohana. 

Filtrimassid vajavad lähiajal väljavahetamist. Filtripesuveel puudub eraldi veearvesti ning filtripesuvesi 
juhitakse kraavi.  

Puurkaevuvee kvaliteet 

Puurkaevudest pumbatava põhjavee kontrolli teostamise nõuded on esitatud vee-erikasutusloas.  

Alljärgnevas tabelis tuuakse ära puurkaevust võetud veeproovide analüüside tulemused 2018. aastal. 

Uuritav näitaja Ühik Navi puurkaev 
Ammoonium mg/l 0,13 

Elektrijuhtivus  μS/cm 352 

Fluoriid mg/l 0,2 

Hägusus (NTU) NTU 9,5 

Kloriid mg/l 2,6 

Lõhn (lahjendusaste)   1 

Mangaan μg/l  259 

Naatrium mg/l 2,8 

Nitraat mg/l <1 

Nitrit mg/l <0,002 

Tabel 5.80 Navi küla puurkaevu analüüsi tulemused (16.04.2018) 
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Uuritav näitaja Ühik Navi puurkaev 
Oksüdeeritavus  mg/l O2 3,2 

pH  pH ühik 7,5 

Raud  μg/l 4170 

Sulfaat mg/l <1 

Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 

Kolooniate arv 22° C PMÜ/1 ml 70 
Allikas: Katseprotokoll nr TL2018/V0970B, TL2018/V0970K  

 

Joogiveekvaliteet 

Näitaja Ühik Piirnorm* 
Navi küla Timmi söökla 

17.05.2017 16.04.2018 

Lõhn Lahjendusaste   1 1 

Maitse Lahjendusaste   1 1 

Värvus Pt/Co skaala   0 0 

Hägusus NTU   <1 <1 

pH  pH ühik 6,5<pH<9,5 7,5 6,8 

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

Raud µg/l 200 22 127 
Elektrijuhtivus µS/cm 2500 368 359 
Mangaan µg/l 50 <10 65 
Coli-laadsed bakterid PMÜ/ 100 ml 0 0 0 
Escherichia coli PMÜ/ 100 ml 0 0 0 

Allikas: Terviseameti avalikud andmed 
*Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 

2018. aastal ei vastanud mangaan joogiveele esitatud nõuetele. Ülejäänud näitajate osas ületamisi ei 
esinenud.  

5.24.3. TULETÕRJE VEEVARUSTUS 

Vastavalt Maa-ameti andmetele on Navi külas tuletõrje veevarustus tagatud looduslike 
veevõtukohtadega Oha järvest ja Kaupluse-Navi töökoja tee kõrval olevast tiigist. Oha järve äärde on 
ligipääs tagatud. Olemas on ka veevõtukaev, kuid märgistus puudub. Poe juures olevale veevõtukohale 
on ligipääs tagatud. Märgitus ja veevõtukaev on samuti olemas. Tiigi mahuks on märgitud 1400 m3.  

Ehitaja tee aianduspiirkonda on planeeritud rajada üks hüdrant, et tagada asula tuletõrje veevarustus. 
Hüdrant on märgitud joonisele Lisas Joonisel 23.  

5.24.4. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Küla ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett. 2017. a seisuga on Navi küla 
ühisveevarustuse süsteemiga liitunud 80 inimest (36% elanikkonnast). Kõikidele tarbijatele on 
paigaldatud veearvestid.  

 

 

 

Tabel 5.81 Veekvaliteet ühisveevõrgus  
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  Navi küla Ehitaja tee aiandid 

 Ühik 2017 2030 2017* 2030** 
Vee toodang m3/d 61,3 70,4 0 6,6 
Vee tarbimine kokku m3/d 60,4 63,4 0 5,9 
Vee tarbimine elanike poolt m3/d 2,1 5,1 0 5,9 
Vee tarbimine juriidilise isikute ja 
tööstuse poolt 

m3/d 58,2 58,2 0 0,0 
Ühiktarbimine l/d el kohta 26,4 75,0 0 75,0 
Omatarbevesi m3/d 0,0 0,0 0 0,0 
Arvestamata vesi m3/d 1,0 7,0 0 0,7 
Arvestamata vesi % 2 10 0 10 
Allikas: Väimela Soojus OÜ, Konsultandi arvutused 

Märkused: * Ehitaja tee aianduspiirkonnas veeteenuse osutamine puudub. Planeeritud on lühiajalise investeeringute 

programmi raames ühisvee ja -kanalisatsioonisüsteemis rajada.  

  ** 2030. aastal osutatakse veeteenust AS Võru Vesi poolt, Ehitaja tee aianduspiirkond on liidetud Võru linnaga ühisesse 

veevõrku.  

Tabelist on näha, et veetarbimine suureneb, see tuleneb just elanikkonna veetarbimise suurenemist 
75 l/ööp in kohta. Arvestamata vee kogus on perspektiivis arvestatud 10%.  

5.25. PUIGA KÜLA 
Puiga külas on käesoleval hetkel määratud vee-ettevõtjaks Väimela Soojus OÜ. Alates 2019 aasta 
algusest läheb opereerimine üle AS-le Võru Vesi. Kõik varad kuuluvad OÜ-le Võru valla Veevärk. 
Ühisveevarustus põhineb põhjaveel, põhiliseks veeallikaks on Kesk-Devoni veekompleks. Puiga külas 
kasutatakse ühisveevärgis ühte puurkaevpumplat ning veetorustikke on külas kokku ca 1,8 km. 
Veeteenusega on liitunud 200 inimest. Peamised tarbijad on elanikud, põhikool, lasteaed ja ettevõtted. 
Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skeemidel Lisas 1 Joonisel 24. 

5.25.1. VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

Puurkaevpumplad 

Puiga küla veevarustus põhineb käesoleval hetkel ühel puurkaevul (katastri nr 10243). Puurkaev on 
rajatud 1971. aastal ning asub Pumbajaama kinnistul (kat nr 91804:003:0457). Puurkaev on 150 m 
sügavune. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m ning selle piiresse ei jää hooneid. Vee-erikasutusloaga 
(L.VV/330049) on lubatud veevõtt aastas 32 000 m3.  

Puurkaevpumpla on rekonstrueeritud 2010. aastal. Pumplal puudub piirdeaed ja häireedastus ning 
puurkaevu päis vajab nõuetele vastavusse viimist. Vaatluse käigus täheldati, et ventilatsioon on 
puudulik (põrand oli märg).  

Puurkaevu 
nimetus/ Kat nr 

Passi nr 
Puurimise 

aasta 
Veekiht Sügavus [m] 

Vee eri-kasutusloaga 
lubatud veevõtt [m3/a] 

Tegelik veevõtt 
aastal 2017 [m3/a] 

Puiga/10781 3165 1971 D2 150 32 000 7850 

Allikas: Puurkaevude arvestuskaardid, vee erikasutusluba ja veekasutusaruanded 

Veevõrk 

Puiga küla ühisveevärgi veepeatorustike pikkus on kokku 1760 m. Torustik on ehitatud PE torustikust 
ja heas seisukorras. Veetorustik on rekonstrueeritud 2013. aastal Ühtekuuluvusfondi projekti raames. 
Lisaks on planeeritud kõikidele kinnistutele reoveekogumisala piires rajada liitumispunkt, seega uut 
veetorustikku rajatakse kuni 665 m.  

Tabel 5.82 Olemasolevad ja perspektiivsed veetootmise ja -tarbimise kogused 

Tabel 5.83 Puurkaev Puiga külas 
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5.25.2. VEETÖÖTLUS JA VEEKVALITEET 

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. 

Veetöötlusseadmed on rekonstrueeritud 2010. aastal.  

Filtripesuveel puudub eraldi veearvesti.  

Puurkaevuvee kvaliteet 

Puurkaevudest pumbatava põhjavee kontrolli teostamise nõuded on esitatud vee-erikasutusloas.  

Alljärgnevas tabelis tuuakse ära puurkaevust võetud veeproovide analüüside tulemused 2018. aastal. 

Uuritav näitaja Ühik Puiga puurkaev 
Mangaan μg/l  105 

Raud  μg/l 2610 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 

Kolooniate arv 22° C PMÜ/1 ml 0 
Allikas: Katseprotokoll nr TL2018/V0974B, TL2018/V0974K 

 

Joogiveekvaliteet 

Näitaja Ühik Piirnorm* 
Puiga kool 

17.05.2017 16.04.2018 

Lõhn Lahjendusaste   1 1 

Maitse Lahjendusaste   1 1 

Värvus Pt/Co skaala   0 0 

Hägusus NTU   <1 <1 

pH  pH ühik 6,5<pH<9,5 7,5 7,0 

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

Raud µg/l 200 48 59 
Elektrijuhtivus µS/cm 2500 379 444 
Mangaan µg/l 50 <10 <10 
Coli-laadsed bakterid PMÜ/ 100 ml 0 0 0 
Escherichia coli PMÜ/ 100 ml 0 0 0 

Allikas: Terviseameti avalikud andmed 
*Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 

Kõik näitajad vastasid joogiveele esitatud nõuetele.  

5.25.3. TULETÕRJE VEEVARUSTUS 

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. Vastavalt Maa-ameti andmetele on Andsumäe 
tee äärse tiigi juures looduslik veevõtukoht. Veevõtukohale on ligipääs tagatud, kui märgitus ja 
veevõtukaev puuduvad.  

Tabel 5.84 Puiga küla puurkaevu analüüsi tulemused (16.04.2018) 

Tabel 5.85 Veekvaliteet ühisveevõrgus  
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5.25.4. VEEBILANSS, PERSPEKTIIVNE VEEVAJADUS 

Küla ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana põhjavett. 2017. a seisuga on Puiga küla 
ühisveevarustuse süsteemiga liitunud 200 inimest (76% elanikkonnast). Kõikidele tarbijatele on 
paigaldatud veearvestid.  

 Ühik 2017 2030 
Vee toodang m3/d 21,5 21,3 
Vee tarbimine kokku m3/d 20,9 18,6 
Vee tarbimine elanike poolt m3/d 16,4 14,1 
Vee tarbimine juriidilise isikute ja tööstuse poolt m3/d 4,5 4,5 
Ühiktarbimine l/d el kohta 82,1 82,1 
Omatarbevesi m3/d 0,6 0,6 
Arvestamata vesi m3/d 0,0 2,1 
Arvestamata vesi % 0 10 
Allikas: Väimela Soojus OÜ, Konsultandi arvutused 

Tabelist on näha, et veetarbimine vähenen just elanike arvu vähenemise tõttu. Arvestamata vee kogus 
on perspektiivis arvestatud 10%.  

5.26. VÕLSI KÜLA 
Võru linnaga piirnevas Võlsi külas on veetorustikud rajatud ning ühendatud Võru linna ühisveevõrguga. 
Veetorustikud rajati 2008. aastal ning torustik on rajatud kuni raudteeni. Veetoru kuulub vallale ning 
on antud rendile AS-ile Võru Vesi. Kinnisvara arendaja Ekso AS on ehitanud välja veetorustikud 
Tamulakalda tänavale, torustikud on üle andmata vee-ettevõtjale. 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. Olemasoleva veetorustiku pikkus on ca 1000 m. Olemasolevas 
Võlsi veetorustike piirkonda on rajatud kaks hüdranti, mis varustavad piirkonna tuletõrje veevarustust. 
Raudteest Võru linna poolne osa Võlsi külast kuulub Võru reoveekogumisalasse. 

Majanduslikult mõistlik on ühendada Võlsi suvilate piirkond samuti Võru linna veevõrguga. Suvilate 
piirkonnas on hakatud suvilaid ümber rajama aastaringseks elamiseks. Seega oleks vajalik veevärgitoru 
rajada ka suvilate piirkonda. Planeeritud on rajada uut veetoru kuni 2935 m ulatuses. Lisaks on 
planeeritud rajada suvilate piirkonda kaks hüdranti, et oleks tagatud tuletõrje vesi. 

Nimetatud investeeringud on planeeritud teostada lühiajalise programmi raames.  

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skeemidel Lisas 1 Joonisel 25. 

5.27. VÕRUMÕISA KÜLA 
Võrumõisa külas (s.h. Konnametsa ja Võrumõisa suvilapiirkonnad) puudub võimalus liituda 
ühisveevärgiga. Liitumise võimalus on Võru linnaga piirnevas küljes loodud alla 10-le kinnistule, ÜVK 
kliendiks on nendest 2 kinnistut. Võrumõisa küla kuulub Võru reoveekogumisalasse. 

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. Uued torustikud on võimalik ühendada Võru linnas Kesa tänaval ja Võru vallas  
Räpina mnt-l olemasolevate süsteemidega. 

Tabel 5.86 Olemasolevad ja perspektiivsed veetootmise ja -tarbimise kogused 
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Võrumõisa ja Konnametsa aiandites ÜVK süsteemide välja ehitamine on ette nähtud teostada 
lühiajalises investeeringute programmis. Arengukavaga samal ajal on ettevalmistamisel ka ÜF taotlus 
Võrumõisa ja Konnametsa piirkonna välja arendamiseks.  

Võrumõisa suvilapiirkonnas on planeeritud rajada veetoru kuni 2426 m. Kõikidele kinnistutele 
rajatakse liitumispunktid (125 tk, sisaldab ka hoonestamata kinnistuid).  

Konnametsa suvilapiirkonnas on planeeritud rajada veetoru kuni 5175 m. Samuti rajatakse kõikidele 
kinnistutele välja liitumispunktid, 223 tk (sisaldab ka hoonestamata kinnistuid).  

Tuletõrje veevarustuse tagamiseks on planeeritud rajada Võrumõisa aianduspiirkonda 1 hüdrant ja 
Konnametsa aianduspiirkonda 3 hüdranti.  

Rajatav süsteem liidetakse Võru linna veevärgiga. Rajatavaid süsteeme hakkab haldama AS Võru Vesi.  

2018. aastal viidi läbi küsitlus, mille käigus selgitati välja elanike soov ühisveevärgiga liitumiseks. 
Hoonestatud kinnistute omanikest ca 79% Võrumõisa ja 81% Konnametsa piirkonnas avaldasid soovi 
liituda ühisveevärgiga lähima viie aasta jooksul. Küsimustike põhjal oleks peale investeeringute 
teostamist tarbijaid Võrumõisa piirkonnas – 176 inimest (millest 94 on hooajalised elanikud) ja 
Konnametsa piirkonnas – 404 inimest (millest 238 on hooajalised elanikud). 

Nimetatud investeeringud on planeeritud teostada lühiajalise programmi raames.  

Võrumõisa ja Konnametsa aianduspiirkondade planeeritavad investeeringud on esitatud vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 26. 

5.28. KIRUMPÄÄ KÜLA 
Kirumpää küla asub teisel pool Võru linna piiravat ringteed. Kirumpää külas puudub ühisveevärk.  

Suvila piirkonnas ehitatakse maju ümber eramuteks ning seetõttu on planeeritud rajada kuni 2875 m 
uut veetorustikku, et tagada elanikele nõuetele vastav joogivesi. Uus veetoru on võimalik ühendada 
Võru linna veevärgiga Võrumõisa tee 4a kinnistul.  

Vastavalt Maa-ameti andmetele on Kirumpää külas tagatud veevarustus loodusliku veevõtukohaga 
Võhandu jõe ääres olevast tiigist. Planeeritavale reoveekogumisalale on planeeritud rajada kaks 
tuletõrje hüdranti, et tagada tuletõrje veevarustus.  

Nimetatud investeeringud on planeeritud teostada lühiajalise programmi raames.  

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skeemidel Lisas 1 Joonisel 27. 

5.29. ORAVAMÄE TEE PIIRKOND 
Oravamäe tee asub Kolepi külas, mis ei kuulu reoveekogumisalasse ning külas ei osutata 
ühisveevärgiteenuseid. 2014. aastal rajas OÜ Võru valla Veevärk asulasse puurkaevu nr 53120. OÜ 
Võru valla Veevärk on andnud puurkaevu piirkonna elanikele rendile. Puurkaev on 78 m sügavune ning 
21 kinnistule on välja ehitatud liitumispunkt. Talvel on püsielanikke ca 15 tk ning suviti võib tarbijate 
arv kasvada kuni 30 inimeseni. Endine Võru vald toetas investeeringute teostamist Oravamäe tee 
piirkonnas.  

5.30. TEISED VEEVARUSTUSSÜSTEEMID 
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.  
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6. KANALISATSIOON 

Käesolevalt käsitletakse Võru valla olemasolevate ühiskanalisatsioonitorustike, reoveepumplate ja 
reoveepuhastite seisukorda ja hinnatakse reovee koguseid ja kontsentratsioone. 

Asula 
Elanike arv (01.01.2018 

seisuga) 

Varustatud 
ühiskanalisatsiooni 

teenusega, in 

Varustatud 
ühiskanalisatsiooni 

teenusega, % 

Lasva ja Pässä küla 369 195 53% 

Kääpa küla 273 230 84% 

Otsa küla 144 90 63% 

Tsolgo küla 61 24 40% 

Sooküla 56 17 30% 

Pikakannu küla 15 0 0% 

Sõmerpalu alevik 343 302 88% 

Osula küla 305 220 72% 

Järvere küla 189 125 66% 

Linnamäe küla 84 0 0% 

Kurenurme küla 49 0 0% 

Hänike küla 56 0 0% 

Sulbi küla 79 0 0% 

Kose alevik 584 284 49% 

Meegomäe küla 319 96 30% 

Võrumõisa küla 212 21 10% 

Võlsi küla 120 0 0% 

Vana-Vastseliina küla 152 70 46% 

Vastseliina alevik ja 
Külaoru küla 

716 560 78% 

Viitka küla 123 0 0% 

Loosi küla 70 0 0% 

Parksepa alevik 631 560 89% 

Väimela alevik 565 510 90% 

Navi küla 222 0 0% 

Puiga küla 263 200 76% 

Orava küla 226 200 88% 

KOKKU Võru vald 6 226 3704 59% 
Allikas: Statistikaamet, AS Võru Vesi, VAKS OÜ, Väimela Soojus OÜ, Orava Teenus OÜ.  

6.1. LASVA JA PÄSSÄ KÜLA 
Lasva külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud 160 inimest (51% elanikkonnast) ja Pässä külas on 
ühiskanalisatsiooniga liitunud 35 inimest (64% elanikkonnast).  

Kanalisatsioonisüsteemid 

Lasva ja Pässä külas kokku on 3655 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 295 m 
survekanalisatsioonitorustikku (torustiku pikkus on mõõdetud joonistelt). Reoveepumplaid on 
külades kokku 2 tk. 

Ühiskanalisatsiooni Lasva külas on isevoolne kuni Lasva järve kaldal asuvad ülepumpamisjaamani. 
Kanalisatsioonitrassid on ehitatud 70-ndate aastate lõpus. Vanemad torustikud on ehitatud 
keraamilistest torudest, hilisemad – asbotsementtorudest.  

Tabel 6.1 Ühiskanalisatsioonisüsteemi teenusega varustatud elanikkond Võru vallas 
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Ülepumpamisjaam on ehitatud 1978. aastal ja rekonstrueeritud 1994. aastal. Pumpla on varustatud 
häireandmissüsteemiga. Pumpla on täiesti amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist.  

Ühiskanalisatsioonitorustike ja kaevude tehniline seisukord Lasva külas on halb. Osaliselt on 
kanalisatsioonitoru rekonstrueeritud, kuid ülejäänud vajab uuendamist (ca 2600 m ulatuses). Osa 
torustikust on rajatud erakinnistutele, seega planeeritud on likvideerida 330 m ulatuses vana 
kanalisatsioonitoru ja rajada uued torud mööda teemaasid. Rekonstrueeritakse ka üks reoveepumpla. 
Lisaks planeeritakse rajada kõikidele RKA piires olevatele kinnistutele ühiskanalisatsiooni 
liitumispunkt, seega uue isevoolset kanalisatsioonitoru rajatakse kuni 2260 m.  

Pässä külas on ühiskanalisatsiooni kasutamise võimalus kõikidel elanikel. Kanalisatsioon on ühisvoolne 
ning küla reoveed juhitakse läbi 2013 aasta rajatud septiku biotiikidesse. Kanalisatsioon on ehitatud 
80-ndate aastate keskel ning laienenud koos küla arenguga. Peatorustik on halva ehituskvaliteediga, 
torud on nihkes, kanalisatsioonikaevudes on palju liiva. 

Reoveepuhastuse Lasva külas tagab 50 m3 septikust ja kolmest biotiigist koosnev puhastussüsteem. 
Biotiigid on rajatud 1993. aastal. Puhastile juhitav reovesi on oma koostiselt olmereovesi, tööstuslikku 
reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. Viimane biotiikide puhastamine mudast toimus 2013. aastal, kui 
puhastati 2 esimest tiiki. Käesolevaks hetkeks vajavad biotiigid uuesti puhastamist. Puhastatud reovesi 
on juhitud 1,5 km pikkust peakraavi mööda Võhandu jõkke. Olemasoleva puhasti ümberehitamise 
vajadus puudub. 

Tekkiv sete transporditakse Võru linna reoveepuhastile. Aastas tekib setet umbes 30 m3.  

Amortiseerunud torustike kaudu jõuab reoveepuhastile nii reovett, kui ka pinnasest torustikku 
filtreerunud pinnasevett. Kuna torustik on amortiseerunud ja kannab infiltreeruvat pinnasevett 
reoveepuhastile, on vajalik reoveetorustik suures osas rekonstrueerida.  

Vastavalt liitunud elanike arvu järgi (195 in) on reostuskoormus ca 195 ie. Lisaks teostas arengukava 
koostaja ühe punktproovi ja veetarbimise järgi samuti reostuskoormuse arvutuse, mille tulemus jäi 
samuti alla 300 ie.  

Sellest tulenevalt teeb arengukava koostaja ettepaneku vähendada Lasva reoveekogumisala 
reostuskoormust alla 300 ie.  

Kindlasti tuleb eelnevalt teostada reostuskoormuse uuring, mis ei pruugi aga täielikult olemasolevat 
olukorda ilmestada. Amortiseerunud torustiku kaudu imbub osa reoveest pinnasesse ning osa 
pinnasevett filtreerub torustikku.  

Olemasolevate ja rekonstrueeritavate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 1. 

Reovee vooluhulgad, reostuskoormused ja heitvee näitajad 

Puhastile juhitud vooluhulka ei mõõdeta, reovee arvestus toimub vastavalt veetarbe arvestusele. 
Seega on raske hinnata infiltratsiooni ühiskanalisatsioonis. Reostuskoormuse uuringut külas läbi viidud 
ei ole.  

Keskmine reovee vooluhulk aastas on 4254 m³. 

 Ühik 2017 2030 

Reovee kogus puhastile m3/d 14,0 20,6 

Reovesi tarbijatelt m3/d 14,0 12,3 

Reovesi elanikelt m3/d 11,7 10,1 

Reovesi ettevõtetest m3/d 2,3 2,3 

Infiltratsioon m3/d 0 8,2 

Infiltratsiooni % 0 40 
Allikas: Võru Vesi AS, Konsultandi arvutused 

Tabel 6.2 Olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 
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Perspektiivne reovee kogus arvutati lähtuvalt ühiskanalisatsiooniga liitunud perspektiivsest elanike 
arvust, ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest. Perspektiivis tarbijate arv 
langeb, infiltratsiooni mahuks on arvestatud 40% (sademevesi moodustab 30% ja infiltreeruv põhjavesi 
10%). 

Parameeter Ühik 
Vee erikasutusloas 

lubatud 
29.05.2017 15.08.2017 

Vooluhulk m3/kv 3250   

BHT7 mg/l 25 11 11 

Püld mg/l 2* 1,5 3,3 

Nüld mg/l 60 11 13 

Heljum mg/l 35 6,9 21 

KHT mg/l 125 42 55 

pH  6-9 8 7,3 
Allikas: Vee-erikasutusluba L.VV/330963, Heitvee analüüsiakt TA17001088-1, TA17001830 
* hakkab kehtima alates 2019. aastast 

Ülal olevast tabelist on näha, et Lasva reoveepuhasti heitvesi vastab loas toodud nõuetele.  

6.2. KÄÄPA KÜLA 
Kääpa külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud 230 inimest (84% elanikkonnast).  

Kanalisatsioonisüsteemid 

Kääpa külas on kokku 2300 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 180 m 
survekanalisatsioonitorustikku (torustiku pikkus on mõõdetud joonistelt). Reoveepumplaid on külas 
1 tk.  

Kanalisatsioon on valdavalt isevoolne v.a. koolimaja, mille reovete ärajuhtimiseks on ehitatud 
koolimaja juurde kahe pumbaga pumpla ja 200 m survetorustikku. Isevoolse kanalisatsiooni kaudu 
juhitakse kogu küla reovesi reoveepuhastisse. 

Kanalisatsioonitorustikud on ehitatud 20….35 aastat tagasi, vanemad torustikud keraamilistest 
torudest, hilisemad asbotsement-torudest. 

Ühiskanalisatsiooni torustike ja kaevude tehniline seisukord on mitterahuldav (liitekohad nihkunud, 
pinnasevee infiltratsioon jne). Lühiajalise investeeringuprogrammi raames on planeeritud 
rekonstrueerida kuni 1800 m isevoolset kanalisatsioonitoru. Pikaajalise investeeringuprogrammi 
raames on planeeritud kõikidele Kääpa reoveekogumisalal olevatele kinnistutele välja ehitada 
ühiskanalisatsiooni liitumispunkt, seega uut isevoolset kanalisatsioonitorustikku rajatakse 2165 m ja 
uut survekanalisatsioonitorustikku on 570 m. Lisaks on planeeritud rajada kaks reoveepuhastit.  

Kääpa puhasti asub Tiikide kinnistul (kat nr 38901:002:0179), tegemist on maa-aluse 
kompaktpuhastiga koos biotiikidega. Aktiivmudapuhasti on rajatud 2008. aastal, mille järel on kolm 
biotiiki. Heitvee suublaks on Võhandu jõgi. Kompaktpuhasti on rekonstrueeritud ca 10 aastat tagasi, 
kuid lühiajalises programmis on planeeritud puhasti rekonstrueerida. Rekonstrueerimise vajaduse 
tingib asjaolu, et puhasti ei tööta järjepidevalt korrapäraselt. Puhasti on raskesti opereeritav ning 
olemasolev lahendus ei ole töökindel. Täpsed asjaolud, miks puhasti ei suuda töötada nõuetele 
vastavalt, ei ole teada. Vajaliku info saamiseks on vajalik puhasti töö peatada ja ajutiselt juhtida reovesi 
läbi biotiikide. Puhasti lahtivõtmisel tuleb hinnata, kas olemasolevat puhastit on võimalik parandada, 
või on vajalik siiski täiesti uue puhasti paigaldamine. Lühiajalistes investeeringute programmis on 
arvestatud, et tuleb rajada uus reoveepuhasti olemasoleva asemele.  

Tekkiv sete transporditakse Võru linna reoveepuhastile. Aastas tekib setet umbes 30 m3.  

Tabel 6.3 Lasva reoveepuhasti väljundi reostuskomponentide väärtused  
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Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skeemidel Lisas 1 Joonisel 2. 

Reovee vooluhulgad, reostuskoormused ja heitvee näitajad 

Puhastile juhitud vooluhulka ei mõõdeta, reovee arvestus toimub vastavalt veetarbe arvestusele. 
Seega on raske hinnata infiltratsiooni ühiskanalisatsioonis. Reostuskoormuse uuringut külas läbi viidud 
ei ole.  

Keskmine reovee vooluhulk aastas on 5658 m³. 

 Ühik 2017 2030 

Reovee kogus puhastile m3/d 15,5 23,2 

Reovesi tarbijatelt m3/d 15,5 13,9 

Reovesi elanikelt m3/d 10,9 9,4 

Reovesi ettevõtetest m3/d 4,6 4,6 

Infiltratsioon m3/d 0 9,3 

Infiltratsiooni % 0 40 
Allikas: Võru Vesi AS, Konsultandi arvutused 

 
Perspektiivne reovee kogus arvutati lähtuvalt ühiskanalisatsiooniga liitunud perspektiivsest elanike 
arvust, ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest. Perspektiivis tarbijate arv 
langeb, infiltratsiooni mahuks on arvestatud 40% (sademevesi moodustab 30% ja infiltreeruv põhjavesi 
10%). 

Parameeter Ühik 
Vee erikasutusloas 

lubatud 
29.05.2017 15.08.2017 

Vooluhulk m3/kv 3250   

BHT7 mg/l 25 20 19 

Püld mg/l 2* 1,5 3,4 

Nüld mg/l 60 9,4 19 

Heljum mg/l 35 19 33 

KHT mg/l 125 55 90 

pH  6-9 8,3 7,2 
Allikas: Vee-erikasutusluba L.VV/330963, Heitvee analüüsiakt TA17001092, TA17001831 
* hakkab kehtima alates 2019. aastast 

Ülal olevast tabelist on näha, et Kääpa reoveepuhasti heitvesi vastavalt ülaltoodud analüüsiaktidele 
vastab loas toodud nõuetele.  

6.3. OTSA KÜLA 
Otsa külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud 90 inimest (63% elanikkonnast).  

Kanalisatsioonisüsteemid 

Otsa külas on ca 830 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja survekanalisatsioonitorustikku on 
külas 660 m (torustiku pikkus on mõõdetud jooniselt). Reoveepumplaid on külas 2 tk. 
Kanalisatsioonitorustik on rekonstrueeritud 2013. aastal küla läbivast maantees paremal (ida) pool. 
Vasakul (lääne) pool on torustik (u 390 m) rekonstrueerimata ja kuna tegu on amortiseerunud 
torustikuga, tuleb see lähitulevikus rekonstrueerida. Lisaks nähakse ette kuni 295 m isevoolse 
kanalisatsioonitoru rajamist, et laiendada ühiskanalisatsiooni teenuse piirkonda.  

Tabel 6.4 Olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

Tabel 6.5 Kääpa reoveepuhasti väljundi reostuskomponentide väärtused 2017. aastal 
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Asula reovesi juhitakse isevoolsena ühe pumbaga ülepumpamisjaama ja sealt läbi septiku biotiikidesse, 
mis asuvad Biotiigi maaüksusel (kat nr 38901:001:0439). Puhasti moodustavad 25 m3 septik ning 3 
biotiiki (kogupindalaga 4500 m2). Puhasti on rajatud 1972. aastal ning on rekonstrueeritud 2013. aastal. 
Heitvee suublaks on Kahruloho kraav. Vastavalt vee-erikasutusloas toodud tähelepanekule on 
märgitud, et 03.05.2018 tehtud vaatluse käigus selgus, et viimases biotiigis on veetase madalam kui 
teistes ning väljavool toimus kraavist, mitte kanalisatsioonikaevust. 

Tekkiv sete transporditakse Võru linna reoveepuhastile. Aastas tekib setet umbes 20 m3.  

Biotiikide seisukord ja puhastusvõime on rahuldav, kuid pikaajalises programmis on biotiigid vaja 
puhastada. 

Reoveepumpla on rekonstrueeritud.  

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skeemidel Lisas 1 Joonisel 3. 

Reovee vooluhulgad, reostuskoormused ja heitvee näitajad 

Puhastile juhitud vooluhulka ei mõõdeta, reovee arvestus toimub vastavalt veetarbe arvestusele. 
Seega on raske hinnata infiltratsiooni ühiskanalisatsioonis. Reostuskoormuse uuringut külas läbi viidud 
ei ole.  

Keskmine reovee vooluhulk 2017. aastal oli 1300 m³. 

 Ühik 2017 2030 

Reovee kogus puhastile m3/d 3,6 5,2 

Reovesi tarbijatelt m3/d 3,6 3,1 

Reovesi elanikelt m3/d 3,2 2,7 

Reovesi ettevõtetest m3/d 0,4 0,4 

Infiltratsioon m3/d 0 2,1 

Infiltratsiooni % 0 40 
Allikas: Võru Vesi AS, Konsultandi arvutused 

 
Perspektiivne reovee kogus arvutati lähtuvalt ühiskanalisatsiooniga liitunud perspektiivsest elanike 
arvust, ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest. Perspektiivis tarbijate arv 
langeb, infiltratsiooni mahuks on arvestatud 40% (sademevesi moodustab 30% ja infiltreeruv põhjavesi 
10%). 

Parameeter Ühik 
Vee erikasutusloas 

lubatud 
26.05.2017 15.08.2017 

Vooluhulk m3/kv 875   

BHT7 mg/l 40 4,8 3,1 

Püld mg/l - 0,11 0,26 

Nüld mg/l - 1,3 1,8 

Heljum mg/l 35 9,0 12 

KHT mg/l 150 39 32 

pH  6-9 7,8 7,2 
Allikas: Vee-erikasutusluba L.VV/330963, Heitvee analüüsiakt TA17001090, TA17001832 

Ülal olevast tabelist on näha, et Otsa reoveepuhasti heitvesi vastab loas toodud nõuetele.  

 

Tabel 6.6 Olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

Tabel 6.7 Otsa reoveepuhasti väljundi reostuskomponentide väärtused 2017. aastal 
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6.4. TSOLGO KÜLA 
Tsolgo külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud 90 inimest (63% elanikkonnast).  

Kanalisatsioonisüsteemid 

Tsolgo külas on ca 270 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 35 m survekanalisatsioonitorustikku 
(torustiku pikkus on mõõdetud joonistelt). Uus reoveekanalisatsiooni torustik rajati 2013. aastal. Terve 
küla kanalisatsioonitorustik on uus ning investeeringuid ei vaja.  

Varasemalt juhiti Tsolgo küla reovesi Kääpa puhastile, kuid 2013. aastal rajati Tsolgo külla uus 
reoveepuhasti.  

Reoveepuhasti on filter tüüpi puhasti, mille kõige ees on septik, seejärel pumbatakse reovesi künka 
sees olevasse filtersüsteemi, kus see gravitatsiooni abil liigub filtersüsteemi all olevasse torustikku, kust 
reovesi suunatakse biotiiki. Proovide võtmine on raskendatud, kuid reoveepuhasti puhastab heitvee 
vastavalt nõuetele.  

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skeemidel Lisas 1 Joonisel 4. 

Reovee vooluhulgad, reostuskoormused ja heitvee näitajad 

Puhastile juhitud vooluhulka ei mõõdeta, reovee arvestus toimub vastavalt veetarbe arvestusele. 
Seega on raske hinnata infiltratsiooni ühiskanalisatsioonis. Reostuskoormuse uuringut külas läbi viidud 
ei ole.  

Keskmine reovee vooluhulk 2017. aastal oli 262 m³. 

 Ühik 2017 2030 

Reovee kogus puhastile m3/d 0,7 1,0 

Reovesi tarbijatelt m3/d 0,7 0,6 

Reovesi elanikelt m3/d 0,7 0,6 

Reovesi ettevõtetest m3/d 0,0 0,0 

Infiltratsioon m3/d 0,0 0,4 

Infiltratsiooni % 0 40 
Allikas: Võru Vesi AS, Konsultandi arvutused 

 
Perspektiivne reovee kogus arvutati lähtuvalt ühiskanalisatsiooniga liitunud perspektiivsest elanike 
arvust, ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest. Perspektiivis tarbijate arv 
langeb, infiltratsiooni mahuks on arvestatud 40% (sademevesi moodustab 30% ja infiltreeruv põhjavesi 
10%).  

6.5. SOOKÜLA 
Sookülas on ühiskanalisatsiooniga liitunud 17 inimest (30% elanikkonnast).  

Kanalisatsioonisüsteemid 

Sookülas on ca 490 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku (torustiku pikkus on mõõdetud jooniselt). 
Reoveepumplaid külas ei ole. 

Olemasolev biotiik, mida kasutatakse käesoleval hetkel reoveepuhastina asub erakinnistul ning 
puudub kasutusõigus. Sellest tulenevalt kirjeldab konsultant kahte võimalikku alternatiivi, et 
lahendada reoveepuhastamise probleem.  

Alternatiiv A on jätta olemasolev biotiik töösse, kuid rajada juurde käsivõre ja septik. Ning seada biotiigi 
maale servituut. Selle alternatiivi ligikaudseks maksumuseks oleks 31 000 eurot. Lisaks peab 
arvestama, et ca 10 aastase vahega peaks biotiiki puhastama, mis arengukava koostamise ajal maksab 
ca 15 €/m2. Olemasolev biotiik on ca 600 m2, seega puhastamine läheks lisaks maksma ca 9000 eurot.  

Tabel 6.8 Olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 
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Alternatiiv B oleks rajada kortermajade juurde uus reoveepuhasti, mida hakkaks opereerima AS Võru 
Vesi. Planeeritud on rajada reoveepumpla, 3-kambriline septik ja immutusväljak. Reoveepumpla 
rajamine on vajalik, kuna olemasolev torustik on väga sügaval. Peale reoveepumplat paigaldatakse 
rahustuskaev ning seejärel septik (15 m3). Septikust suundub heitvesi jaotuskaevu. Jaotuskaevul on 5 
haru imbtorustiku ühendamiseks. Imbtoru pikkus on 5x15 m. Imbtorustiku otsad varustatakse 
õhutuspüstikutega. Pumplasse on planeeritud rajada üks sukelpump. 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skeemidel Lisas 1 Joonisel 5. 

Reovee vooluhulgad, reostuskoormused ja heitvee näitajad 

Puhastile juhitud vooluhulka ei mõõdeta, reovee arvestus toimub vastavalt veetarbe arvestusele. 
Seega on raske hinnata infiltratsiooni ühiskanalisatsioonis. Reostuskoormuse uuringut külas läbi viidud 
ei ole.  

Keskmine reovee vooluhulk 2017. aastal oli 439 m³. 

 Ühik 2017 2030 

Reovee kogus puhastile m3/d 1,2 1,7 

Reovesi tarbijatelt m3/d 1,2 1,0 

Reovesi elanikelt m3/d 1,2 1,0 

Reovesi ettevõtetest m3/d 0,0 0,0 

Infiltratsioon m3/d 0 0,7 

Infiltratsiooni % 0 40 
Allikas: Võru Vesi AS, Konsultandi arvutused 

 
Perspektiivne reovee kogus arvutati lähtuvalt ühiskanalisatsiooniga liitunud perspektiivsest elanike 
arvust, ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest. Perspektiivis tarbijate arv 
langeb, infiltratsiooni mahuks on arvestatud 40% (sademevesi moodustab 30% ja infiltreeruv põhjavesi 
10%). 

6.6. PIKAKANNU KÜLA 
Pikakannu külas elanikele kanalisatsiooniteenust ei osutata. Kanalisatsioon on tagatud vaid Pikakannu 
koolimaja tarbeks.  

Kanalisatsiooni Pikakannu külas pikemalt ei käsitleta, kuna tegemist on kooli valduses oleva puhastiga 
ning tegemist ei ole ühiskanalisatsiooni osaga.  

6.7. ORAVA KÜLA 
Orava külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud 200 inimest (88% elanikkonnast).  

Kanalisatsioonisüsteemid 

Orava külas on 2495 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 345 m survekanalisatsioonitorustikku 
(torustiku pikkus on mõõdetud jooniselt). Reoveepumplaid on külas 3 tk.  

Kanalisatsioonitorustikud ja 2 reoveepumplat on rekonstrueeritud 2015. aastal täies mahus ning 
täiendavaid investeeringuid külas ette ei ole nähtud. Liitumispunktid rajati kõikidele torudega 
külgnevatele kinnistutele. Kanalisatsioonitorustik on rajatud PVC De160 torudest. Uus toru on 
lahkvoolne, seega jäeti vana toru alles sademeveetorustikuna. Survekanalisatsioon on rajatud PE De90 
torudest. Mõlemas reoveepumplas on kaks pumpa, mis töötavad nivooandurite abil ja vaheldumisi. 
Kolmas reoveepumpla on rajatud reoveepuhasti juurde. 

Reoveepuhasti on annuspuhasti BIO50 tüüpi. Järelpuhastina kasutatakse ühte biotiiki (pindalaga 3500 
m3). Reoveepuhasti on rekonstrueeritud 2015. aastal, kuid heitvee analüüsid ei vasta nõutele.  

Tabel 6.9 Olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 
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Rekonstrueeritud Orava reoveepuhasti koosneb reoveepumplast, tehnohoonest ja annuspuhastist 
SBR, mille koosseisu kuuluvad kogumis-ühtlustusmahuti 50 m3, SBR protsessimahuti 60 m3 ja 
jääkmudamahuti 40 m3. Reoveepumpla paikneb reoveepuhasti territooriumil, värava kõrval. 

Reovee puhastamine algab mehaanilise puhastusega võreseadmes ning jätkub bioloogilise 
puhastusega annuspuhasti protsessimahutis. Võreseadme läbinud vesi voolab kogumis-
ühtlustusmahutisse, millest see kolm korda ööpäevas SBR protsessimahutisse pumbatakse. Üks 
puhastustsükkel kestab 8 tundi. Heitvesi juhitakse reoveepuhastist biotiiki ja sealt edasi suublasse 
milleks on Kamnitsa oja. Puhasti avarii korral ja siis, kui juurdetulev vooluhulk on väga suur, juhitakse 
reovesi otse biotiiki. 

Rekonstrueeritavas Orava reoveepuhastis toimub reovee puhastamine järgmistes etappides: 

- mehaaniline puhastus võreseadmes;  
- bioloogiline puhastus annuspuhastis; 
- fosforiärastus keemilise sadestamise teel;  
- jääkmuda tihendamine mudamahutis; 
- järelpuhastus biotiigis. 

Reoveepumpla nr 3 on maa-alune ning paikneb reoveepuhasti juures, uue värava kõrval. Pumplas on 
kaks ühesugust sukelpumpa. Pumplasse suubuvad kaks isevoolset toru ja väljuvad üks survetoru 
reoveepuhastisse ja üks avariitoru biotiiki.  

Liigmuda eemaldus – osa põhja settinud ja tihenenud aktiivmudast pumbatakse ära mudamahutisse. 
Liigmuda eemaldus võib toimuda väljavoolufaasiga samal ajal, soovitatavalt selle lõpus. Tihenenud 
muda veetakse ära paakautoga.  

Rekonstrueeritud puhasti jõudlus on: Q=48m3/d; R=290 ie, 17,4 kgBHT7/d.  

Töö koostamise hetkel ei olnud täpselt teada reoveepuhasti ebaefektiivse töö põhjused. Suusõnaliste 
selgituste alusel on tõenäoliselt tegemist ebapiisava aeratsioonitsükliga. Suure tõenäosusega on 
võimalik peale opereerimise üleminekut AS-le Võru Vesi puhasti efektiivne töötamine taastada ja 
täiendavaid investeeringuid selleks vajalik teha ei ole. Lühiajalise programmi raames ühildatakse 
reoveepuhasti SCADA süsteemiga.  

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skeemidel Lisas 1 Joonisel 7. 

Reovee vooluhulgad, reostuskoormused ja heitvee näitajad 

Puhastile juhitud vooluhulka ei mõõdeta, reovee arvestus toimub vastavalt veetarbe arvestusele. 
Seega on raske hinnata infiltratsiooni ühiskanalisatsioonis. Reostuskoormuse uuringut külas läbi viidud 
ei ole.  

Keskmine reovee vooluhulk aastas on 3912 m³. 

 Ühik 2017 2030 

Reovee kogus puhastile m3/d 10,7 15,9 

Reovesi tarbijatelt m3/d 10,7 9,5 

Reovesi elanikelt m3/d 8,4 7,2 

Reovesi ettevõtetest m3/d 2,4 2,4 

Infiltratsioon m3/d 0 6,4 

Infiltratsiooni % 0 40 
Allikas: Orava Teenus OÜ, Konsultandi arvutused 
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Perspektiivne reovee kogus arvutati lähtuvalt ühiskanalisatsiooniga liitunud perspektiivsest elanike 
arvust, ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest. Perspektiivis tarbijate arv 
langeb, infiltratsiooni mahuks on arvestatud 40% (sademevesi moodustab 30% ja infiltreeruv põhjavesi 
10%). 

Parameeter Ühik 
Vee erikasutusloas 

lubatud 
09.04.2018 27.09.2018 

Vooluhulk m3/kv 1700   

BHT7 mg/l 40 140 17 

Püld mg/l  7,2 0,75 

Nüld mg/l  59 17 

Heljum mg/l 35 73 31 

KHT mg/l 150 300 80 

pH  6-9 7,1 7,1 
Allikas: Vee-erikasutusluba L.VV/326952, Heitvee analüüsiaktid TA1800597, TA18003032 

Ülal olevast tabelist on näha, et 09.04.2018 võetud proovis ei vasta BHT7, heljumi ja KHT sisaldus Orava 
reoveepuhasti heitvesi loas toodud nõuetele. 27.09.2018 võetud proovis vastavad kõik näitajad vee 
erikasutusloas toodud piirsisaldustele.  

6.8. SÕMERPALU ALEVIK 
Sõmerpalu alevikus on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kinnistuid. 
Ühiskanalisatsiooniteenusega on liitunud 302 inimest (88% elanikkonnast).  

Kanalisatsioonisüsteemid 

Sõmerpalu alevikus on kokku 2290 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 260 m survetorustikku 
(torustiku pikkus on mõõdetud joonistelt). Reoveepumplaid on alevikus 2 tk.  

2011. aastal rekonstrueeriti 480 m isevoolset torustikku (PVC torudest) ja 260 m 
survekanalisatsioonitorustikku (PE torudest). Uut kanalisatsioonitorustikku on vajalik ehitada 
reoveekogumisalale 405 m. Vanemad torustikud on ehitatud üle 30 aasta tagasi ja on amortiseerunud. 
Torustikud on ehitatud asbotsement ja keraamilistest torustikes, mistõttu ei ole torustikud 
lekkekindlad ning toimub ka pinnavee infiltratsioon süsteemi. Seega 1230 m ulatuses isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku on vajalik rekonstrueerida.  

Sõmerpalu alevikus on kaks reoveepumplat, mis asuvad mõlemad ennem reoveepuhastit. Aleviku 
keskuses kokku kogutud reoveed on suunatud raudbetoonist korpusega Ø3000 maa-alusesse 
pumplasse. Pumpla sisu on 2011. aastal rekonstrueeritud. Uuendamata on pumpla korpus ja luugid. 
Pumpla peaks töötama kahe reoveepumbaga. Hetkel on pumplas üks pump. Pumplate tööd juhivad 
nivoo- ja ujukandurid, mis on ühendatud automaatikaga. Pumpla vajab pikemas perspektiivis välja 
vahetamist koos Sõmerpalu aleviku kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisega. 

Teine reoveepumpla asub lasteaia poolt tuleval torustikul. Pumpla on maa-alune plastist korpusega 
Ø1000. Pumplas on üks pump. Pumpla on ehitatud 2011. aastal. Pumplate tööd juhivad nivoo- ja 
ujukandurid, mis on ühendatud automaatikaga. 

Pumplatel puudub häireedastus ning pumplad ei ole ühildatud SCADA kaugjuhtimiskeskusega. 

Uuendatud torustike ja kaevude seisukord on hea.  

Enamus asula reoveest juhitakse reoveepumplasse ning pumbatakse sealt edasi Sõmerpalu 
reoveepuhastisse. Lasteaia poolsed reoveed on puhastisse juhitud isevoolselt.  

Tabel 6.11 Orava reoveepuhasti väljundi reostuskomponentide väärtused 2018. aastal 
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Puhasti on rekonstrueeritud 2011. aastal. Reoveepuhasti sissevoolul asub võrekaev, mida tuleb käsitsi 
iganädalaselt puhastada. Reoveepuhasti tüübiks on ringkanal, mahtuvusega 320 m3. Reoveepuhasti 
projekteeritud jõudlus on 400 ie, Q=60–100 m3/d. Ringkanalisse on projekti järgi paigaldatud kaks 
sukelejektorit P=2x2,2 kW. Ejektorõhustid rikastavad vett hapnikuga ja samal ajal panevad vee 
ringkanalis liikuma. Reovesi järelpuhastatakse kahes biotiigis. Reoveepuhasti ringkanali osa on piiratud 
piirdeaiaga. Biotiikidel piireaed puudub. Reoveepuhastis puudub häireedastus. 

Heitvee suublaks on kraav, kust edasi liigub vesi Võhandu jõkke. 

Reoveepuhasti üldine seisukord on hetkel rahuldav, probleeme esineb liigmuda ärastamisega. 
Ringkanali puhul ei ole liigmuda ärastus tagatud ning lühiajalises programmis tuleb vajalik investeering 
teostada. Selleks on vajalik rajada ringkanali põhja mudakogumise süvend /kanal, kuhu rajatakse muda 
väljatõmbe toru väljavõtuga ringkanali kõrvale. Nimetatud lahendus on investeeringu mõistes kõige 
soodsam, kuid nõuab pidevat mudasüvendi tühjendamist. Alternatiivina võib kaaluda eraldatava muda 
jaoks seguriga mahuti rajamist, kuhu pumbatakse määratud tsüklite järgi süvendis olev muda. Selle 
lahenduse puhul oleks investeeringute maksumus suurem, kuid väheneksid opereerimiskulud. 
Alternatiivi lõplikuks valikuks on vajalik teada täpne mudaärastuse kogus, seega on ettepanek esimese 
etapina rajada ringkanalisse mudakogumise süvend koos äratõmbe toruga, millele on võimalik 
vastavalt vajadusele hiljem juurde rajada mudamahuti. Investeeringute kavas on planeeritud 
tegevused vaid esimese etapi elluviimiseks. 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skeemidel Lisas 1 Joonisel 8. 

Reovee vooluhulgad, reostuskoormused ja heitvee näitajad 

Reoveepuhastis puudub vooluarvesti ja seega võrdsustatakse puhastatud reovee kogused klientidele 
müüdud vee kogustega vastavalt veearvesti näitudele. Seega on raske hinnata infiltratsiooni 
ühiskanalisatsioonis.  

2016. aastal teostas AS Võru Vesi Sõmerpalu reoveepuhasti reostuskoormuse uuringu ajavahemikul 
11.–18.04.2016. Proovivõtukohaks oli Sõmerpalu reoveepuhastile siseneva survetorustiku lõpul asuv 
voolurahusti kaev. Proovivõtusagedus oli ööpäevaringselt 24 proovipudelisse intervalliga üks osaproov 
iga 10 minuti järel. Ööpäeva proovid keskmistati. Reostuskoormuse uuringuga määrati Sõmerpalu 
reoveepuhasti reostuskoormuseks 145 ie. Reoveekogumisala kinnitatud reostuskoormus on 400 ie-d. 
Vajalik on taotleda reoveekogumisala reostuskoormuse vähendamist vastavalt reostuskoormuse 
uuringule. 

Kuupäev 
BHT7 

(mgO/l) 
Vooluhulk 

(m3/d) 
BHT7 (kg/d) 

Nädala keskmine 
reostuskoormus (ie) 

11-12.04.2016 300 26 8 133 

12-13.04.2016 380 28 11 183 

13-14.04.2016 170 49 8 133 

14-15.04.2016 180 52 9 150 

15-16.04.2016 160 50 8 133 

16-17.04.2016 160 54 9 150 

17-18.04.2016 130 61 8 133 

Nädala keskmine 211 46 9 145 
Allikas: Sõmerpalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 

 

Keskmine reovee vooluhulk aastas on 6894 m³. 

 

Tabel 6.12. Sõmerpalu aleviku reoveepuhasti reostuskoormuse uuringu tulemused 
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 Ühik 2017 2030 

Reovee kogus puhastile m3/d 18,9 27,4 

Reovesi tarbijatelt m3/d 18,9 16,4 

Reovesi elanikelt m3/d 17,2 14,8 

Reovesi ettevõtetest m3/d 1,7 1,7 

Infiltratsioon m3/d 0 11,0 

Infiltratsiooni % 0 40 
Allikas: Võru Vesi AS, Konsultandi arvutused 

 
Perspektiivne reovee kogus arvutati lähtuvalt ühiskanalisatsiooniga liitunud perspektiivsest elanike 
arvust, ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest. Perspektiivis tarbijate arv 
langeb, infiltratsiooni mahuks on arvestatud 40% (sademevesi moodustab 30% ja infiltreeruv põhjavesi 
10%). 

Alates 2019. aastast muutuvad reoveepuhastist loodusesse lastava puhastatud heitvee piirmäärad. 
Kuni 2018. aastani ei ole vee erikasutusloaga limiteeritud üldfosfori sisaldus heitvees. Üldfosfori 
piirmäär hakkab kehtima alates 2019. aastast. Selleks ajaks tuleb reoveepuhastile ehitada 
fosforiärastusseadmed (nt kemikaali raudsulfaat doseerimine). Lämmastiku eraldamisega hetkel 
probleeme ei ole kuna piirmäär on suhteliselt kõrge. Kui Sõmerpalu reoveekogumisala vähendatakse 
alla 300 ie, siis fosforiärastuse rajamine reoveepuhastile ei ole vajalik, mistõttu sobib ka edaspidi 
reovee puhastamiseks ringkanali tüüpi reoveepuhasti. 

Parameeter Ühik 
Vee erikasutusloas 

lubatud 
24.05.2017 17.08.2017 

BHT7 mg/l 25 6,1 3,4 

Püld mg/l 2* 0,41 2,3 

Nüld mg/l 60 3,6 6,4 

Heljum mg/l 35 15 13 

KHT mg/l 125 29 33 

pH  6-9 7,9 7,4 
Allikas: Vee-erikasutusluba L.VV/325540, Heitvee analüüsiakt TA17001057 ja TA17001861 
*Hakkab kehtima alates 2019. aastast 

Ülal olevast tabelist on näha, et Sõmerpalu reoveepuhasti heitvesi vastab loas toodud nõuetele ning 
samuti VV 29.11.2012 määrusele nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse 
juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete 
täitmise kontrollimise meetmed1“. 

6.9. OSULA KÜLA 
Osula külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kinnistuid. Ühiskanalisatsiooniteenusega on 
liitunud 220 inimest (72% elanikkonnast).  

Kanalisatsioonisüsteemid 

Osula külas on kokku 3820 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 1290 m 
survekanalisatsioonitorustikku (torustiku pikkus on mõõdetud jooniselt). Reoveepumplaid on alevikus 
3 tk. Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 9. 

Tabel 6.13 Olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

Tabel 6.14 Sõmerpalu reoveepuhasti väljundi reostuskomponentide väärtused 2017. aastal 
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Olemasolevad kanalisatsioonitorustikud olid peamiselt ehitatud 30 kuni 40 aastat tagasi ja olid 
amortiseerunud. Olemasolevad kanalisatsioonitorustikud olid ehitatud peamiselt asbotsement ja 
keraamilistest torudest. Ühiskanalisatsioonitorustike ja kaevude tehniline seisukord on halb ja vajavad 
rekonstrueerimist. Osula külas on ühiskanalisatsioonisüsteemis kaks reoveepumplat, millel puudub 
häireedastus. Mõlemad pumplad on halvas seisukorras, esineb elektrikatkestusi ja voolu kõikumisi 
pumplates, mis põhjustavad tihti ühiskanalisatsiooni uputusi. 

Arengukava koostamise ajal, 2018. aastal, teostatakse Osula külas mitmed investeeringud 
kanalisatsioonisüsteemide osas. Töid teostatakse kahes etapis. I etapi raames rekonstrueeritakse 1424 
m isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 792 m survekanalisatsioonitorustikku ja 1 reoveepumpla. 
Lisaks rajatakse 227 m sademeveekanalisatsioonitorustikku. 

II etapi raames rekonstrueeritakse 1557,5 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 511,5 m 
survekanalisatsioonitorustikku ja 2 reoveepumplat. Seega projekti lõppedes on külas kokku 3 
reoveepumplat. Kõikides reoveepumplates on kaks pumpa ning pumpasid lülitatakse tööle 
vaheldumisi.  

Eelnevalt puhastati Osula küla reoveed olemasolevas ringkanalis ja sellele järgnevas biotiigis. 2004. 
aastal süvendati biotiiki uuendustööde käigus. Lisaks tugevdati selle põhja ning kaldaid. Korrastati 
reoveepuhasti ringkanal ja paigaldati puhastusprotsessi aereerimiseks uued pumbad. Fosforiärastust 
ei ole reoveepuhastile varasemalt projekteeritus majanduslikul kaalutlusel – kulud fosforiärastuseks 
on liiga suured nii väikese reostuskoormuse kohta. Puhastile juhitav reovesi on oma koostiselt 
olmereovesi, tööstuslikku reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. Puhastisse pumbatakse Osula küla 
reovesi Tööstuse reoveepumplast. Reoveepuhasti tiikide ümber puudub piirdeaed, piirdeaiaga on 
piiratud reoveepuhasti hoone ja ringkanal.  

2018. aastal on planeeritud rekonstrueerida ka Osula küla reoveepuhasti. 

Osula küla heitvee suublaks on Võhandu jõgi, kuhu heitvesi on suunatud mööda kraavi. 

Uus reoveepuhasti 

Olemasolev reoveepuhasti likvideeritakse ning asemele ehitatakse uus aktiivmuda tehnoloogial 
põhinev annuspuhasti. Asulast juhitakse reovesi survetoruga tehnohoonesse. Survetorule 
paigaldatakse induktiivne vooluhulgamõõtur. Pärast vooluhulgamõõturit paikneb automaatvõre. Kui 
automaatvõre peaks ummistuma, siis saab kasutada käsivõre.  

Annuspuhastis toimub puhastusprotsess tsükliliselt teatud veekoguste, annuste kaupa. Tavaolukorras 
on arvestatud 3 tsükliga ööpäevas, kuid liigvee sattumisel puhastisse ja sellest tuleneva vooluhulga 
suurenemist on võimalik reovee puhastust teostada ka 4 tsükliga ööpäevas. Madala hüdraulilise 
koormuse korral on võimalik puhastust teostada 2 tsükliga ööpäevas.  

Reovee puhastamine toimub järgmistes etappides:  

- mehaaniline puhastus automaatses eelpuhastusseadmes;  
- bioloogiline puhastus aktiivmuda annuspuhastis koos lämmastikuärastusega;  
- fosforiärastus keemilise sadestamise teel;  
- järelpuhastus biotiigis;  

Jääkmuda käitlemine toimub järgmistes etappides: 

- jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis). 

Ühtlustusmahuti on mõeldud asulast tuleva reovee ebaühtluse tasandamiseks ning protsessi jaoks 
vajaliku reovee kogumiseks. Ühtlustusmahuti maht on 16 m3. 

Mudamahutisse pumbatakse puhastusprotsessi käigus tekkiv liigmuda protsessimahutist. Mahutis see 
tiheneb ja osaliselt stabiliseerub. Mudamahuti maht on 10 m3. 
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Fosforiärastussüsteem koosneb kemikaalikanistritest ja dosaatorpumbast. Fosforiärastussüsteem 
töötab ajalise juhtimise järgi.  

Biotiik puhastatakse settest, kuid see jääb kasutusest välja. Olemasolevat biotiiki võidaks täita ka 
torustike ehitamisel üle jääva pinnasega. Täitmata jääv osa jääb veekoguks.  

Olemasolevast ringkanalist kujundatakse biotiik mahuga 450 m2. Biotiigis toimub reovee bioloogiline 
puhastus. Ringkanali keskmine osa eemaldatakse, põhi tasandatakse ning kaetakse geotekstiiliga. 
Geotekstiili peale paigaldatakse geomembraan, mis seejärel kaetakse pinnasest ballastkihiga.  

Kuja: reoveepuhasti mahutid – 50 m; reoveepuhasti tehnohoone – 50 m; biotiik – 100 m.  

Siseneva reovee proove võetakse võreseadmest ning reoveepuhastist väljuva heitvee 
proovivõtukohaks on biotiigi väljavool.  

Reoveepuhasti ümber ehitatakse piirdeaed.  

Reoveepuhasti mahutite kõrvale ehitatakse tehnohoone. Hoone on ühekordne ning katus on 
ühekaldeline.  

Reovee vooluhulgad, reostuskoormused ja heitvee näitajad 

Olemasolevas reoveepuhastis puudub vooluarvesti ja seega võrdsustatakse puhastatud reovee 
kogused klientidele müüdud vee kogustega vastavalt veearvesti näitudele. Seega on raske hinnata 
infiltratsiooni ühiskanalisatsioonis.  

Keskmine reovee vooluhulk 2017. aastal oli 5257 m³. 

 Ühik 2017 2030 

Reovee kogus puhastile m3/d 14,4 21,0 

Reovesi tarbijatelt m3/d 14,4 12,6 

Reovesi elanikelt m3/d 12,5 10,7 

Reovesi ettevõtetest m3/d 2,0 2,0 

Infiltratsioon m3/d 0 8,4 

Infiltratsiooni % 0 40 
Allikas: Võru Vesi AS, Konsultandi arvutused 

 
Perspektiivne reovee kogus arvutati lähtuvalt ühiskanalisatsiooniga liitunud perspektiivsest elanike 
arvust, ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest. Perspektiivis tarbijate arv 
langeb, infiltratsiooni mahuks on arvestatud 40% (sademevesi moodustab 30% ja infiltreeruv põhjavesi 
10%). 

Alates 2019. aastast muutuvad reoveepuhastist loodusesse lastava puhastatud heitvee piirmäärad. 
Kuni 2018. aastani ei ole vee erikasutusloaga limiteeritud üldfosfori sisaldus heitvees. Üldfosfori 
piirmäär hakkab kehtima alates 2019. aastast. Selleks ajaks on uus reoveepuhasti ehitatud, mille 
puhastusseadmed tagavad nõuetele vastava heitvee.  

Parameeter Ühik 
Vee erikasutusloas 

lubatud 
24.05.2017 17.08.2017 

BHT7 mg/l 25 12 4,2 

Püld mg/l 2* 1,1 2,2 

Nüld mg/l 60 6,5 19 

Heljum mg/l 35 12 18 

KHT mg/l 125 50 42 

pH  6-9 8,9 7,9 
Allikas: Vee-erikasutusluba L.VV/325540, Heitvee analüüsiakt TA17001056 ja TA17001859 
*Hakkab kehtima alates 2019. aastast 

Tabel 6.15 Olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

Tabel 6.16 Osula reoveepuhasti väljundi reostuskomponentide väärtused 2017. aastal 
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Ülal olevast tabelist on näha, et Osula reoveepuhasti heitvesi vastab loas toodud nõuetele ning samuti 
VV 29.11.2012 määrusele nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise 
kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise 
kontrollimise meetmed1“. 

6.10. JÄRVERE KÜLA 
Järvere külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud 125 inimest (66% elanikkonnast).  

Kanalisatsioonisüsteemid 

Järvere külas on kokku 3030 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 510 m 
survekanalisatsioonitorustikku (torustiku pikkus on mõõdetud joonistelt). Reoveepumplaid on külas 
2 tk elamute piirkonnas.  

Järvere küla ühiskanalisatsioonitorustikud on elamute piirkonnas rekonstrueeritud 2016. aastal. 
Hooldekodu piirkonnas on rekonstrueeritud ainult hooldekodu kanalisatsioonitorustik ning 
paigaldatud ühiskanalisatsioonile ennem biotiiki 30 m3 septik. Hooldekogu piirkonna 
kanalisatsioonitorustikud on ehitatud ca 40 aastatagasi, peamiselt keraamilistest torudest DN 200. 

Elamute piirkonnas rekonstrueeritud torustike maht – isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 2250 m ja 
survetorustikud 520 m. Rekonstrueerimist vajab hooldekodu piirkonnas 630 m isevoolseid 
kanalisatsioonitorustikke, kuna torustikud ja kaevud on vanuse tõttu amortiseerunud. 

Pumplad on plastist PE korpusega ja läbimõõduga De 1600. Ehitatud 2016. aastal (tootja IWS). 
Reoveepumplatele on paigaldatud häireedastus ning nad on ühendatud AS Võru Vesi SCADA 
kaugjuhtimiskeskusega, kus on võimalik pumplate tööd jälgida ja andmeid arhiveerida. 

Uued kanalisatsioonitorustikud, -kaevud ja reoveepumplad on heas seisukorras. 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skeemidel Lisas 1 Joonisel 10. 

Hooldekodu reoveepuhasti 

Hooldekodu reoveepuhasti asub Järvere külas Biopuhasti kinnistul (kat nr 76702:002:0153). 
Eelpuhastus toimub septikus. Järelpuhastus peaks toimuma biotiigis (900 m2), millel puudub väljavool. 
Kuna piirkonna reovee kogused on suhteliselt väikesed, siis biotiik on enamus aastast kuiv ja septiku 
läbinud reovesti imbub biotiiki jõudes pinnasesse. Põhjavesi on piirkonnas keskmiselt kaitstud, 
seetõttu pinnasesse immutatav heitvee kogus lubatud saasteainete sisaldusega ei mõjuta põhjavee 
seisundit. 

Reoveepuhasti biotiigi ümber puudub piirdeaed. Reoveepuhasti üldine seisukord on halb, kuna 
biotiigis reovee puhastamist põhimõtteliselt ei toimu. Reoveepuhasti tõhusust ei ole viimastel aastatel 
onud võimalik määrata kuna reoveepuhastil puudub väljavool. 

Planeeritud on rajada ühendustorustik kuni olemasoleva süsteemini ning jätta Hooldekodu 
reoveepuhasti tööst välja, kuna olemasoleva puhasti rekonstrueerimise ja opereerimise kulud 
ületaksid oluliselt ühendustorustiku rajamise kulusid. Seega hooldekodu piirkonnas tekkiva reovee 
ärajuhtimiseks planeeritakse rajada 725 m ulatuses uus survekanalisatsioonitoru ning 1 reoveepumpla.  

Elamute reoveepuhasti 

Elamute reoveepuhasti asub Järvere külas Reoveepuhasti kinnistul (kat nr 76701:001:0326). 
Eelpuhastus toimub kahes septikus, kumbki mahuga 30 m3. Järelpuhastuseks on kaks biotiiki, mõlemad 
veepinnaga maksimaalselt 1100 m2. Biotiikide väljavool on Järvere kraavi, mis suubub Vagula järve. 
Reoveepuhasti on piiratud piirdeaiaga. Puhasti on ehitatud 2016. aastal. Varasemalt puhastati elamute 
reovesi Vagula järvega piirnevates biotiikides, 2tk. 

Reoveepuhasti seisukord on hea. Septikust väljavõetav muda viiakse Võru linna reoveepuhastile. 



Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019—2030 

 101 / 154 
 

Reovee vooluhulgad, reostuskoormused ja heitvee näitajad 

Reoveepuhastis puudub vooluarvesti ja seega võrdsustatakse puhastatud reovee kogused klientidele 
müüdud vee kogustega vastavalt veearvesti näitudele. Seega on raske hinnata infiltratsiooni 
ühiskanalisatsioonis.  

Hooldekodu reoveepuhastisse sisenevast reoveest on AS Võru Vesi teinud reostuskoormuse uuringu 
ajavahemikul 16.–23.06.2016. Proovivõtukohana kasutati biotiigi sissevoolu juures olevat 
kanalisatsioonikaevu. Proovivõtusageduseks oli ööpäevaringselt 24 proovipudelisse intervalliga üks 
osaproov iga 10 minuti järel. Analüüsid tehti ööpäeva keskmistatud proovist. Järvere hooldekodu 
reoveepuhasti reostuskoormus 2016. aastal oli 31 ie.  

Kuupäev 
BHT7 

(mgO/l) 
Vooluhulk 

(m3/d) 
BHT7 (kg/d) 

Nädala keskmine 
reostuskoormus (ie) 

16-17.06.2016 470 4 1,9 32 

17-18.06.2016 400 4 1,6 27 

18-19.06.2016 640 4 2,6 43 

19-20.06.2016 350 4 1,4 23 

20-21.06.2016 520 4 2,1 35 

21-22.06.2016 400 4 1,6 27 

22-23.06.2016 460 4 1,8 30 

Nädala keskmine 463 4 2 31 
Allikas: AS Võru Vesi 

Elamute reoveepuhastisse (vanasse puhastisse, mis on pärast uue kasutusse võttu likvideeritud) 
sisenevast reoveest on AS Võru Vesi teinud reostuskoormuse uuringu ajavahemikul 16.–23.06.2016. 
Proovivõtukohana kasutati biotiigi sissevoolu juures olevat kanalisatsioonikaevu. 
Proovivõtusageduseks oli ööpäevaringselt 24 proovipudelisse intervalliga üks osaproov iga 10 minuti 
järel. Analüüsid tehti ööpäeva keskmistatud proovist. Järvere hooldekodu reoveepuhasti 
reostuskoormus 2016. aastal oli 41 ie. 

Kuupäev 
BHT7 

(mgO/l) 
Vooluhulk 

(m3/d) 
BHT7 (kg/d) 

Nädala keskmine 
reostuskoormus (ie) 

16-17.06.2016 300 8 2,4 40 

17-18.06.2016 320 8 2,6 43 

18-19.06.2016 300 8 2,4 40 

19-20.06.2016 420 8 3,4 57 

20-21.06.2016 280 8 2,2 37 

21-22.06.2016 270 8 2,2 37 

22-23.06.2016 240 8 1,9 32 

Nädala keskmine 304 8 2 41 
Allikas: AS Võru Vesi 

Järvere reoveekogumisala kinnitatud reostuskoormus on 126 ie-d. 

Keskmine reovee vooluhulk aastas on 4931 m³. 

 

 

 

Tabel 6.17. Järvere küla Hooldekodu reoveepuhasti reostuskoormuse uuringu tulemused 

Tabel 6.18. Järvere küla Elamute reoveepuhasti reostuskoormuse uuringu tulemused 



Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019—2030 

 102 / 154 
 

 Ühik 2017 2030 

Reovee kogus puhastile m3/d 13,51 20,3 

Reovesi tarbijatelt m3/d 13,51 12,2 

Reovesi elanikelt m3/d 9,3 8,0 

Reovesi ettevõtetest m3/d 4,21 4,2 

Infiltratsioon m3/d 0 8,1 

Infiltratsiooni % 0 40 
Allikas: Võru Vesi AS, Konsultandi arvutused 

 
Perspektiivne reovee kogus arvutati lähtuvalt ühiskanalisatsiooniga liitunud perspektiivsest elanike 
arvust, ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest. Perspektiivis tarbijate arv 
langeb, infiltratsiooni mahuks on arvestatud 40% (sademevesi moodustab 30% ja infiltreeruv põhjavesi 
10%). 

Parameeter Ühik 
Vee erikasutusloas 

lubatud 
06.12.2017 09.05.2018 

2018. a II 
kvartal 

Vooluhulk m3/kv 773 - - 773 

BHT7 mg/l 40 46 30 19,8 

Püld mg/l - 3,7 0,88 0,88 

Nüld mg/l - 17 5,9 5,9 

Heljum mg/l 35 60 57 24 

KHT mg/l 125 180 120 - 

pH  6-9 7,5 8,3 8,3 
Allikas: Vee-erikasutusluba L.VV/325540, Heitvee analüüsiakt TA17002913 

Ülal olevast tabelist on näha, et Järvere Elamute reoveepuhasti heitvesi ei vastanud 2017. aastal loas 
toodud nõuetele BHT7, Heljumi ja KHT osas. 2018. aastal võetud proovidest selgub, et probleeme on 
esinenud kõrgema heljumi sisaldusega kui see lubatud on.  

 

Parameeter Ühik 
Vee erikasutusloas 

lubatud 
06.12.2017 15.06.2018 

BHT7 mg/l 40 150 15 

Püld mg/l - 6,0 0,97 

Nüld mg/l - 32 4,9 

Heljum mg/l 35 59 16 

KHT mg/l 150 330 24 

pH  6-9 7,3 7,6 
Allikas: Vee-erikasutusluba L.VV/325540, Heitvee analüüsiakt TA17002912, TA18001388 

Järvere Hooldekodu vee-erikasutusluba kehtib kuni aastani 2019.  

Ülal olevast tabelist on näha, et 2017. aastal Järvere Hooldekodu reoveepuhasti heitvesi ei vastanud 
loas toodud nõuetele BHT7, Heljumi ja KHT osas. 2018. aastal on näitajad nõuetele vastavad.  

Tabel 6.19 Olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

Tabel 6.20 Järvere Elamute reoveepuhasti väljundi reostuskomponentide väärtused 2017. ja 2018. 
aastal 

Tabel 6.21 Järvere Hooldekodu reoveepuhasti väljundi reostuskomponentide väärtused 2017. ja  
2018. aastal 
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6.11. SULBI KÜLA 
Sulbi külas puudub ühiskanalisatsioon. Reoveekogumine on kinnistutel lahendatud lokaalsete 
süsteemidena, peamiselt kogumismahutitega. Mahutitest purgitav reovesi on võimalik üle anda Võru 
linna reoveepuhasti purgimissõlmes. Arendamise kavaga ei ole külla planeeritud ühiskanalisatsiooni 
välja ehitamist. 

6.12. LINNAMÄE KÜLA 
Linnamäe külas puudub ühiskanalisatsioon. Reoveekogumine on kinnistutel lahendatud lokaalsete 
süsteemidena, peamiselt kogumismahutitega. Mahutitest purgitav reovesi on võimalik üle anda Võru 
linna reoveepuhasti purgimissõlmes. Arendamise kavaga ei ole külla planeeritud ühiskanalisatsiooni 
välja ehitamist. 

6.13. KURENURME KÜLA 
Kurenurme külas puudub ühiskanalisatsioon. Reoveekogumine on kinnistutel lahendatud lokaalsete 
süsteemidena, peamiselt kogumismahutitega. Mahutitest purgitav reovesi on võimalik üle anda Võru 
linna reoveepuhasti purgimissõlmes. Arendamise kavaga ei ole külla planeeritud ühiskanalisatsiooni 
välja ehitamist. 

6.14. HÄNIKE KÜLA 
Hänike külas puudub ühiskanalisatsioon. Reoveekogumine on kinnistutel lahendatud lokaalsete 
süsteemidena, peamiselt kogumismahutitega. Mahutitest purgitav reovesi on võimalik üle anda Võru 
linna reoveepuhasti purgimissõlmes. Arendamise kavaga ei ole külla planeeritud ühiskanalisatsiooni 
välja ehitamist. 

6.15. VASTSELIINA ALEVIK JA KÜLAORU KÜLA 
Ühiskanalisatsiooniteenusega on liitunud 560 inimest (78% elanikkonnast). 

Kanalisatsioonisüsteemid 

Vastseliina alevikus on 8,7 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 1105 m 
survekanalisatsioonitorustikku (torustiku pikkus on mõõdetud joonistelt). Reoveepumplaid on 
alevikus 5 tk.  

Ühiskanalisatsiooni torustik on ehitatud erinevatel aegadel. Alates 2004. aastast on torustikku järk-
järgult rekonstrueeritud ja arendatud. 2011. aastaks oli kogu Vastseliina aleviku kanalisatsioonitorustik 
rekonstrueeritud. Tööstuste ja töökodade juurde on paigaldatud õlipüüdurid. 

Vastseliina reoveepuhasti valdajaks on VAKS OÜ. Reoveepuhasti asub Biopuhasti kinnistul (kat nr 
87403:001:0105). Tegemist on biopuhastiga (ringkanal ja 3 biotiiki). Biotiike üldpindalaga 2835 m2 
kasutatakse vaid hädaolukordades. Reoveepuhasti projekteeriti 1977. aastal, puhasti rekonstrueeriti 
2000. aastal. Puhasti heitveeväljalask suubub Torokraavi, mis suubub u 40 m pärast Piusa jõkke. 
Puhastil puudub võre. Fosforiärastuseks kasutatakse raudsulfaati, mis suunatakse maapinnapealse 
toruga aeraatori juurde. Sellisel kujul ei ole võimalik talvisel perioodil fosforiärastust tagada. 

Reoveepuhastil mudaärastus puudub. Ringkanali puhastamisel selgus, et kanali põhjas muda ei olnud, 
mis tähendab, et muda kantakse koos väljuva heitveega suublasse. Kuna Vastseliina aleviku 
reostuskoormus on 800 ie. Alates 2019. aasta algusest kehtib üle 300 ie reostuskoormusega 
reoveepuhastitele uus fosfori piirnorm 2 mg/l. Olemasolev Vastseliina reoveepuhasti seda nõuet 
tagada ei suuda. Kuigi senised puhasti heitvee analüüsid on korras, siis oleks vajalik reoveepuhasti täies 
mahus rekonstrueerida pikaajalises programmis. Uue puhasti tehnoloogilise valiku eelduseks on 
reostuskoormuse uuring, kuid suure tõenäosusega oleks sobivaks lahenduseks annuspuhasti, mille 
tehnoloogilist lahendust on kirjeldatud Osula küla peatüki all. 

Külaoru külas toimub kanaliseerimine lokaalselt. Perspektiivis jäävad lokaalsed lahendused kehtima.  
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Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skeemidel Lisas 1 Joonisel 15. 

Reovee vooluhulgad, reostuskoormused ja heitvee näitajad 

Reoveepuhastis puudub vooluarvesti ja seega võrdsustatakse puhastatud reovee kogused klientidele 
müüdud vee kogustega vastavalt veearvesti näitudele. Seega on raske hinnata infiltratsiooni 
ühiskanalisatsioonis. Reostuskoormuse uuringut piirkonnas teostatud pole. Keskmine reovee 
vooluhulk aastas on 13 754 m³. 

 Ühik 2017 2030 

Reovee kogus puhastile m3/d 37,7 55,8 

Reovesi tarbijatelt m3/d 37,7 33,5 

Reovesi elanikelt m3/d 29,4 25,2 

Reovesi ettevõtetest m3/d 8,3 8,2 

Infiltratsioon m3/d 0 22,3 

Infiltratsiooni % 0 40 
Allikas: VAKS OÜ, Konsultandi arvutused 

 
Perspektiivne reovee kogus arvutati lähtuvalt ühiskanalisatsiooniga liitunud perspektiivsest elanike 
arvust, ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest. Perspektiivis tarbijate arv 
langeb, infiltratsiooni mahuks on arvestatud 40% (sademevesi moodustab 30% ja infiltreeruv põhjavesi 
10%). 

Heitveeproove võetakse puhasti proovivõtukaevust.  

Alates 2019. aastast muutuvad reoveepuhastist loodusesse lastava puhastatud heitvee piirmäärad. 
Kuni 2018. aastani ei ole vee erikasutusloaga limiteeritud üldfosfori sisaldus heitvees. Üldfosfori 
piirmäär hakkab kehtima alates 2019. aastast. Lämmastiku eraldamisega hetkel probleeme ei ole kuna 
piirmäär on suhteliselt kõrge. 

Parameeter Ühik 
Vee 

erikasutusloas 
lubatud 

2017. a 
I kv 

2017. a 
II kv 

2017. a 
III kv 

2017. a 
IV kv 

26.06.2018 12.09.2018 

Vooluhulk m3/kv 7500 2393 2631 2710 2749   

BHT7 mg/l 25 8,6 6,8 7,5 7,5 8,4 5,7 

Püld mg/l 2* 4,5 4,6 3,0 3,0 0,69 1,2 

Nüld mg/l 60 35 36 15 15 38 36 

Heljum mg/l 35 16 16 13 13 16 12 

KHT mg/l 125 35 39 44 44 41 65 

pH  6-9 7,9 7,6 7,9 7,9 7,0 7,7 
Allikas: Veekasutuse aastaaruanne (2017), TA18001531, TA18002427, Vee-erikasutusluba L.VV/330293  
*Hakkab kehtima alates 2019. aastast 

Ülal olevast tabelist on näha, et Vastseliina reoveepuhasti heitvesi vastab loas toodud nõuetele ning 
samuti VV 29.11.2012 määrusele nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse 
juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete 
täitmise kontrollimise meetmed1“. 

 

 

 

Tabel 6.22 Olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

Tabel 6.23 Vastseliina reoveepuhasti väljundi reostuskomponentide väärtused 2017. ja 2018. aastal 
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6.16. VANA-VASTSELIINA KÜLA 
Ühiskanalisatsiooniteenusega on liitunud 70 inimest (46% elanikkonnast). 

Kanalisatsioonisüsteemid 

Vana-Vastseliina külas on 1020 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku (torustiku pikkus on mõõdetud 
joonistelt).  

Kanalisatsiooni torustik on väljaehitatud kortermajade piirkonnas ning on täies mahus 
rekonstrueeritud 2012. aastal.  

Vana-Vastseliina reoveepuhasti asub Biopuhasti kinnistul (kat nr 87401:001:0049), kinnistu omanik on 
VAKS OÜ.  

Vana-Vastseliina reoveepuhasti on rajatud 1977. aastal. Järelpuhastusena kasutatakse biotiiki, mille 
pindala on 435 m2. Puhasti rekonstrueeriti 2015. aastal. Tegemist on läbivooluga aktiivmuda puhastiga.  

Reovesi juhitakse puhastile surveliselt puhasti kinnistule rajatud reoveepumplast. Reoveepumpla on 
maa-alune ning paikneb teenindustee kõrval. Pumplas on kaks ühesugust sukelpumpa. Pumplasse 
siseneb üks isevoolne ja üks survetoru asulast. Lisaks suubub pumplasse ka mudamahuti isevoolne 
rejektvee toru. Pumplast väljuvad kaks toru: survetoru reoveepuhastisse ja isevoolne avariitoru 
biotiiki.  

Reoveepuhasti koosneb raudbetoonmahutitest, milles on protsessikambrid, uuest klaasplastist 
mudamahutist (8 m3) ja tehnoloogiliste seadmete hoonest.  

Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt võreseadmes ja bioloogiliselt aktiivmudaseadmes, mille 
moodustavad õhutuskamber (17 m3) ja järelsetiti (5,8 m3). Aktiivmudaprotsess toimub kestusõhustuse 
režiimil. Liigmuda käideldakse esmalt mudamahutis, kus see tiheneb ja osaliselt stabiliseerub. Kaks 
korda aastas võetakse muda välja ja viiakse Vastseliina alevi biotiiki. Kui Võru Vesi AS-l tekib 
vastuvõtmise võimekus, siis hakatakse muda sinna transportima.  

Vana-Vastseliina küla reoveepuhastis toimub reovee puhastamine järgmiselt: 

- mehaaniline puhastus, kurnamine võreseadmes 
- bioloogiline puhastus aktiivmudaseadmes (õhustuskamber + järelsetiti) 
- fosforiärastus keemilise sadestamise teel 
- jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis). 

Rekonstrueeritud puhasti jõudlus: Q=12…15 m3/d; R=100…120 ie, 6…7,2 kgBHT7/d.  

Heitvee suublasse juhtimine toimub reoveepuhasti väljalaskmest Mustojja, mis suubub Piusa jõkke. 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skeemidel Lisas 1 Joonisel 16. 

Reovee vooluhulgad, reostuskoormused ja heitvee näitajad 

Reoveepuhastis puudub vooluarvesti ja seega võrdsustatakse puhastatud reovee kogused klientidele 
müüdud vee kogustega vastavalt veearvesti näitudele. Seega on raske hinnata infiltratsiooni 
ühiskanalisatsioonis. Reostuskoormuse uuringut piirkonnas teostatud pole. Keskmine reovee 
vooluhulk aastas on 1536 m³. 

 Ühik 2017 2030 

Reovee kogus puhastile m3/d 4,2 6,1 

Reovesi tarbijatelt m3/d 4,2 3,6 

Reovesi elanikelt m3/d 4,0 3,4 

Reovesi ettevõtetest m3/d 0,2 0,2 

Infiltratsioon m3/d 0 2,4 

Tabel 6.24 Olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 
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 Ühik 2017 2030 

Infiltratsiooni % 0 40 
Allikas: VAKS OÜ, Konsultandi arvutused 

 
Perspektiivne reovee kogus arvutati lähtuvalt ühiskanalisatsiooniga liitunud perspektiivsest elanike 
arvust, ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest. Perspektiivis tarbijate arv 
langeb, infiltratsiooni mahuks on arvestatud 40% (sademevesi moodustab 30% ja infiltreeruv põhjavesi 
10%). 

Heitveeproove võetakse puhasti proovivõtukaevust. 

Parameeter Ühik 
Vee 

erikasutusloas 
lubatud 

2017. a 
I kv 

2017. a 
II kv 

2017. a 
III kv 

2017. a 
IV kv 

26.06.2018 12.09.2018 

Vooluhulk m3/kv 1800 312 347 393 432   

BHT7 mg/l 40 6 3,6 7,5 7,5 6,0 5,2 

Püld mg/l  2,7 0,38 0,85 0,85 0,70 0,82 

Nüld mg/l  53 56 12 12 25 3,1 

Heljum mg/l 35 17 15 16 16 11 11 

KHT mg/l 150 - - - - 32 46 

pH  6-9 - - - - 7,0 7,4 
Allikas: Veekasutuse aastaaruanne (2017), TA18001529, TA18002428, Vee-erikasutusluba L.VV/330293  

Ülal olevast tabelist on näha, et Vana-Vastseliina reoveepuhasti heitvesi vastab loas toodud nõuetele 
ning samuti VV 29.11.2012 määrusele nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse 
juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete 
täitmise kontrollimise meetmed1“. 

6.17. VIITKA KÜLA 
Viitka külas ühiskanalisatsioon puudub. 

6.18. LOOSI KÜLA 
Loosi külas ühiskanalisatsioon puudub. 

6.19. PARKSEPA ALEVIK 
Ühiskanalisatsiooniteenusega on liitunud 560 inimest (89% elanikkonnast). 

Kanalisatsioonisüsteemid 

Parksepa alevikus on 5965 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 860 m 
survekanalisatsioonitorustikku (torustiku pikkus on mõõdetud joonistelt). Reoveepumplaid on 
alevikus 3 tk.  

Parksepa ühiskanalisatsioonitorustik on rekonstrueeritud 2012–2013. 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. 

Tabel 6.25 Vana-Vastseliina reoveepuhasti väljundi reostuskomponentide väärtused 2017. ja 2018. 
aastal 
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Reoveekogumisalal on vaja välja ehitada Metsa tee ja Võru tee ühiskanalisatsioonitorustikud kinnistute 
liitumispunktidega. Seega pikaajalise investeeringuprogrammi raames on planeeritud rajada 735 m uut 
isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 435 m survekanalisatsioonitorustikku ja 1 reoveepumpla.  

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. 

Reoveepuhasti seadmed on vananenud. Esimeses 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. Hoone on soojustamata ning küttekulud on kõrged.  

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 viiakse Väimela reoveepuhasti juurde 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.  

Reoveepuhasti üldine seisukord on hea, hetkel suudetakse reovesi nõuetekohaselt puhastada.  

Alternatiivide kirjeldus 

Parksepa ja Väimela reoveepuhastite rekonstrueerimisele on alternatiiviks reovee ära juhtimine 
mõlemast asulast surveliselt kuni Kirumpää asulani, kust reovesi edasi juhitakse Võru linna 
reoveepuhastile. Alljärgnevalt on kirjeldatud alternatiive täpsemalt. 

Alternatiiv A – rekonstrueerida Parksepa ja Väimela reoveepuhastid 

Investeering Rajamismaksumus 

Parksepa reoveepuhasti rekonstrueerimine 55 000 € 

Väimela reoveepuhasti rekonstrueerimine 163 650 € 

Ehitustööde maksumus kokku 218 650 € 

Uuringud, projekteerimine, Ettenägematu kulu, 
projektijuhtimine, omanikujärelevalve (15%) 

32 798 € 

KOKKU 251 448 € 

Alternatiiv A raames on planeeritud rekonstrueerida Parksepa ja Väimela reoveepuhastid.  

Parksepa reoveepuhastis on planeeritud järgnevad tööd:  

• välja vahetada kaks kompressorit  

• paigaldada  
o häireedastus 
o vooluhulgamõõtja  
o raudsulfaadi dosaator  

• mudamahuti rajamine 

• tehnohoone soojustada 

• hooldada reoveepuhasti territoorium 

• uuendada automaatika 

• koostada elektripaigaldise joonised 

 

Tabel 6.26. Alternatiiv A maksumus 



Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019—2030 

 108 / 154 
 

Väimela reoveepuhastis on planeeritud järgnevad tööd: 

• välja vahetada kaks kompressorit 

• paigaldada 
o häireedastus 
o vooluhulgamõõtja 
o raudsulfaadi dosaator 

• mudamahuti rajamine 

• hooldada reoveepuhasti territoorium 

• biotiikide puhastamine, 4 tk 

• automaatvõte rekonstrueerimine 

• aia rajamine ümber biotiikide, 390 m 

• koostada elektripaigaldise joonised 

 

Alternatiiv B – rajada ühendustorustik Võru linna ühiskanalisatsiooniga 

Investeering Ühik Maht Ühikhind Maksumus 

Survekanalisatsioonitoru rajamine 
(Parksepa-Väimela-Kirumpää) 

m 4725 80 € 378 000 € 

Survekanalisatsioonitorustiku 
rajamine Väimela alevikus 

m 1193 80 € 95 440 € 

Reoveepumplate rajamine tk 4 25 000 € 10 000 € 

Ehitustööde maksumus kokku 573 440 € 

Uuringud, projekteerimine, Ettenägematu kulu, projektijuhtimine, 
omanikujärelevalve (15%) 

86 016 € 

KOKKU 659 456 € 

 

Planeeritud on rajada ühendustorustik Parksepa alevikus kuni Kirumpää rajatava reoveepumplani. 
Lisaks juhitakse Väimela aleviku reoveed samuti ühendustorustikku. Reoveed juhitakse mööda 
survetoru, seega on planeeritud rajada ka 4 reoveepumplat, et tagada survet torus.  

 

Allolevas tabelis on võrdlevalt ära toodud kahe alternatiivi maksumuste hinnang pikema ajaperioodi 
lõikes. Alternatiivsete lahenduste korral on arvestatud 30-aastase kasutusaja jooksul tehtavates 
investeeringutes seadmete ühekordse väljavahetamise vajadusega (eluiga 25 a). Samuti on arvestatud, 
et puhasti konstruktsioonide ja rajatiste eluiga on 40 a ning seetõttu omab puhasti peale 30-aastase 
kasutusaja möödumist teatavat jääkväärtust. Lisaks on reoveepuhastite puhul arvestatud, et 15- aasta 
pärast tehakse kuni 100 000 euro ulatuse lisainvesteeringuid 25 aastase elueaga. Tabeli viimases 
veerus on toodud 30 a investeeringute summaarne maksumus. 

Alternatiivid 
Rajamise 
maksumus 

Seadmete 
asendamiskulutus 

Investeeringu 
jääkväärtus 

KOKKU 30 a 
investeering 

Alternatiiv A - 
Rekonstrueerida 
reoveepuhastid 

251 448 € 195 500 € 21 174 € 358 123 € 

Alternatiiv B - Rajada 
ühendustorustik  

659 456 € 115 000 € 136 114 € 546 342 € 

 

Tabel 6.27. Alternatiiv B maksumus 

Tabel 6.28. Alternatiivide maksumuste võrdlev hinnang pikema ajaperioodi lõikes 
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Vastavalt rajamismaksumustele on odavamaks lahenduseks kahe olemasoleva reoveepuhasti 
rekonstrueerimine. Siinkohal ei ole arvutustes arvestatud opereerimisele tehtavaid kulutusi.  

Elektrikulu muutusi on raske hinnata, kuna alternatiiv A puhul väheneb peale rekonstrueerimistöid 
aereerimisele kuluv elektrikulu ja alternatiiv B puhul tuleb juurde nelja reoveepumpla töös hoidmiseks 
vajalik elektrikulu ning samuti suureneb mõnevõrra Võru linna reoveepuhasti elektrikulu, kuna 
suureneb reoveekogus, mis puhastile juhitakse. Tõenäoliselt võivad mõlema alternatiivi 
elektritarbimise kulud olla sarnased.  

Käesoleva arengukava koostamisel puuduvad täpsed andmed Parksepa ja Väimela reoveepuhastil 
tehtud opereerimiskuludest (tööjõu kulu, kulu kemikaalidele, elektrikulu). Seega on raske hinnata 
muutust, mis Alternatiiv A teostamine kaasa tooks. Soovitatav on eelnevalt välja selgitada täpne 
opereerimisele kuluv summa ning seejärel saab teha detailsema analüüsi ka elektrikulu muutuse osas.  

Arvestades vaid alternatiivide rajamise maksumust on investeeringute vahe 30 a pärast ca 190 000 
eurot. Arvutades see vahe ümber ühele aastale on see: 190 000/30=6333 eurot/a. Seega kui 
reoveepuhastite opereerimiskulusid suudetakse võrreldes praegusega vähendada ca 600 eurot 
(6333/12=527 eurot) kuus, siis muutub alternatiiv B majanduslikult otstarbekamaks. 

Alternatiivide täpsemaks võrdlemiseks tuleb tuvastada olemasolevate reoveepuhastite 
opereerimiskulud ning seejärel saab teha lõpliku valiku, kumb alternatiividest on majanduslikult 
otstarbekam.  

Edaspidi käsitletakse arengukavas reoveepuhastite rekonstrueerimist.  

 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skeemidel Lisas 1 Joonisel 19. Lisaks on joonisele märgitud ka ühendustorustiku alternatiiv.  

Reovee vooluhulgad, reostuskoormused ja heitvee näitajad 

Reoveepuhastis puudub vooluhulga arvesti ja seega võrdsustatakse puhastatud reovee kogused 
klientidele müüdud vee kogustega vastavalt veearvesti näitudele. Seega on raske hinnata infiltratsiooni 
ühiskanalisatsioonis. Reostuskoormuse uuringut piirkonnas teostatud pole. Keskmine reovee 
vooluhulk aastas on 20 538 m³. 

 Ühik 2017 2030 

Reovee kogus puhastile m3/d 56,27 78,0 

Reovesi tarbijatelt m3/d 53,18 46,8 

Reovesi elanikelt m3/d 44,87 38,5 

Reovesi ettevõtetest m3/d 8,31 8,3 

Infiltratsioon m3/d 3 31,2 

Infiltratsiooni % 3 40 
Allikas: Väimela Soojus OÜ, Konsultandi arvutused 

 
Perspektiivne reovee kogus arvutati lähtuvalt ühiskanalisatsiooniga liitunud perspektiivsest elanike 
arvust, ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest. Perspektiivis tarbijate arv 
langeb, infiltratsiooni mahuks on arvestatud 40% (sademevesi moodustab 30% ja infiltreeruv põhjavesi 
10%). 

Alates 2019. aastast muutuvad reoveepuhastist loodusesse lastava puhastatud heitvee piirmäärad. 
Kuni 2018. aastani ei ole vee erikasutusloaga limiteeritud üldfosfori sisaldus heitvees. Üldfosfori 
piirmäär hakkab kehtima alates 2019. aastast. Selleks ajaks tuleb reoveepuhastile ehitada 
fosforiärastusseadmed (nt kemikaali raudsulfaat doseerimine). Lämmastiku eraldamisega hetkel 
probleeme ei ole kuna piirmäär on suhteliselt kõrge. 

Tabel 6.29 Olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 
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Parameeter Ühik 
Vee erikasutusloas 

lubatud 
2018.a I kvartal 2018.a II kvartal 

Vooluhulk m3/kv 8850 5214 5298 

BHT7 mg/l 25 0 0 

Püld mg/l 2* 1.9 3.1 

Nüld mg/l 60 16 11 

Heljum mg/l 35 4.6 9.3 

KHT mg/l 125 - - 

pH   7 6.6 
Allikas: Veesaastetasu deklaratsioon, Vee-erikasutusluba L.VV/330049  
*Hakkab kehtima alates 2019. aastast 

Ülal olevast tabelist on näha, et Parksepa reoveepuhasti heitvesi vastab loas toodud nõuetele ning 
samuti VV 29.11.2012 määrusele nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse 
juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete 
täitmise kontrollimise meetmed1“. 

6.20. VÄIMELA ALEVIK 
Ühiskanalisatsiooniteenusega on liitunud 310 inimest (90% elanikkonnast). 

Kanalisatsioonisüsteemid 

Väimela alevikus on 4645 m kanalisatsioonitorustikku ja 865 m survekanalisatsioonitorustikku 
(torustiku pikkus on mõõdetud jooniselt). Reoveepumplaid on alevikus 5 tk.  

Kasutatud on kaasaegseid plastist PVC ja PE torustikke ning kaeve. Ühiskanalisatsioonisüsteeme on 
Väimela alevikus rekonstrueeritud kahes etapis. Esmalt 2006. aastal korrastati tööstusala 
kanalisatsioonivõrk ning aastatel 2012–2013 rekonstrueeriti ja ehitati välja ülejäänud aleviku 
kanalisatsioonitorustikud ja reoveepumplad. Torustike ja reoveepumplate seisukord on hea. 

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, kuid reoveepumpla Võru-Põlva teel tuleb rekonstrueerida.  

Rekonstrueerida tuleb veel Pargi tee kanalisatsioonitorustik (ca 480 m) ning reoveekogumisala 100%-
liseks ühiskanalisatsiooniga katmiseks on vajalik ehitada reoveekanalisatsioonisüsteemid Lapi tn 
tänavale (Parksepa poolne ots) ja Staadioni tänavale. Lisaks on planeeritud rajada Väiso tee piirkonda 
uut kanalisatsioonitorustikku ca 269 m ulatuses. Umbes on kokku planeeritud rajada 939 m isevoolset 
kanalisatsioonitoru ja 345 m survekanalisatsioonitoru, kuid täpne torustike pikkus ja asukoht selgub 
projekteerimisetapis. 

Väimela aleviku reoveepuhasti rajati 1974. aastal, asub Puhastusseadme kinnistul (kat 
nr91801:005:0066). Puhasti tüüp OXYD-180, tegemist on aktiivmudapuhastiga. Järelpuhastus toimub 
4 biotiigis (pindalaga 6890 m2). 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. 

Väimela aleviku heitvee suublaks on Väiso peakraav. 

Tabel 6.30 Parksepa reoveepuhasti väljundi reostuskomponentide väärtused 2018. aastal 
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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.  

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. 

Vaata reoveepuhastite rekonstrueerimise ja ühendustorustiku rajamise alternatiivide kirjeldust 
eelmises peatükis.  

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skeemidel Lisas 1 Joonisel 20. 

Reovee vooluhulgad, reostuskoormused ja heitvee näitajad 

Reoveepuhastile jõudev veehulk on arvestuslikult võrdsustatud puurkaevust pumbatud veega ning 
reostuskoormuse uuringut piirkonnas teostatud pole. Keskmine reovee vooluhulk aastas on 28 245 m³. 

 Ühik 2017 2030 

Reovee kogus puhastile m3/d 77,38 103,9 

Reovesi tarbijatelt m3/d 68,01 62,3 

Reovesi elanikelt m3/d 39,65 34,0 

Reovesi ettevõtetest m3/d 28,36 28,4 

Infiltratsioon m3/d 9 41,6 

Infiltratsiooni % 12 40 
Allikas: Väimela Soojus OÜ, Konsultandi arvutused 

 
Perspektiivne reovee kogus arvutati lähtuvalt ühiskanalisatsiooniga liitunud perspektiivsest elanike 
arvust, ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest. Perspektiivis tarbijate arv 
langeb, infiltratsiooni mahuks on arvestatud 40% (sademevesi moodustab 30% ja infiltreeruv põhjavesi 
10%). 

Alates 2019. aastast muutuvad reoveepuhastist loodusesse lastava puhastatud heitvee piirmäärad. 
Kuni 2018. aastani ei ole vee erikasutusloaga limiteeritud üldfosfori sisaldus heitvees. Üldfosfori 
piirmäär hakkab kehtima alates 2019. aastast. Selleks ajaks tuleb reoveepuhastile ehitada 
fosforiärastusseadmed (nt kemikaali raudsulfaat doseerimine). Lämmastiku eraldamisega hetkel 
probleeme ei ole kuna piirmäär on suhteliselt kõrge. 

Parameeter Ühik 
Vee erikasutusloas 

lubatud 
2018.a I kvartal 2018.a II kvartal 

Vooluhulk m3/kv 13 600 7470 6378 

BHT7 mg/l 25 0 3,4 

Püld mg/l 2* 2,8 1,4 

Nüld mg/l 60 22 4,1 

Tabel 6.31 Olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

Tabel 6.32 Väimela reoveepuhasti väljundi reostuskomponentide väärtused 2018. aastal 
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Parameeter Ühik 
Vee erikasutusloas 

lubatud 
2018.a I kvartal 2018.a II kvartal 

Heljum mg/l 35 3,6 6 

KHT mg/l 125 - - 

pH   6,5 6,7 
Allikas: Veesaastetasu deklaratsioon, Vee-erikasutusluba L.VV/330049  
*Hakkab kehtima alates 2019. aastast 

Ülal olevast tabelist on näha, et Väimela reoveepuhasti heitvesi vastab loas toodud nõuetele ning 
samuti VV 29.11.2012 määrusele nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse 
juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete 
täitmise kontrollimise meetmed1“. 

6.21. KOSE ALEVIK 
Ühiskanalisatsiooniteenusega on liitunud 284 inimest (49% elanikkonnast). 

Kose alevikus on 9885 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 1990 m 
survekanalisatsioonitorustikku (mõõdetud jooniselt). Reoveepumplaid on alevikus 11 tk.  

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.  

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. 

Kose alevik kuulub Võru linna reoveekogumisalasse.  

Kose alevikus reoveepuhasteid ei ole, kogu aleviku reovesi kanaliseeritakse Võru linna 
kanalisatsioonisüsteemi. Ühendus linna ühiskanalisatsiooniga on tehtud Kose teel Taara linnaosa 
sissesõidul Võru linna ja valla piiri juures. 

Uued kanalisatsioonitorustikud, -kaevud ja reoveepumplad on üldiselt heas seisukorras, samas vajab 
rekonstrueerimist AS-ile Võru Vesi kuuluvad torustikud kogupikkusega ca 3720 m Valgjärve piirkonnas. 
Kanalisatsioonitorustikud on rajatud 80-ndatel aastatel keraamilisest torust ning on käesolevaks 
hetkeks amortiseerunud. Osa torustikust on ära vajunud ning lõiguti esineb ummistusi. Enne 
investeeringute teostamist tuleb läbi viia kaamera uuring ja tuvastada konkreetsed lõigud, mis 
investeeringut vajaksid. Reoveekogumisalal tuleks täiendavalt välja ehitada Kelluka tn ja Karikakra-
Tõrassaare tee kanalisatsioonisüsteemid. Kelluka tn planeeritakse rajada 160 m uut isevoolset 
kanalisatsioonitoru ja Karikakra-Tõrassaare teel 140 m survelist kanalisatsioonitoru.  

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skeemidel Lisas 1 Joonisel 21. 

 

6.22. MEEGOMÄE KÜLA 
Ühiskanalisatsiooniteenusega on liitunud 96 inimest (30% elanikkonnast). 

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

Meegomäe külas rajati 2013. aastal kokku 4415 m isevoolset kanalisatsiooni torustikku ja 1055 m 
survekanalisatsioonitorustikku (mõõdetud jooniselt). Külas on 3 reoveepumplat.  
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Olemasolevate torustike ja reoveepumplate seisukord on hea ja täiendavaid investeeringuid ei ole vaja 
teostada. Planeeritud on rajada kuni 500 m ulatuses uut isevoolset kanalisatsioonitoru, et laiendada 
ühiskanalisatsiooniteenuse piirkonda. Uuring (kaamera) tuleks teha Haigla ühendustorustikule haigla 
kinnistu ja Männiku tn reoveepumpla vahel, et hinnata torustiku seisukorda ja selle rekonstrueerimise 
vajadust.  

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.  

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skeemidel Lisas 1 Joonisel 22. 

6.23. NAVI KÜLA 
Navi külas Ehitaja tee aianduspiirkonnas on planeeritud välja ehitada ühiskanalisatsioon. Ehitaja tee 
aianduspiirkond kuulub Võru linna reoveekogumisalasse. Ülejäänud Navi külas ühiskanalisatsiooni 
osutamine puudub. 

Ehitaja tee aianduspiirkond 

Aianduspiirkonnas ehitatakse suvilaid järjest rohkem ümber aastaringseteks elamuteks. Seetõttu on 
oluline elanike reoveed nõuete kohaselt kokku koguda ja puhastada.  

2018. aastal viidi läbi küsitlus, selgitamaks välja, elanike huvi ühisvee ja -kanalisatsiooni vastu. 
Hoonestatud kinnistute omanikest ca 87% avaldasid soovi liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
lähima viie aasta jooksul. Vastavalt küsimustikele oleks tarbijate arv 5 aasta pärast 121 inimest, 
nendest 50 oleks hooajalised elanikud. 

Ühiskanalisatsiooni teenuse osutamiseks on planeeritud rajada piirkonda 1051 m isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku ja 508 m survekanalisatsioonitorustikku. Lisaks rajatakse veel 2 
reoveepumplat. Reoveepuhastit asulasse ei rajata, kuna rajatav kanalisatsioonivõrk liidetakse Võru 
linna ühiskanalisatsiooniga ning reoveed puhastatakse Võru linna reoveepuhastis.  

Kõikidele reoveekogumisalale jäävatele kinnistutele ehitatakse välja liitumispunkt, seega kokku 59 
(sisaldab ka hoonestamata kinnistuid) liitumispunkti.  

Rajatavate süsteemide omanikuks hakkab AS Võru Vesi ning vee-ettevõte hakkab piirkonnas osutama 
ühiskanalisatsiooniteenust.  

Nimetatud investeeringud on planeeritud teostada lühiajalise programmi raames.  

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide skeemid on esitatud Lisas 1 Joonisel 23. 

6.24. PUIGA KÜLA 
Kanalisatsioonisüsteemid 

Puiga külas on 1495 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku (torustiku pikkus on mõõdetud jooniselt). 
Kanalisatsioonitorustikud on rekonstrueeritud 2013. aastal ÜF projekti raames. Planeeritud on 
kõikidele Puiga reoveekogumisalal asuvatele kinnistutele rajada ühiskanalisatsiooni liitumispunkt, 
selleks rajatakse 690 m ulatuses isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 120 m survelist 
kanalisatsioonitorustikku ja 1 reoveepumpla.  

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. Reovee järelpuhastiks on kaks biotiiki. 
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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. 

Reoveepuhastil ei tööta puhuri hapnikuandur ning võre automaatika ei lülita võre välja (tuleb 
paigaldada aegrelee). Häireedastus puudub puhastil.  

Heitvee suublaks on Likkoja, mis suubub ca 100 m peale heitvee väljalasku Koreli ojja.  

Reoveepuhasti ja biotiikide ümber on ehitatud piirdeaed. Reoveepuhasti üldine seisukord on hea. 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skeemidel Lisas 1 Joonisel 24. 

Reovee vooluhulgad, reostuskoormused ja heitvee näitajad 

Reoveepuhastile jõudev veehulk on arvestuslikult võrdsustatud puurkaevust pumbatud veega ning 
reostuskoormuse uuringut piirkonnas teostatud pole. Keskmine reovee vooluhulk aastas on 7702 m³. 

 Ühik 2017 2030 

Reovee kogus puhastile m3/d 21,10 29,8 

Reovesi tarbijatelt m3/d 20,13 17,9 

Reovesi elanikelt m3/d 15,63 13,4 

Reovesi ettevõtetest m3/d 4,5 4,5 

Infiltratsioon m3/d 1,0 11,9 

Infiltratsiooni % 5 40 
Allikas: Väimela Soojus OÜ, Konsultandi arvutused 

 
Perspektiivne reovee kogus arvutati lähtuvalt ühiskanalisatsiooniga liitunud perspektiivsest elanike 
arvust, ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest. Perspektiivis tarbijate arv 
langeb, infiltratsiooni mahuks on arvestatud 40% (sademevesi moodustab 30% ja infiltreeruv põhjavesi 
10%). 

Alates 2019. aastast muutuvad reoveepuhastist loodusesse lastava puhastatud heitvee piirmäärad. 
Kuni 2018. aastani ei ole vee erikasutusloaga limiteeritud üldfosfori sisaldus heitvees. Üldfosfori 
piirmäär hakkab kehtima alates 2019. aastast. 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. 

Parameeter Ühik 
Vee erikasutusloas 

lubatud 
2018.a I kvartal 2018.a II kvartal 

Vooluhulk m3/kv 5400 2237 1995 

BHT7 mg/l 25 9 9,2 

Püld mg/l 2* 3 1,3 

Nüld mg/l 60 26 6,9 

Heljum mg/l 35 23 10 

KHT mg/l 125 - - 

pH   6,4 6,8 
Allikas: Veesaastetasu deklaratsioon, Vee-erikasutusluba L.VV/330049 
*Hakkab kehtima alates 2019. aastast 

Tabel 6.33 Olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad 

Tabel 6.34 Puiga reoveepuhasti väljundi reostuskomponentide väärtused 2018. aastal 
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Ülal olevast tabelist on näha, et Puiga reoveepuhasti heitvesi vastab loas toodud nõuetele ning samuti 
VV 29.11.2012 määrusele nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise 
kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise 
kontrollimise meetmed1“. 

6.25. VÕLSI KÜLA 
Külas on 965 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 120 m survekanalisatsioonitorustikku 
(torustiku pikkus on mõõdetud jooniselt). Külas on üks reoveepumpla. Eelpool nimetatud süsteemid 
on rajatud 2008. aastal. Torustikud kuuluvad vallale ning on rendile antud AS-ile Võru Vesi. Kinnisvara 
arendaja Ekso AS on ehitanud välja kanalisatsioonitorustikud Tamulakalda tänavale, torustikud on üle 
andmata vee-ettevõtjale, kuid torustik on ühendatud Võru linna torustikuga ja piirkonnas pakutakse 
teenust AS Võru Vesi poolt. 

Planeeritud on rajada ühiskanalisatsioon teisel pool raudteed Võlsi suvilate piirkonda, et tagada elanike 
poolt tekkiva reovee ärajuhtimine ja puhastamine. Suvilaid ehitatakse ümber aastaringselt elamiseks 
ning seetõttu oleks oluline elanikele osutada ühiskanalisatsiooniteenust. Reoveepuhastit külla ei 
rajata, vaid planeeritakse kogu reovesi juhtida Võru linna ühiskanalisatsioonivõrku, kus see siis Võru 
linna reoveepuhastis puhastatakse. Planeeritud on rajada 1295 m uut isevoolset kanalisatsioonitoru, 
700 m uut survelist kanalisatsioonitoru ja 3 reoveepumplat.  

Konsultant teeb ettepaneku moodustada eraldi Võlsi reoveekogumisala. Hetkel juba kanaliseeritud 
Võlsi küla osa kuulub Võru linna reoveekogumisalasse. 

Nimetatud investeeringud on planeeritud teostada lühiajalise programmi raames.  

Olemasolevad vee- ja kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 25. 

 

6.26. VÕRUMÕISA KÜLA 
Võrumõisa külas (s.h. Konnametsa ja Võrumõisa suvilapiirkonnad) põhimõtteliselt puudub võimalus 
liituda ühiskanalisatsiooniga. Liitumise võimalus on loodud alla 10-le kinnistule, ÜVK kliendiks on 
nendest 2 kinnistut. Olemasoleva ühiskanalisatsioonitorustiku pikkuseks 235 m. Võru linna ja valla 
piirile on paigaldatud maa-alune 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. Võrumõisa küla kuulub Võru 
reoveekogumisalasse. 

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. Uued rajatavad torustikud on võimalik ühendada Võru linnas Kesa tänaval ja Võru 
vallas Räpina mnt-l olemasolevate süsteemidega.  

Võrumõisa suvilapiirkonnas on planeeritud rajada isevoolset kanalisatsioonitoru kuni 2298 m ja 
survekanalisatsioonitoru 320 m. Lisaks on planeeritud rajada piirkonda 2 reoveepumplat. Kõikidele 
kinnistutele rajatakse liitumispunktid (125 tk, sisaldab ka hoonestamata kinnistuid).  

Konnametsa suvilapiirkonnas on planeeritud rajada isevoolset kanalisatsioonitoru kuni 4359 m ja 
survekanalisatsioonitoru 1198 m. Lisaks on planeeritud rajada piirkonda 3 reoveepumplat. Samuti 
rajatakse kõikidele kinnistutele välja liitumispunktid, 223 tk (sisaldab ka hoonestamata kinnistuid). 

Rajatav süsteem liidetakse Võru linna veevärgiga ning süsteeme hakkab haldama AS Võru Vesi. 



Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019—2030 

 116 / 154 
 

2018. aastal viidi läbi küsitlus, mille käigus selgitati välja elanike soov ühisveevärgiga liitumiseks. 
Hoonestatud kinnistute omanikest ca 79% Võrumõisa ja 81% Konnametsa piirkonnas avaldasid soovi 
liituda ühisveevärgiga lähima viie aasta jooksul. Küsimustike põhjal oleks peale investeeringute 
teostamist tarbijaid Võrumõisa piirkonnas – 176 inimest (millest 94 on hooajalised elanikud) ja 
Konnametsa piirkonnas – 404 inimest (millest 238 on hooajalised elanikud). 

Nimetatud investeeringud on planeeritud teostada lühiajalise programmi raames.  

Planeeritavad investeeringud Võrumõisa ja Konnametsa aiandite piirkonnas on esitatud vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide skeemidel Lisas 1 Joonisel 26. 

6.27. KIRUMPÄÄ KÜLA 
Kirumpää küla asub teisel pool Võru linna piiravat ringteed. Kirumpää külas puudub ühiskanalisatsioon.  

Suvila piirkonnas ehitatakse maju ümber eramuteks ning seetõttu on planeeritud rajada 1830 m uut 
isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 1310 m survekanalisatsioonitoru. Lisaks planeeritakse rajada 2 
reoveepumplat. Rajatav ühiskanalisatsioonitoru ühendatakse Võru linna ühiskanalisatsiooniga Võru 
linna reoveepuhasti territooriumil. 

Konsultant teeb ettepaneku määrata suvilapiirkond reoveekogumisalaks, kuna piirkonna 
reostuskoormus vastab reoveekogumisala moodustamise tingimustele. 

Nimetatud investeeringud on planeeritud teostada lühiajalise programmi raames.  

Rajatavate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
skeemidel Lisas 1 Joonisel 27. 

6.28. ORAVAMÄE TEE PIIRKOND 
Oravamäe tee piirkonnas käesoleval hetkel kanalisatsiooniteenust ei osutata. Veeteenusega on 
liitunud 21 kinnistut, suvel on tarbijaid 30 ning talvel ca 15 inimest. Planeeritav reostuskoormus oleks 
ca 30 ie. Piirkonna elanikud planeerivad rajada kanalisatsioonitorustikud ja reoveepumpla, et ära 
juhtida tekkiv reovesi. Käesoleval hetkel projekti koostatud ei ole ning seetõttu ei ole teada, millist 
lahendust asulasse planeeritakse.  

Kuna elamute vahetus läheduses paikneb veekogu, on oht veetarbimise kasvu tõttu tekkiva reovee 
juhtimiseks veekogusse. Seetõttu on otstarbekas tekkiv reovesi kokku koguda ja juhtida rajatavale 
imbväljakule, mille ette on otstarbekas rajada septik. Reovee pumpamiseks imbväljakule on vajalik 
rajada ka reoveepumpla. Nimetatud investeeringuid ei kajastata investeeringute kavas, kuna tegemist 
ei ole veeteenuse piirkonnaga ja vajalikud investeeringud teostavad elanikud iseseisvalt kasutades 
võimalusel kohaliku omavalitsuse poolset abi.  

6.29. TEISED KANALISATSIOONISÜSTEEMID 
Elanikud, kellel puudub ühiskanalisatsioonisüsteem, koguvad reovee kokku kogumismahutitesse, mis 
antakse üle reovee käitlejale. Lisaks immutatakse tekkiv reovesi imbsüsteemidega või puhastatakse ja 
juhitakse seejärel loodusesse. 
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7. SADEMEVEEKANALISATSIOON JA PINNASEVEE ÄRAJUHTIMINE 

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. 

Käesoleva ÜVK arendamise kava koostamise hetkel on Keskkonnaamet väljastanud AS-le TOFTAN, OÜ-
le Osula Graanul ja AS-le Lõuna-Eesti Haigla  vee erikasutusloa sademevee ärajuhtimiseks (vaata ptk 
2.7 Vee erikasutusload). 

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. 

Juhul kui sademevett juhitakse kanalisatsioonitaristuga suublasse, siis tuleb heitvee suublasse 
juhtimise nõudeid täita ning tegevuseks vee erikasutusluba taotleda.  

7.1. SADEMEVEE SÜSTEEME REGULEERIVAD TÄHTSAIMAD PÕHIMÕTTED 

7.1.1. HELCOM SOOVITUSED 

Üheks olulisemaks dokumendiks sademeveesüsteemide reguleerimisel on Helsingi Komisjoni 
(HELCOM) poolt koostatud soovitused. Ühtlustamaks Läänemeremaade keskkonna-poliitikat 
sademevee kontrolli osas võttis Helsingi Komisjon vastu alljärgnevad sademevee käitlust mõjutavad 
soovitused: 

• 1984. aastal soovitus 5/1 naftasaaduste sisalduse piiramiseks sademevees; 

• 1996. aastal soovitus 17/7 asula territooriumilt ärajuhitava sademevee reostuse piiramiseks; 

• 2000. aastal liideti need ühtseks soovituseks 23/5, mille eesmärgiks on veereostuse 
vähendamine asulate sademeveekanalisatsiooni kehtestatud nõuetele vastavaks 
kohendamise teel. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=106052014008&id=104122012001
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Kontroll nende soovituste täitmise üle jäi Helsingi Komisjonile. Vastavalt soovitustele kohustusid 
liikmesriigid kolme aasta pärast teavitama Komisjoni, mida on tehtud soovituste juurutamiseks 
liikmesriikides. Ülevaade soovitustest 23/5 ja selle täitmisest on esitatud alljärgnevalt. 

 

Asulate reostuskoormuse vähendamine sademevee nõuetekohase ärajuhtimise teel  

1. Et vältida sademevee kvaliteedi halvenemist, tuleks rakendada vajalikke abinõusid juba 
reostusallika juures (näit tänavate kuivpuhastamine ja bensiinis plii sisalduse vähendamine). 

2. Sõltuvalt sademevee reostatuse iseloomust, tuleks võtta kasutusele vajalikke meetmeid, et 
minimeerida ühis- ja lahkvoolsesse kanalisatsiooni sattuva sademevee kogust (näit kohalike 
infiltratsioonisüsteemide abil, kui geoloogilised tingimused seda lubavad). 

3. Saastatud sademevett tugevalt reostatud tööstusterritooriumitelt (laadimis- ja laoplatsid) 
tuleks puhastada eraldi, vajalikud on õli- ja liivapüüdurid; abinõud peaksid põhinema kohalikel 
uuringutel ja iga üksikjuhtumit tuleks käsitleda eraldi. 

4. Kui lahkvoolse kanalisatsiooni sademevesi kogutakse tiheda liiklusega aladelt või piirkonnast, 
kus sademevee esimene kogus on tugevalt reostatud, siis: 

a. sademevee esimene osa tuleks juhtida äravoolu ühtlustavatesse mahutitesse; 
b. võimaluse korral tuleks see vesi puhastada eraldi sademevee või asula reovee 

puhastusseadmetel. 
5. Ühisvoolse kanalisatsiooni korral ei tohiks ülevoole lubada rohkem kui 10 korda aastas või siis 

ei tohiks nende kogus ületada 10% kanalisatsiooni vooluhulgast (mitut ülevoolu juhtu ühe 
päeva jooksul käsitletakse ühe juhuna). Seda võib saavutada kanalisatsioonivõrkude sobiva 
planeerimisega ja vooluhulka ühtlustavate mahutite rajamisega, kusjuures eesmärgiks peaks 
olema sademevee esimese enimreostunud osa suunamine eraldi puhastusele. Et vähendada 
ülevoolude reostuskoormust, tuleks ühisvoolsete kanalisatsioonivõrkude väljalasud varustada 
puhastusseadmetega. 

Õlisisalduse piiramine sademevees  

1. Õlist tootmisvett, jahutusvett ja muud vett tootmisüksustest, teenindusjaamadest, 
töökodadest ja teistest tehastest nagu ka sademevett aladelt, kus naftasaadusi käideldakse või 
hoitakse, ei tohiks ilma efektiivseid veereostust vähendavaid abinõusid rakendamata juhtida 
otse sademevee kanalisatsiooni või veekogusse. 

2. Õlise vee kohta tehastest ja aladelt, mis juba on ühendatud sademevee kanalisatsiooniga, 
tuleks kiiresti teha uuringud ja võtta tarvitusele vastavad abinõud, nagu näiteks: 

a. õliste jäätmete kogumine reostusallika juures; 
b. õlise vee kogumine ja eraldi puhastamine; 
c. õlise vee sademevee kanalisatsiooni juhitud koguste piiramine; 
d. vajadusel eelpuhastuse läbinud sademevee suunamine asula reoveepuhastile. 

3. Sätteid 2-5 soovitatakse rakendada ainult uute ja renoveeritud kanalisatsioonivõrkude puhul 
(ehitatud pärast 01.01.1998). Lisaks soovitusele 23/5 on jõus ka soovitus 7/3 (eeldatavalt 
liidetakse see soovitustega 9/2 ja 16/9, mis käsitlevad asulate reovee puhastamist ja 
lämmastiku ärastamist), mis soovitab Läänemeremaadel: 

a. hooldada ja renoveerida kanalisatsioonitrasse viisil, mis minimeerib nende lekkimise 
ja pinnasevete infiltratsiooni; 

b. aasta keskmine infiltratsioon ei tohiks üle 100% ületada kanalisatsioonivõrgu aasta 
keskmist vooluhulka kuiva ilma korral; 

c. uute kanalisatsioonisüsteemide rajamisel tuleks eelistada lahkvoolset või pool- 
lahkvoolset kanalisatsiooni. 

7.2. OLEMASOLEV OLUKORD 
 Järgnevalt tuuakse ülevaade Võru valla territooriumil sademevee ärajuhtimissüsteemidest.  
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7.2.1. ENDINE LASVA VALD 

Enamasti juhitakse sademe- ja lumesulamisvesi ära kraavidega. Kääpa külas on rajatud 97 m 
sademeveetoru kortermajade piirkonda. Puudub informatsioon torustike olukorra ja 
omandikuuluvuse koha.  

7.2.2. ENDINE ORAVA VALD 

Orava külas on planeeritud torustik majade drenaaživee ärajuhtimiseks (vt Lisa 1 Joonis 7: Orava küla 
vee- ja kanalisatsioonirajatiste skeem). Drenaaži torustikud asuvad kraavidest tunduvalt madalamal, 
mis takistab drenaažitorustike ühendamast otse kraavidega. 

Orava külas on suureks probleemiks sademevesi, mis on suunatud kanalisatsioonitorustikku, mis 
omakorda koormab reoveepuhastit. Kanalisatsiooni on suunatud korrusmajade drenaažitorustikud. 

Olemasolevad kraavid vajavad puhastamist ning vajadusel laiendamist ning süvendamist. Kraavide 
süvendamisel seavad oma piirangu sidekaablid ja madalpingekaablid, mille rajamissügavus on 
tavaliselt 0,8 kuni 1 meetri vahel. Maanteede ääres olevad kraavid on maantee oluline osa ja vajalik 
teetammi kuivana hoidmiseks. Seega peaks riigimaanteede äärsed kraavid olema teehooldustööde 
mahus hooldatud. Truubitorud on enamjaolt välja vahetatud, vajalik on neid puhastada.  

Sademevee eelvooluks on Orava järv, millesse suubuvad olemasolevad kraavid ning kooli uue staadioni 
all olevad drenaažitorustikud. Orava külas on rajatud ulatuslikult maaparandussüsteeme. 

Olemasolevat sademeveetoru on Orava külas ca 500 m, millest 433 m oleks vajalik rekonstrueerida. 
Lisaks on planeeritud rajada 445 m uut sademeveetoru. Orava külas on kokku 1655 m ulatuse kraave, 
millest rekonstrueerimist vajab 1060 m. Lisaks on planeeritud rajada uusi kraave 40 m ulatuses.  

7.2.3. ENDINE SÕMERPALU VALD 

Sõmerpalu vallas v.a. Osula külas sademeveetorustikega sademevett ära ei juhita. Sademevee ja muu 
liigvee juhtimiseks kasutatakse kraave.  

Osula külas on rajatud 300 sademeveetoru, mille eesvooluks on Kivijärv.  

7.2.4. ENDINE VASTSELIINA VALD 

Enamasti valgub sadevesi haljasaladele, kus imbub pinnasesse. Lume sulamisel ja suuremate 
vihmadega satub sademevesi kanalisatsiooni.  

Vastseliina alevikus on olemasolevat sademeveetoru rajatud 915 m ulatuses, mille eesvooluks on Piusa 
jõgi.  

7.2.5. ENDINE VÕRU VALD 

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.  

Teiste asulate ja külade tänavalt Võru vallale kuuluvate sademeveetorustikega sademevett ära ei 
juhita. Sademevee ja muu liigvee juhtimiseks kasutatakse kraave.  

 

7.3. PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Puiga külas planeeritakse rajada lühiajalises programmis sademeveetorustikule liiva- ja õlipüüdur.  

Orava külas planeeritakse pikaajalises programmis korrastada sadevee- ja drenaaži süsteeme.  

Ülejäänud asulates investeeringuid sademevee ära juhtimiseks planeeritud ei ole.  
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8. ARENDUSPIIRKONDADE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 

Võru vallas on hetke seisuga (august 2018) 4 kehtivat detailplaneeringut, mis on seotud vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemiga. Detailplaneeringutes on torustikud ette nähtud vastavalt vee-ettevõtja 
tehnilistele tingimustele, millele on antud ÜVKA ka koostatud. Seega ei ole antud detailplaneeringuid 
detailselt kirjeldatud ja eraldi välja toodud. 

Täpsemalt saab kehtivate DP-ga tutvuda Võru valla kodulehel.  
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9. INVESTEERINGUPROJEKTID  

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni süsteemipärane väljaarendamine lähtub peamisest eesmärgist: 

• tagada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenus võimalikult paljudele elanikele; 

• kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva reostusohu 
eest. 

Investeeringuprojektide väljatöötamisel tuleb lähtuda teeninduspiirkonna VK-süsteemide seisundist 
ning järgmistest eeldustest, nõuetest ja seadusandlusest: 

Investeeringuprojektide realiseerimisega peab olema tagatud: 

a. Joogivee vastavus Sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (RTL 2001, 100, 1369). 

b. Vabariigi Valitsuse määrus nr 99, 29.11.2012. a “Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee 
suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate 
piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1”; 

c. olemasolevatele elamutele tagatakse piisava survega nõuetele vastava joogivee 
kättesaadavus tarbimispunktis; 

d. reovee kogumine ja puhastamine üldplaneeringuga määratud reovee kogumisalalt. 

ÜVK arendamise kava koostatakse 12 aastase perioodi kohta arvestusega, et kava kuulub regulaarsele 
täiendamisele sõltuvalt muudatustest ja täiendustest planeeringutes samuti võimalikest muudatustest 
õigus- ja normatiivaktides. 

Vastavalt investeeringuprojektide eesmärkide määratlemisele jagab Konsultant investeeringud kahte 
ajajärku: 

• Lühiajaline investeeringuprogramm (2019-2022) 

• Pikaajaline programm (2023-2030) 
 

Maksumuste hindamisel on kasutatud 2017. aasta hinnataset Eestis (ilma käibemaksuta). Tuleb 
arvestada, et investeeringu suurused võivad käesolevast ajast kuni 20% vahemikus erineda reaalsetest 
ehitushindadest. Hinnad on saadud SA Keskkonnainvesteeringute koostatud ühikhindade tabeli ja 
sarnaste objektide ühikmaksumuste baasil.  

Investeeringuprojektide finantseerimisallikateks on suuremas osas omavalitsuse ja juriidiliste isikute 
rahalised vahendid. Täpsemalt käsitletakse investeeringuallikaid arendamise kava osas 
“Finantsanalüüs”. 
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9.1. LASVA JA PÄSSÄ KÜLAS PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Lasva ja Pässä külas on kokku lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid 
maksumusega 1 436 569.- EUR.  

9.1.1. LÜHIAJALISED INVESTEERINGUD 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vaid kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 17 250.- EUR.  

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Reoveepumpla rekonstrueerimine tk 1 15 000 € 15 000 € 

Ehitustööd kokku 15 000 € 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15% 2 250 € 

Investeeringute maksumus kokku 17 250 € 

 

9.1.2. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 753 296.- EUR.  

 

Veevarustus         

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Olemasoleva veetorustiku 
rekonstrueerimine m 2865 

90 € 257 850 € 

Veetorustiku rajamine m 3570 90 € 321 300 € 

Ehitustööd kokku  579 150 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, 
ettenägematud kulud 15%   86 873 €  

Investeeringute maksumus kokku  666 023 €  

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Olemasoleva isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 2600 120 € 312 000 € 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 2260 120 € 271 200 € 

Biotiikide juurdepääsuteede 
rekonstrueerimine, koos piirdeaia 
rajamisega kompl 1 2 000 € 2 000 € 

Biotiikide puhastamine, 3tk (kogupindala 
4656 m2) m2 4656 15 € 69 840 € 

Ehitustööd kokku  655 040 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, 
ettenägematud kulud 15% 

  98 256 €  

Investeeringute maksumus kokku  753 296 €  

 

Tabel 9.1. Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Tabel 9.2. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 
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9.2. KÄÄPA KÜLAS PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Kääpa külas on kokku lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid 
maksumusega 1 070 029.- EUR. 

9.2.1. LÜHIAJALISED INVESTEERINGUD 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vaid kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 80 500.- EUR. 

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine kompl 1 70 000 € 70 000 € 

Ehitustööd kokku 70 000 € 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15% 10 500 € 

Investeeringute maksumus kokku 80 500 € 

9.2.2. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 989 529.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Olemasoleva veetorustiku rekonstrueerimine m 1400 90 € 126 000 € 

Veetorustiku rajamine m 1900          90 €   171 000 €  

Tuletõrje veevõtukoha rekonstrueerimine kompl 1 500 € 500 € 

Ehitustööd kokku  297 500 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   44 625 €  

Investeeringute maksumus kokku  342 125 €  

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Olemasoleva survekanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine m 1800 120 € 216 000 € 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 2160         121 €   261 360 €  

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine m 570          80 €    45 600 €  

Reoveepumpla rajamine tk 2      20 000 €    40 000 €  

Ehitustööd kokku  562 960 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   84 444 €  

Investeeringute maksumus kokku  647 404 €  

 

 

 

Tabel 9.3. Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Tabel 9.4. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 
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9.3. OTSA KÜLAS PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Otsa külas on planeeritud teostada investeeringuid vaid pikaajalises programmis maksumusega 
324 720.- EUR. 

9.3.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 324 720.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Olemasoleva veetorustiku rekonstrueerimine m 1165          90 €   104 850 €  

Tuletõrje veevõtukoha rekonstrueerimine kompl 1        3 000 €     3 000 €  

Puurkaev-pumpla rajamine maapealseks kompl 1 20 000 € 20 000 € 

Ehitustööd kokku  127 850 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   19 178 €  

Investeeringute maksumus kokku  147 028 €  

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Olemasoleva isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 390         120 €    46 800 €  

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 295         120 €    35 400 €  

Biotiikide puhastamine, 3tk (kogupindalaga 
4821 m2) m2 4821          15 €    72 315 €  

Ehitustööd kokku  154 515 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   23 177 €  

Investeeringute maksumus kokku  177 692 €  

 

9.4. TSOLGO KÜLAS PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Tsolgo külas on planeeritud teostada investeeringuid vaid pikaajalises programmis maksumusega 
47 955.- EUR. 

9.4.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi veevaldkonnas. Kokku on 
pikaajaliste investeeringute maksumus 84 192.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Olemasoleva veetorustiku rekonstrueerimine m 430          90 €    38 700 €  

Tuletõrje veevõtukoha rekonstrueerimine kompl 1        3 000 €     3 000 €  

Ehitustööd kokku   41 700 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%    6 255 €  

Investeeringute maksumus kokku   47 955 €  

Tabel 9.5. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Tabel 9.6. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 
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9.5. SOOKÜLAS PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Sookülas on planeeritud teostada investeeringuid vaid pikaajalises programmis maksumusega 26 450.- 
EUR. 

9.5.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 26 450.- EUR. 

 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Tuletõrje veevõtukoha rekonstrueerimine kompl 1        3 000 €     3 000 €  

Ehitustööd kokku    3 000 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%      450 €  

Investeeringute maksumus kokku    3 450 €  

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine (filterväljaku 
rajamine) kompl 1      20 000 €    20 000 €  

Ehitustööd kokku   20 000 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%    3 000 €  

Investeeringute maksumus kokku   23 000 €  

 

9.6. ORAVA KÜLA PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Orava külas on kokku lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid 
maksumusega 143 405.- EUR. 

9.6.1. LÜHIAJALISED INVESTEERINGUD 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 21 965.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Veetöötlusjaama rekonstrueerimine 
(häireedastuse paigaldamine) tk 1        8 100 €     8 100 €  

Tuletõrje veevõtukoha rekonstrueerimine tk 1        3 000 €     3 000 €  

Ehitustööd kokku   11 100 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%    1 665 €  

Investeeringute maksumus kokku   12 765 €  

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine 
(häireedastuse paigaldamine) tk 1        8 000 €     8 000 €  

Ehitustööd kokku    8 000 €  

Tabel 9.7. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Tabel 9.8. Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus 
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Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%    1 200 €  

Investeeringute maksumus kokku    9 200 €  

 

9.6.2. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi sademevee valdkonnas. 
Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 121 440.- EUR. 

Sademeveekanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Sadevee- ja drenaaži süsteemide 
korrastamine m 880         120 €   105 600 €  

Ehitustööd kokku  105 600 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   15 840 €  

Investeeringute maksumus kokku  121 440 €  

9.7. SÕMERPALU ALEVIKUS PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD  
Sõmerpalu alevikus on kokku lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid 
maksumusega 322 000.- EUR. 

9.7.1. LÜHIAJALISED INVESTEERINGUD 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 81 995.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Kooli tn 1 veetorustiku rajamine m 395          90 €    35 550 €  

Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos 
liitumispunktidega tk 1 750 € 750 € 

Sõmerpalu puurkaev-pumpla ühildamine 
SCADA-ga kompl 1 10 000 € 10 000 € 

Ehitustööd kokku   46 300 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%    6 945 €  

Investeeringute maksumus kokku   53 245 €  

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Reoveepuhasti mudatagastuse 
rekonstrueerimine kompl 1      25 000 €    25 000 €  

Ehitustööd kokku   25 000 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%    3 750 €  

Investeeringute maksumus kokku   28 750 €  

 

Tabel 9.9. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Tabel 9.10. Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus 
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9.7.2. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi kanalisatsiooni valdkonnas. 
Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 240 005.- EUR. 

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Olemasoleva isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine m 1230         120 €   147 600 €  

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 405         120 €    48 600 €  

Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos 
liitumispunktidega tk 10 750 € 7 500 € 

Reoveepumpla RP-2 ühildamine SCADA-ga kompl 1 5 000 € 5 000 € 

Ehitustööd kokku  208 700 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   31 305 €  

Investeeringute maksumus kokku  240 005 €  

 

9.8. OSULA KÜLAS PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Osula küla on kokku pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid maksumusega 
23 000.- EUR.  

9.8.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi veevaldkonnas. Kokku on 
pikaajaliste investeeringute maksumus 23 000.- EUR.  

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Tuletõrjevee mahuti rekonstrueerimine kompl 1      20 000 €    20 000 €  

Ehitustööd kokku   20 000 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%    3 000 €  

Investeeringute maksumus kokku   23 000 €  

 

9.9. JÄRVERE KÜLAS PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Järvere külas on kokku lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid 
maksumusega 239 718.- EUR. 

9.9.1. LÜHIAJALISED INVESTEERINGUD 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 95 450.- EUR. 

 

 

 

 

Tabel 9.11. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Tabel 9.12. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 
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Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Tuletõrje veevõtukoha rajamine elamute 
piirkonda tk 1 10 000 € 10 000 € 

Ehitustööd kokku 10 000 € 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15% 1 500 € 

Investeeringute maksumus kokku 11 500 € 

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine 
Hooldekodu piirkonna ühendamiseks küla 
reoveekanalisatsiooniga m 725          66 €    48 000 €  

Reoveepumpla rajamine Hooldekodu piirkonda tk 1      20 000 €    20 000 €  

Hooldekodu reoveepuhasti likvideerimine tk 1        5 000 €     5 000 €  

Ehitustööd kokku   73 000 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   10 950 €  

Investeeringute maksumus kokku   83 950 €  

 

9.9.2. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 144 268.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Hooldekodu piirkonna veetorustiku 
rekonstrueerimine m 340          90 €    30 600 €  

Kinnistute ühendustorustike rekonstrueerimine 
koos liitumispunktidega tk 6 750 € 4 500 € 

Hooldekodu piirkonna puurkaev-pumpla 
ühildamine SCADA-ga tk 1 5 000 € 5 000 € 

Ehitustööd kokku   40 100 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%    6 015 €  

Investeeringute maksumus kokku   46 115 €  

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Hooldekodu piirkonna kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimine m 630         120 €    75 600 €  

Kinnistute ühendustorustike rekonstrueerimine 
koos liitumispunktidega tk 13 750 € 9 750 € 

Ehitustööd kokku   85 350 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   12 803 €  

Investeeringute maksumus kokku   98 153 €  

Tabel 9.13. Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Tabel 9.14. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 
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9.10. SULBI KÜLAS PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Sulbi külas on planeeritud teostada investeeringuid vaid pikaajalises programmis maksumusega 
244 605.- EUR. 

9.10.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee valdkonnas. Kokku on 
pikaajaliste investeeringute maksumus 244 605.- EUR 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Veetorustiku rajamine m 2130          90 €   191 700 €  

Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos 
liitumispunktidega tk 28         750 €    21 000 €  

Ehitustööd kokku  212 700 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   31 905 €  

Investeeringute maksumus kokku  244 605 €  

 

9.11. LINNAMÄE KÜLAS PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Linnamäe külas on planeeritud teostada investeeringuid vaid pikaajalises programmis maksumusega 
195 270.- EUR. 

9.11.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee valdkonnas. Kokku on 
pikaajaliste investeeringute maksumus 195 270.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (Elektri 
ja automaatika uuendamine, häireedastuse 
paigaldamine, piirdeaia ehitamine, pumba ja 
hüdrofoori välja vahetamine, päise 
rekonstrueerimine, pumpla hoone 
rekonstrueerimine) tk 1      22 500 €    22 500 €  

Veetorustiku rekonstrueerimine m 1545          90 €   139 050 €  

Kinnistute ühendustorustike 
rekonstrueerimine koos liitumispunktidega tk 7         750 €     5 250 €  

Tuletõrje veevõtukoha rekonstrueerimine kompl 1        3 000 €     3 000 €  

Ehitustööd kokku  169 800 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   25 470 €  

Investeeringute maksumus kokku  195 270 €  

 

Tabel 9.15. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Tabel 9.16. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 
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9.12. KURENURME KÜLAS PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Kurenurme külas on planeeritud teostada investeeringuid vaid pikaajalises programmis maksumusega 
75 095.- EUR. 

9.12.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee valdkonnas. Kokku on 
pikaajaliste investeeringute maksumus 75 095.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Veetorustiku rekonstrueerimine m 620          90 €    55 800 €  

Kinnistute ühendustorustike 
rekonstrueerimine koos liitumispunktidega tk 6 750 € 4 500 € 

Puukaev-pumpla rekonstrueerimine 
(filtripesuvee ärajuhtimise süsteem) kompl 1 5 000 € 5 000 € 

Ehitustööd kokku   65 300 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%    9 795 €  

Investeeringute maksumus kokku   75 095 €  

 

9.13. HÄNIKE KÜLAS PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Hänike külas on planeeritud teostada investeeringuid vaid pikaajalises programmis maksumusega 
18 688.- EUR. 

9.13.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee valdkonnas. Kokku on 
pikaajaliste investeeringute maksumus 18 688.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Puurkaevu päise rekonstrueerimine tk 1        1 000 €     1 000 €  

Puurkaev-pumpla hoone fassaadi 
viimistlemine tk 1        4 000 €     4 000 €  

Puukaev-pumpla rekonstrueerimine 
(filtripesuvee ärajuhtimise süsteem) kompl 1      11 250 €    11 250 €  

Ehitustööd kokku 16 250 € 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15% 2 438 € 

Investeeringute maksumus kokku 18 688 € 

 

 

9.14. VASTSELIINA ALEVIKU PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Vastseliina alevikus on planeeritud teostada investeeringuid pikaajalises programmis maksumusega 
230 000.- EUR. 

Tabel 9.17. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Tabel 9.18. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 
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9.14.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi kanalisatsiooni valdkonnas. 
Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 230 000.- EUR. 

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Biopuhasti rekonstrueerimine koos  
projekteerimisega tk 1 200 000 € 200 000 € 

Ehitustööd kokku 200 000 € 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15% 30 000 € 

Investeeringute maksumus kokku 230 000 € 

9.15. VANA-VASTSELIINA KÜLA PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Vana-Vastseliina külas on planeeritud teostada investeeringuid pikaajalises programmis maksumusega 
37 893.- EUR. 

9.15.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee valdkonnas. Kokku on 
pikaajaliste investeeringute maksumus 37 893.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Veetöötlusjaama rekonstrueerimine tk 1      12 700 €    12 700 €  

Veetorustiku rajamine m 200          90 €    18 000 €  

Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos 
liitumispunktidega tk 3         750 €     2 250 €  

Ehitustööd kokku   32 950 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%    4 943 €  

Investeeringute maksumus kokku   37 893 €  

9.16. VIITKA KÜLAS PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Viitka külas on planeeritud teostada investeeringuid pikaajalises programmis maksumusega 104 880.- 
EUR. 

9.16.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee valdkonnas. Kokku on 
pikaajaliste investeeringute maksumus 104 880.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Veetorustiku rajamine m 980          90 €    88 200 €  

Tuletõrje veevõtukoha rekonstrueerimine kompl 1        3 000 €     3 000 €  

Ehitustööd kokku   91 200 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   13 680 €  

Investeeringute maksumus kokku  104 880 €  

Tabel 9.19. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Tabel 9.20. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Tabel 9.21. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 
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9.17. PARKSEPA ALEVIKUS PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Parksepa alevikus on kokku lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid 
maksumusega 432 400.- EUR. 

9.17.1. LÜHIAJALISED INVESTEERINGUD 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 72 335.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Veetöötlusjaama rekonstrueerimine tk 1 7 900 € 7 900 € 

Ehitustööd kokku 7 900 € 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15% 1 185 € 

Investeeringute maksumus kokku 9 085 € 

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Parksepa reoveepuhasti rekonstrueerimine 
(Automaatika uuendamine, häireedastuse 
paigaldamine, liigmuda tahendamise mahuti 
ehitamine, fosforiärastuse 
ehitamine) tk 1 55 000 € 55 000 € 

Ehitustööd kokku 55 000 € 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%    8 250 €  

Investeeringute maksumus kokku   63 250 €  

 

 

9.17.2. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 360 065.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Metsa tee veetorustiku rajamine m 460          90 €    41 400 €  

Võru tee veetorustiku rajamine m 690          90 €    62 100 €  

Tehnika 4-8 veetorustiku rajamine m 190          90 €    17 100 €  

Parksepa kooli vee ühendustoru 
rekonstrueerimine m 325          90 €    29 250 €  

Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos 
liitumispunktidega tk 16         750 €    12 000 €  

Ehitustööd kokku  161 850 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   24 278 €  

Investeeringute maksumus kokku  186 128 €  

Tabel 9.22.Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Tabel 9.23. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 
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Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Võru tee isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
rajamine m 470         120 €    56 400 €  

Metsa tee isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
rajamine m 265         120 €    31 800 €  

Metsa tee survekanalisatsioonitorustiku 
rajamine m 435          80 €    34 800 €  

Reoveepumpla rajamine, Metsa tee tk 1      20 000 €    20 000 €  

Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos 
liitumispunktidega tk 11         750 €     8 250 €  

Ehitustööd kokku  151 250 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   22 688 €  

Investeeringute maksumus kokku  173 938 €  

 

9.18. VÄIMELA ALEVIKU PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Väimela alevikus on kokku lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid 
maksumusega 584 430.- EUR. 

9.18.1. LÜHIAJALISED INVESTEERINGUD 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 201 365.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Väimela keskuse veetöötlusjaama 
rekonstrueerimine (Automaatika 
uuendamine, häireedastuse paigaldamine, 
piirdeaia ehitamine, hoone 
rekonstrueerimine) tk 1 7 050 € 7 050 € 

Väimela veetöötlusjaama rekonstrueerimine 
(Rauameistri juures) tk 1 4 400 € 4 400 € 

Ehitustööd kokku 11 450 € 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15% 1 718 € 

Investeeringute maksumus kokku 13 168 € 

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Väimela reoveepuhasti rekonstrueerimine tk 1     163 650 €   163 650 €  

Ehitustööd kokku  163 650 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   24 548 €  

Investeeringute maksumus kokku  188 198 €  

 

Tabel 9.24. Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus 
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9.18.2. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 420 187.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Pargi tee veetorustiku rekonstrueerimine m 650          90 €    58 500 €  

Kinnistute ühendustorustike 
rekonstrueerimine koos liitumispunktidega tk 12         750 €     9 000 €  

Veetorustiku rajamine Mäejärve piirkonnas m 700          90 €    63 000 €  

Tuletõrje veevõtukoha rekonstrueerimine kompl 1        9 000 €     9 000 €  

Ehitustööd kokku  139 500 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   20 925 €  

Investeeringute maksumus kokku  160 425 €  

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Pargi tee isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine m 480         120 €    57 600 €  

Väiso tee piirkonnas isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine m 269 120 € 32 280 € 

Lapi tee isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
rajamine m 330         120 €    39 600 €  

Staadioni tn isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine m 340         120 €    40 800 €  

Staadioni tn survekanalisatsioonitorustiku 
rajamine m 345          80 €    27 600 €  

Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos 
liitumispunktidega tk 24         750 €    18 000 €  

Võru-Põlva tee reoveepumpla 
rekonstrueerimine tk 1      10 000 €    10 000 €  

Ehitustööd kokku  225 880 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   33 882 €  

Investeeringute maksumus kokku  259 762 €  

 

9.19. KOSE ALEVIKUS PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Kose alevikus on kokku lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid 
maksumusega 625 773.- EUR. 

9.19.1. LÜHIAJALISED INVESTEERINGUD 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 74 808.- EUR. 

 

 

Tabel 9.25. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 
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Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Kelluka tn veetorustiku rajamine m 155 90 € 13 950 € 

Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos 
liitumispunktidega tk 5 750 € 3 750 € 

Karikakra-Tõrassaare tee veetorustiku rajamine m 130 90 € 11 700 € 

Tuletõrjehüdrandi paigaldamine (Karikakra-
Kannikese ristmikule) tk 1 1 500 € 1 500 € 

Ehitustööd kokku 30 900 € 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15% 4 635 € 

Investeeringute maksumus kokku 35 535 € 

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Kelluka tn isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
rajamine m 160         120 €    19 200 €  

Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos 
liitumispunktidega tk 5         750 €     3 750 €  

Karikakra-Tõrassaare tee 
survekanalisatsioonitorustiku rajamine m 140          80 €    11 200 €  

Ehitustööd kokku   34 150 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%    5 123 €  

Investeeringute maksumus kokku   39 273 €  

 

9.19.2. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 550 965.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Kirepimäe veetorustiku rekonstrueerimine m 315 90 € 28 350 € 

Kinnistute ühendustorustike 
rekonstrueerimine koos liitumispunktidega tk 5 750 € 3 750 € 

Ehitustööd kokku 32 100 € 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15% 4 815 € 

Investeeringute maksumus kokku 36 915 € 

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine (Valgjärve piirkond) m 3725         120 €   447 000 €  

Ehitustööd kokku  447 000 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   67 050 €  

Investeeringute maksumus kokku  514 050 €  

Tabel 9.26. Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Tabel 9.27. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 
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9.20. MEEGOMÄE ALEVIKUS PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Meegomäe alevikus on planeeritud teostada investeeringuid lühi- ja pikaajalises programmis 
maksumusega kokku 206 483.- EUR. 

9.20.1. LÜHIAJALISED INVESTEERINGUD 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 188 543.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Lõuna-Eesti haigla vee ühendustorustiku 
rajamine m 705          90 €    63 450 €  

Haigla Automaatika ja häireedastuse ning 
sisemise veesüsteemi ehitamine tk 1        4 500 €     4 500 €  

Loosiku-Väha veetorustiku rajamine m 360          90 €    32 400 €  

Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos 
liitumispunktidega tk 5         750 €     3 750 €  

Veetorustiku rajamine Uus-Meegomäe prk m 130          90 €    11 700 €  

Ehitustööd kokku  115 800 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   17 370 €  

Investeeringute maksumus kokku  133 170 €  

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Loosiku-Väha kanalisatsioonitorustiku 
rajamine m 370 120 € 44 400 € 

Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos 
liitumispunktidega tk 5 750 € 3 750 € 

Ehitustööd kokku 48 150 € 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15% 7 223 € 

Investeeringute maksumus kokku 55 373 € 

 

9.20.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi kanalisatsiooni valdkonnas. 
Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 17 940.- EUR. 

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Uus-Meegomäe isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
rajamine m 130 120 15600 

Ehitustööd kokku   15 600 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%    2 340 €  

Investeeringute maksumus kokku   17 940 €  

 

Tabel 9.28. Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Tabel 9.29. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 
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9.21. NAVI KÜLA PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Navi külas on planeeritud teostada investeeringuid lühiajalises programmis maksumusega 597 103.- 
EUR. 

Peale Ehitaja tee aianduspiirkonnas investeeringute läbi viimist hakkavad rajatavad süsteemid 
kuuluma AS-ile Võru Vesi.  

9.21.1. LÜHIAJALISED INVESTEERINGUD 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 621 196.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Veetöötlusjaama rekonstrueerimine tk 1      25 000 €    25 000 €  

Veetorustiku rajamine m 790          90 €    71 100 €  

Ehitajate tee aiandite veetorustiku rajamine m 1404          90 €   126 360 €  

Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos 
liitumispunktidega tk 59         750 €    44 250 €  

Tuletõrje hüdrandid tk 1        1 500 €     1 500 €  

Ehitustööd kokku  268 210 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   40 232 €  

Investeeringute maksumus kokku  308 442 €  

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Ehitajate tee aiandite isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine m 1051 120 € 126 120 € 

Ehitajate tee aiandite 
survekanalisatsioonitorustiku rajamine m 508 80 € 40 640 € 

Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos 
liitumispunktidega tk 56 750 € 44 250 € 

Reoveepumplate rajamine tk 2 20 000 € 40 000 € 

Ehitustööd kokku 251 010 € 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15% 37 652 € 

Investeeringute maksumus kokku 288 662 € 

 

 

9.22. PUIGA KÜLA PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Puiga külas on planeeritud teostada investeeringuid lühi- ja pikaajalises programmis maksumusega 
163 243.- EUR. 

 

9.22.1. LÜHIAJALISED INVESTEERINGUD 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee-, kanalisatsiooni ja 
sademevee valdkonnas. Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 16 445.- EUR. 

Tabel 9.30. Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus 
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Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Veetöötlusjaama rekonstrueerimine (Automaatika 
uuendamine, häireedastuse paigaldamine) tk 1 5 400 € 5 400 € 

Ehitustööd kokku 5 400 € 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15% 810 € 

Investeeringute maksumus kokku 6 210 € 

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine kompl 1 1 400 € 1 400 € 

Ehitustööd kokku 1 400 € 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15% 210 € 

Investeeringute maksumus kokku 1 610 € 

Sademeveekanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Sademeveetorustikule liiva- ja õlipüüduri rajamine 
(I-klassi liiva- ja õlipüüduri ehitamine ennem 
suublat) tk 1 7 500 € 7 500 € 

Ehitustööd kokku 7 500 € 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15% 1 125 € 

Investeeringute maksumus kokku 8 625 € 

 

9.22.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 146 798.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Veetorustiku rajamine m 665          90 €    59 850 €  

Tuletõrje veevõtukoha rekonstrueerimine kompl 1        3 000 €     3 000 €  

Ehitustööd kokku   62 850 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%    9 428 €  

Investeeringute maksumus kokku   72 278 €  

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
rajamine m 690          80 €    55 200 €  

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine m 120          80 €     9 600 €  

Ehitustööd kokku   64 800 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%    9 720 €  

Investeeringute maksumus kokku   74 520 €  

Tabel 9.31. Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Tabel 9.32. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 
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9.23. VÕLSI KÜLAS PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Võlsi külas on planeeritud teostada investeeringuid pikaajalises programmis maksumusega 745 258.- 
EUR. 

9.23.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 745 258.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Veetorustiku rajamine m 2935          90 €   264 150 €  

Kinnistu ühendustorustike rajamine koos 
liitumispunktidega tk 73         750 €    54 750 €  

Tuletõrjehüdrantide rajamine tk 2        1 500 €     3 000 €  

Ehitustööd kokku  321 900 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   48 285 €  

Investeeringute maksumus kokku  370 185 €  

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 1295         120 €   155 400 €  

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine m 700          80 €    56 000 €  

Kinnistu ühendustorustike rajamine koos 
liitumispunktidega tk 73 750 € 54 750 € 

Reoveepumplate rajamine tk 3 20 000 € 60 000 € 

Ehitustööd kokku  326 150 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   48 923 €  

Investeeringute maksumus kokku  375 073 €  

9.24. VÕRUMÕISA KÜLA PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Võrumõisa küla on planeeritud teostada investeeringuid lühiajalises programmis maksumusega 
2 567 226.- EUR. 

9.24.1. LÜHIAJALISED INVESTEERINGUD 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 2 567 226.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Võrumõisa aiandite piirkonna veetorustiku 
rajamine m 2426 90 € 218 340 € 

Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos 
liitumispunktidega tk 125 750 € 93 750 € 

Tuletõrje hüdrandid tk 1 1 500 € 1 500 € 

Konnametsa aiandite piirkonna veetorustiku 
rajamine m 5175 90 € 465 750 € 

Tabel 9.33. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 

Tabel 9.34. Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus 
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Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos 
liitumispunktidega tk 223 750 € 167 250 € 

Tuletõrje hüdrandid tk 3 1 500 € 4 500 € 

Ehitustööd kokku 951 090 € 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15% 142 664 € 

Investeeringute maksumus kokku 1 093 754 € 

Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Võrumõisa aiandite piirkonna isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine m 2298 120 € 275 760 € 

Võrumõisa aiandite piirkonna 
survekanalisatsioonitorustiku rajamine m 320 80 € 25 600 € 

Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos 
liitumispunktidega tk 125 750 € 93 750 € 

Reoveepumplate rajamine tk 2 20 000 € 40 000 € 

Konnametsa aiandite piirkonna isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine m 4359 120 € 523 080 € 

Konnametsa aiandite piirkonna 
survekanalisatsioonitorustiku rajamine m 1198 80 € 95 840 € 

Kinnistute ühendustorustike ehitamine koos 
liitumispunktidega tk 223 750 € 167 250 € 

Reoveepumplate rajamine tk 3 20 000 € 60 000 € 

Ehitustööd kokku 1 281 280 € 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15% 192 192 € 

Investeeringute maksumus kokku 1 473 472 € 

 

9.25. KIRUMPÄÄ KÜLAS PLANEERITAVAD INVESTEERINGUD 
Kirumpää külas on planeeritud teostada investeeringuid pikaajalises programmis maksumusega 
982 848.- EUR. 

9.25.1. PIKAAJALISED INVESTEERINGUD 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee- ja kanalisatsiooni 
valdkonnas. Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 982 848.- EUR. 

Veevarustus 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Veetorustiku rajamine m 2875          90 €   258 750 €  

Kinnistu ühendustorustike rajamine koos 
liitumispunktidega tk 139         750 €   104 250 €  

Tuletõrjehüdrantide rajamine tk 2 1 500 € 3 000 € 

Ehitustööd kokku  366 000 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   54 900 €  

Investeeringute maksumus kokku  420 900 €  

Tabel 9.35. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus 
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Kanalisatsioon 

Nimetus Ühik Kogus Ühikhind, € Maksumus, € 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 1830         120 €   219 600 €  

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine m 1310          80 €   104 800 €  

Kinnistu ühendustorustike rajamine koos 
liitumispunktidega tk 139         750 €   104 250 €  

Reoveepumplate rajamine tk 3 20 000 € 60 000 € 

Ehitustööd kokku  488 650 €  

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 
kulud 15%   73 298 €  

Investeeringute maksumus kokku  561 948 €  

 

9.26. INVESTEERINGUPROJEKTIDE ORIENTEERUV MAKSUMUS 
Maksumuste hindamise aluseks on võetud 2017. aasta hinnatase Eestis ja juba teostatud hangete 
keskmised maksumused. Maksumused on esitatud ilma käibemaksuta. Kõik hinnad sisaldavad 
lisakulusid – uuringud, projekteerimine, mõõdistamised, ettenägematud kulud jt. Projektijuhtimise ja 
omanikujärelevalve kuludeks on arvestatud 5%. 

Teenus katab projektijuhi ja ehituse omanikujärelevalve teenuse. Projektijuhi roll on 
rahastamistaotluste koostamine, projekti elluviimise koordineerimine, hankedokumentide 
koostamine, hangete läbiviimine, lepingute sõlmimise ning lepingute sujuva elluviimise tagamine. 

Torustike paigaldusmaksumusse on arvestatud ka tänavakatte kõrvaldamise ja taastamise kulud, 
kaeviste osaline tagasitäide liivaga jne. 

Investeeringuprojektide maksumused projektide ja alamprojektide lõikes neis sisalduvate 
põhielementide maksumuste (seadmete, materjalide, ehitustööde ja sellega seonduvate tööde 
maksumuste) orienteeruva hindamisega ja osakaalu määraga on esitatud alljärgnevas tabelis. 
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Investeeringuprojekt Lühiajaline Pikaajaline Maksumus, € 
 2019-2022 2023-2030 Kokku 

VEEVARUSTUS      

Puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama 
rekonstrueerimine 

72 350 € 81 450 € 153 800 € 

Veetorustike rekonstrueerimine -  € 868 950 € 868 950 € 

Liitumispunktide rekonstrueerimine (vesi) -  € 27 000 € 27 000 € 

Veetorustike rajamine 1 573 200 € 1 033 650 € 2 606 850 € 

Liitumispunktide rajamine (vesi) 472 500 € 35 250 € 507 750 € 

Tuletõrje süsteemi rajamine/ rekonstrueerimine 28 000 € 53 500 € 81 500 € 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, 
omanikujärelevalve teenus ja ettenägematud 
kulud, 15% 

321 907,50 € 314 970 € 636 878 € 

Veevarustus kokku 2 467 958 € 2 414 770 € 4 882 728 € 

KANALISATSIOON    

Reoveepuhastite rekonstrueerimine  323 050 € 364 155 € 687 205 € 

Reoveepuhasti likvideerimine 5 000 € -  € 5 000 € 

Reoveepumplate rekonstrueerimine 15 000 € 15 000 € 30 000 € 

Reoveepumplate rajamine 280 000 € 60 000 € 340 000 € 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimine 

-  € 1 302 600 € 1 302 600 € 

Liitumispunktide rekonstrueerimine (kanal) -  € 9 750 € 9 750 € 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine 1 363 560 € 888 240 € 2 251 800 € 

Liitumispunktide rajamine (kanal) 471 750 € 33 750 € 505 500 € 

Survekanalisatsioonitorustike rajamine 382 080 € 117 600 € 499 680 € 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, 
omanikujärelevalve teenus ja ettenägematud 
kulud, 15% 

426 066,00 € 418 664 € 844 730 € 

Kanalisatsioon kokku 3 266 506 € 3 209 759 € 6 476 265 € 

KANAL JA VESI KOKKU 5 734 464 € 5 624 529 € 11 358 993 € 

SADEMEVESI    

Sademeveetorustikule liiva- ja õlipüüduri 
rajamine 

7 500 € -  € 7 500 € 

Sadevee- ja drenaaži süsteemide korrastamine -  € 105 600 € 105 600 € 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, 
omanikujärelevalve teenus ja ettenägematud 
kulud, 15% 

1 125,00 € 15 840 € 16 965 € 

Sademevesi kokku 8 625 € 121 440 € 130 065 € 

ÜVK INVESTEERINGUD KOKKU 5 743 089 € 5 745 969 € 11 489 058 € 

Tabel 9.36 Investeeringute koondmahud ja ajaline jaotus 
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10. FINANTSANALÜÜS 

10.1. EESMÄRK 
Finantsprognoos on koostatud lähtuvalt arengukava valmimise hetkel kasutada olnud materjalidest, 
nii kirjalikult kui ka suuliselt saadud informatsioonist. Prognoosi täpsuse määrab ära analüüsi aluseks 
olevate andmete kvaliteet. Kuna algandmetes valitsevad mõningased puudujäägid (ei ole koostatud 
geodeetilist alusplaani, mis võimaldaks paremini planeerida torustikke), ei ole finantsanalüüsi 
koostamisel mindud liigsetesse detailidesse, vaid on ÜVKA tasuvust vaadeldud üldiste kulu-tulu liikide 
lõikes. Analüüsil lähtutakse olemasolevatest elanike arvudest ning nende tänastest vajadustest. Enne 
pikaajaliste tegevuste teostamist on vajalik ÜVK arengukava üle vaadata ja vajadusel korrektuurid teha.  

Finantsprognooside eesmärgid ja põhimõtted: 

• Esitada Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga kaetud piirkondade 
veemajandustegevuse kohta kõikehõlmav finantsprognoos, mis kajastaks samahästi nii 
olemasoleva infrastruktuuri ekspluatatsiooni, kui ka arengukava investeeringuprogrammi 
elluviimisest tulenevate infrastruktuuri investeeringute mõju. 

• Võru vallas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste opereerimise ja haldamisega tegeleb AS 
Võru Vesi, VAKS OÜ, Orava Teenus OÜ ja Väimela Soojus OÜ. 

• AS Võru Vesi on arengukavas kajastatavate investeeringuprogrammide elluviija (v.a teiste vee-
ettevõtete tegevuspiirkondades).  

• Finantsprognoosid võtavad arvesse ainult vee-ettevõtluse tegevusega seotud otsesed kulud 
vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisel Võru maakonna asulates. Vee-ettevõtluse 
üldkulud, mis käesolevas finantsanalüüsis kajastamist leiavad, on tuletatud AS Võru Vesi, VAKS 
OÜ esitatud andmete baasilt. Andmed on omavahel liidetud. OÜ Väimela Soojus ja Orava 
Teenus OÜ teeninduspiirkonnad võtab AS Võru Vesi üle, seetõttu ei kajastata nende ettevõtete 
andmeid eraldi. Need on arvestatud AS Võru Vesi arvutustes.  

• Finantsprognoosides võetakse aluseks konsultandi poolt prognoositavad tariifid, nende 
kujundamise põhimõtted on järgmised: 

o majapidamiste vee- ja kanalisatsioonitariifid jäävad rahvusvaheliselt aktsepteeritud 
taluvuspiiridesse; 

o tööstustele ja asutustele kohaldatavate tariifidega ei doteerita majapidamisi; 
o pikaajaliselt on saavutatud veemajanduskulude katmine; 
o juhul kui ettevõte kasutab pangalaene, tagatakse adekvaatsed tingimused võlgade 

teenindamiseks (piisav võlateeninduse kattekordaja). 

Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava hulka hõlmatud finantsanalüüs peegeldab 
arengukava lühiajalise programmi elluviimisest tulenevaid mõjusid. Finantsanalüüs on koostatud, 
hindamaks AS Võru Vesi ja VAKS OÜ lühiajalise ning pikaajalise investeeringuprogrammi elluviimise 
otstarbekust ja finantsmajanduslikke mõjusid. Finantsanalüüsi eesmärk on kajastada ka üldisi 
plaanitavaid finantstulemusi. Oluline on välja tuua, millisel moel suudab kohalik vee-ettevõtlus 
tegevuspiirkonnas opereeritavat infrastruktuuri jätkusuutlikult majandada ning piirkonnas teenuseid 
osutada. 

10.2. FINANTSPROGNOOSI KOOSTAMISE PÕHIEELDUSED 
Finantsprognoos on koostatud lähtuvalt arendamise kava valmimise hetkel kasutada olnud 
materjalidest, sealhulgas nii kirjalikult kui ka suuliselt saadud informatsioonist. Prognoos koostatakse 
12 aastase perioodi kohta ning muutujaid, millest sõltub prognooside paikapidavus ka mitmete aastate 
pärast, on palju. Seetõttu on oluline vaadata finantsprognoos vähemalt iga nelja aasta tagant uuesti 
üle ning viia sisse vajalikud korrektuurid. 

Allolevalt on toodud finantsprognoosi koostamise põhieeldused. 
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Märkused: 

* Rahandusministeeriumi andmetel (2018. a suveprognoos; alates 2022-st aastast jäetud samale tasemele 2021. a prognoosiga) 
** Statistikaametist saadud Võrumaa 2016. a andmeid on korrigeeritud vastavalt Rahandusministeeriumi prognoositud 
keskmise palgakasvu muutusele  

 
Lisaks ülaltoodud tabelis toodule on arvestatud järgmiste asjaoludega. 

Planeerimise periood  

Finantsprojektsioonid on koostatud 12 aasta kohta (2019-2030). 

Leibkondade sissetulek  

Leibkondade sissetulek on üheks indikaatornäitajaks vee- ja kanalisatsioonitariifide taseme 
prognoosimisel. Kasutatud on Statistikaameti poolt antud Võrumaa keskmist netosissetulekut 
leibkonnaliikme kohta (2016. aasta kohta). Edasine sissetuleku kasv suureneb vastavalt 
Rahandusministeeriumi prognoositud keskmise palgakasvu muutusele (Tabel 10.1). 

Põhivarade kulum  

Finantsprognoosis põhinevad kõik arvutused vee-ettevõtja kasutusel olevate varade maksumusel ning 
täiendavalt investeeringute programmi tulemusel loodavatel põhivarade maksumusel.  

Põhivarade amortisatsiooni arvutustel on põhivarade kasulikuks elueaks arvestatud 25 ja 40 aastat 
(vastavalt nendele aastatele on arvutatud aastane amortisatsioon).  

Arvete laekumise näitaja  

Finantsprognoosides lähtutakse konservatiivsuse printsiibi alusel laekumise näitajaga 98%. 

10.2.1. AS VÕRU VESI  

Arvutuste teostamisel kasutati kõikide AS Võru Vesi liitujate arvukust ja tarbimisemahtusid.  

Veetarbimine  

Tarbijate veekulu arvestamisel lähtutakse tinglikust keskmisest veetarbimiskulust ööpäevas. 
Konservatiivsuse huvides on prognoosiperioodi lõpuni arvestatud olemasoleva tarbimistasemele 
lähedase ühiktarbimisega, nähes ette ka väikese tõusu seoses teenuse ja selle kättesaadavuse 
paranemisega. Kõikides asulates on veetarbimine erinev, kuid keskmiselt võib arvestada 53 L/ööp 
elaniku kohta (endiste Lasva, Sõmerpalu ja Võru valla elanike keskmine veetarbimine). 2030. aastaks 
on prognoositud elanike ühiktarbimise tõusu 75 L/ööp. Tõus on jagatud järk-järgult aastate peale. 

Vee- ja kanalisatsioonikulu leibkonna liikme kohta  

Esialgu jäävad kõik käesoleval hetkel kehtivad veeteenuse hinnad kehtima (vaata peatükk 3.5).  

Tabel 10.1 Finantsprognoosi eeldused 

Finantsprognoosi  
põhieeldused 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Tarbijahinnaindeks* 3,4% 3,3% 2,8% 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Keskmine 
palgakasv(EUR)* 3,0% 3,6% 3,1% 2,8% 3,1% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 

Piirkonna 
leibkonnaliikme 
keskmine 
sissetulek** 

559 € 580 € 598 € 614 € 633 € 654 € 675 € 696 € 718 € 741 € 765 € 790 € 815 € 841 € 
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Üldlevinud rahvusvaheliseks aktsepteeritud maksimaalseks piirmääraks vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste kuludeks leibkonna liikme sissetuleku suhtes loetakse ca 4%. Ühisveevärgi ja  
-kanalisatsiooni arendamise kava finantsprognoosi koostamisel koostati kõik arvutused selliselt, et 
vastav piirnäitaja jääks tulevikus alla 4,0%. Lähtuma peab eelkõige konservatiivsuse printsiibist ning 
asjaolust, et pole teada vee- ja kanalisatsioonitariifide võimalikku hinnaelastsust ning sellest tingitud 
mõju vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbimismahtudele ning ka maksete laekumise näitajale. 

Käesolevas prognoosis jääb vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna suhe leibkonnaliikme keskmisesse 
sissetulekusse 2,2% piiresse, mis on allpool soovituslikult mitte ületatavat taset (4%). Seega jääb 
kavandatav hinnatõus ka üldiselt tunnustatud teenuse taskukohasse printsiipide järgi tarbijatele 
jõukohaseks. 

Tariifide muutused  

Hädavajalike investeeringute tegemise tõttu on tariifide tõus paratamatu, kuid jääb aasta kasvuna siiski 
alla 11%. Vaadeldava perioodi teises pooles ei ületa aastane tariifi tõus inflatsiooni määra. Samuti tuleb 
jälgida, et vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu jääks leibkonna kulutustes lubatud piiridesse. 

Tariifide tõstmisel lähtuti põhimõttest, et veemajandamisest saadavad tulud oleksid piisavad 
veemajandamisega seonduvate kulude katmiseks, sh ka põhivarade amortisatsioonikulude katmiseks 
omaosaluse mahus. 

Veehinna kalkuleerimisel on arvestatud uute investeeringute tulukusega (WACC 5,45%), mis on 
vastavalt kehtestatud veeteenuse hinnale juurde liidetud. 

Uute tarbijate ühinemine  

Uusi tarbijaid nähakse ette Ehitaja tee aianduspiirkonnas Navi külas ning Võrumõisa külas Võrumõisa 
ja Konnametsa aianduspiirkonnas (kokku 701 elanikku). Arvestatud on, et ülejäänud asulates tarbijate 
kasvu ei ole prognoositud, pigem eeldatakse, et tarbijate arv kahaneb proportsioonis elanike 
vähenemisega.  

Puhasrentaablus  

Puhasrentaablus näitab ettevõtluse toimimise kasumlikkust. Kehtib põhimõte, et kõik kulud tuleb katta 
tariifidest ning seega kogu veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi pikaajalise ning jätkuva toimimise 
tagamiseks on oluline pikaajalises perspektiivis vähemalt 0% puhasrentaabluse tagamine. 

Kumulatiivne rahavoog on vaadeldava perioodi jooksul positiivne. Arvesse on võetud vaid endiste 
Lasva, Sõmerpalu, Orava ja Võru valla piirkondades tehtud investeeringuid ning terve AS Võru Vesi 
tegevuskulusid ja -tulusid. Juurde on arvestatud Orava Teenus OÜ ja Väimela Soojus OÜ tegevuskulud 
ja -tulud.  

Investeeringute omafinantseerimise määr  

Veeteenuse hinna arvutamisel on välja jäetud Kirumpää ja Võlsi investeeringute maksumuse, kuna 
nimetatud asulates taristu välja ehitamiseks on planeeritud taotleda toetust SA-lt 
Keskkonnainvesteeringute Keskus. Ülejäänud investeeringud on täies mahus sisse arvestatud. 40% 
investeeringute mahus võetakse laenu ning 60% moodustab omafinantseering. Alates 2029. aastast 
on omafinantseeringu osakaalu vähendatud 40%-ni, et hoida positiivset kumulatiivset rahavoogu.  

Võrumõisa, Konnametsa ja Ehitaja tee aianduspiirkondade investeeringute maksumuse osas on tehtud 
eeldus, et saadakse KIK-ilt toetust ning et omaosalus on 17%. Ülejäänud investeeringute osas ei ole 
toetuste saamise võimalust sisse arvestatud. Võimalusel taotletakse KIK-ilt toetust, kuid finantsanalüüs 
seda ei kajasta. Seega veeteenuse hinnad muutuvad koheselt, kui mõni projekt rahastatakse toetuste 
rahadest. Kokku on kanalisatsiooni ja veevärgi arendamiseks lühi- ja pikaajalise programmi 
investeeringute maksumus 11 116 285.- EUR (investeering ei sisalda käibemaksu). 
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10.2.2. VAKS OÜ 

Veetarbimine  

Tarbijate veekulu arvestamisel lähtutakse tinglikust keskmisest veetarbimiskulust ööpäevas. 
Konservatiivsuse huvides on prognoosiperioodi lõpuni arvestatud olemasoleva tarbimistasemele 
lähedase ühiktarbimisega, nähes ette ka väikese tõusu seoses teenuse ja selle kättesaadavuse 
paranemisega. Kõikides asulates on veetarbimine erinev, kuid keskmiselt võib arvestada 59 L/ööp 
elaniku kohta. 2030. aastaks on prognoositud elanike ühiktarbimise tõusu 75 L/ööp. Tõus on jagatud 
järk-järgult aastate peale. 

Vee- ja kanalisatsioonikulu leibkonna liikme kohta  

Esialgu jäävad kõik käesoleval hetkel kehtivad veeteenuse hinnad kehtima (vaata peatükk 3.5).  

Üldlevinud rahvusvaheliseks aktsepteeritud maksimaalseks piirmääraks vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste kuludeks leibkonna liikme sissetuleku suhtes loetakse ca 4%. Ühisveevärgi ja  
-kanalisatsiooni arendamise kava finantsprognoosi koostamisel koostati kõik arvutused selliselt, et 
vastav piirnäitaja jääks tulevikus alla 4,0%. Lähtuma peab eelkõige konservatiivsuse printsiibist ning 
asjaolust, et pole teada vee- ja kanalisatsioonitariifide võimalikku hinnaelastsust ning sellest tingitud 
mõju vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbimismahtudele ning ka maksete laekumise näitajale. 

Käesolevas prognoosis jääb vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna suhe leibkonnaliikme keskmisesse 
sissetulekusse 2,5% piiresse, mis on allpool soovituslikult mitte ületatavat taset (4%). Seega jääb 
kavandatav hinnatõus ka üldiselt tunnustatud teenuse taskukohasse printsiipide järgi tarbijatele 
jõukohaseks. 

Tariifide muutused  

Hädavajalike investeeringute tegemise tõttu on tariifide tõus paratamatu, kuid jääb aasta kasvuna siiski 
alla 5%. Vaadeldava perioodi teises pooles ei ületa aastane tariifi tõus inflatsiooni määra. Samuti tuleb 
jälgida, et vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu jääks leibkonna kulutustes lubatud piiridesse. 

Tariifide tõstmisel lähtuti põhimõttest, et veemajandamisest saadavad tulud oleksid piisavad 
veemajandamisega seonduvate kulude katmiseks, sh ka põhivarade amortisatsioonikulude katmiseks 
omaosaluse mahus. 

Arvutatava veeteenuse hinna sisse on arvestatud tulukus (WACC 5,45%). 2018. aasta veehind ei sisalda 
tulukust.  

Uute tarbijate ühinemine  

Arengukavas ei ole ettenähtud uute veeteenuse piirkondade välja ehitamist. Arvestatud on, et asulates 
tarbijate kasvu ei ole prognoositud, pigem eeldatakse, et tarbijate arv kahaneb proportsioonis elanike 
vähenemisega.  

Puhasrentaablus  

Puhasrentaablus näitab ettevõtluse toimimise kasumlikkust. Kehtib põhimõte, et kõik kulud tuleb katta 
tariifidest ning seega kogu veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi pikaajalise ning jätkuva toimimise 
tagamiseks on oluline pikaajalises perspektiivis vähemalt 0% puhasrentaabluse tagamine. 

Kumulatiivne rahavoog on vaadeldava perioodi jooksul positiivne.  
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Investeeringute omafinantseerimise määr  

Kogu investeeringute maksumus on kajastatud veeteenuse hinna arvutamisel. 40% investeeringute 
mahus võetakse laenu ning 60% moodustab omafinantseering. Sisse ei ole arvestatud toetuste 
osakaalu. Võimalusel taotletakse KIK-ilt toetust, kuid finantsanalüüs seda ei kajasta. Seega veeteenuse 
hinnad muutuvad koheselt, kui mõni projekt rahastatakse toetuste rahadest. VAKS OÜ 
teeninduspiirkonnas ei ole lühiajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid. Pikaajalises 
programmis on planeeritud teostada investeeringuid 372 773.- EUR ulatuses (investeering ei sisalda 
käibemaksu). 

10.3. INVESTEERINGUTE ALLIKAD 
Käesolevas arendamise kavas on kajastatud planeeritavad investeeringud, mis kavandatakse ellu viia 
järgnevate rahastusallikate abil: 

- Kohalik omavalitsus 
- AS Võru Vesi 
- VAKS OÜ 

Valdavas osas võetakse investeeringute teostamisel laenu 40% ulatuses ning 60% on 
omafinantseering. 

 

 



Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019—2030 

 149 / 154 
 

 

  

Aastad 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 

Vee individuaaltarbijate arv, tk 20 699 20 219 19 745 19 294 19 532 19 068 18 600 

Kanalisatsiooni individuaaltarbijate arv, tk 19 060 18 618 18 182 17 766 18 040 17 612 17 179 

Tarbimispiirkonna vee tarbimismaht kokku, 
m3/a  

610 884 613 656 616 242 618 712 638 178 640 718 642 994 

Tarbimispiirkonna kanalisatsiooni 
tarbimismaht kokku, m3/a  

635 898 637 392 638 765 640 078 658 803 660 128 661 265 

Vee tariif, tulukusega (EUR/m3) km-ta 0,98 € 1,16 € 1,48 € 1,66 € 1,88 € 2,14 € 2,45 € 

Kanalisatsiooni tariif, tulukusega (EUR/ m3) 
km-ta 

1,54 € 1,65 € 1,80 € 2,03 € 2,32 € 2,67 € 3,08 € 

Komplekshind tulukusega (EUR/ m3) km-ga 3,02 € 3,37 € 3,94 € 4,43 € 5,04 € 5,77 € 6,64 € 

Tariifide muut % võrreldes eelneva aastaga 0,0% 8,4% 10,1% 9,7% 11,0% 12,0% 12,9% 

Tarbimispiirkonna keskmine leibkonnaliikme 
netosissetulek, EUR/kuus 

582 € 619 € 665 € 715 € 769 € 827 € 889 € 

Leibkonnaliikme kulutus vee- ja 
kanalisatsioonile (EUR) 

7,94 € 9,04 € 10,80 € 12,46 € 14,41 € 16,96 € 20,05 € 

ÜVK teenuse kulu osakaal sissetulekust, % 1,36% 1,46% 1,62% 1,74% 1,87% 2,05% 2,25% 

 

Märkus: Tabelis on kajastatud kõikide AS Võru Vesi tarbijad ning nende tarbimismahud. Veeteenuse hinna arvutamisel on arvestatud vaid endiste Lasva, 
Sõmerpalu ja Võru valla piirkondades teostatavate investeeringutega. Veeteenuse hinna kalkuleerimis on arvestatud ka keskmise palgatõusu ja 
Tarbijahinnaindeksiga Eestis.  
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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Tulud 
veeteenuselt 

793 127 794 857 797 044 799 613 803 039 806 501 810 543 873 505 879 065 884 942 891 596 898 175 906 263 

Tulud 
kanalisatsiooni-
teenuselt 

666 935 669 241 671 614 673 924 676 642 679 365 682 579 776 254 780 659 785 441 790 710 795 828 802 206 

Teenuste eest 
saadav tulu 

1 460 061 1 464 098 1 468 658 1 473 537 1 479 682 1 485 866 1 493 122 1 649 759 1 659 724 1 670 384 1 682 305 1 694 003 1 708 469 

Muud tulud 114 597 114 597 114 597 114 597 114 597 114 597 114 597 114 597 114 597 114 597 114 597 114 597 114 597 

Kogutulu 1 574 659 1 578 695 1 583 256 1 588 134 1 594 279 1 600 463 1 607 720 1 764 357 1 774 321 1 784 981 1 796 903 1 808 600 1 823 066 

Tegevuskulu 1 186 490 1 176 040 1 189 458 1 206 044 1 223 704 1 242 018 1 261 009 1 280 702 1 301 125 1 322 303 1 344 264 1 367 038 1 390 655 

Investeering  365 352 365 352 365 352 365 352 671 650 671 650 671 650 671 650 671 650 671 650 671 650 671 650 

Omafinantseering - 219 211 219 211 219 211 219 211 402 990 402 990 402 990 402 990 402 990 402 990 268 660 268 660 

Võetav laen aastas - 146 141 146 141 146 141 146 141 268 660 268 660 268 660 268 660 268 660 268 660 402 990 402 990 

Laenu tagasimakse 
aastas 

170 344 177 651 184 958 110 093 117 400 78 613 92 046 105 479 118 912 132 345 145 778 165 928 186 077 

Laenu jääk 885 971 854 461 815 644 851 692 880 432 1 070 479 1 247 092 1 410 272 1 560 020 1 696 334 1 819 216 2 056 278 2 273 190 

Intressikulu, 1,25% 11 075 10 681 10 196 10 646 11 005 13 381 15 589 17 628 19 500 21 204 22 740 25 703 28 415 

Rahavoog kokku 206 750 - 4 888 - 20 568 42 140 22 958 - 136 538 - 163 914 - 42 443 - 68 206 - 93 861 - 118 870 - 18 729 - 50 741 

Kumulatiivsed 
rahavood 

751 271 746 384 725 816 767 956 790 914 654 375 490 462 448 019 379 813 285 952 167 082 148 352 97 612 

 

Märkus: Tabelis on arvestatud AS Võru Vesi veeteenuse osutamiseks kõikidele tarbijate tehtavate kulude ja kogu majandustegevusest tuleneva tulu suurusega. 
Veeteenuse osutamise tulu kasv on tingitud tarbijate ühiktarbimise suurenemisest ning veeteenuse hinna tõusust. Arvestatud on vaid endiste Lasva, Sõmerpalu 
ja Võru valla piirkondades teostatavate investeeringute suurustega. Arvutustes ei ole arvestatud ka põhivara amortisatsiooniga. 
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Aastad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Vee individuaaltarbijate arv, 
tk 

715 706 698 690 682 674 666 658 650 643 635 627 619 

Kanalisatsiooni 
individuaaltarbijate arv, tk 623 616 609 601 594 588 581 574 567 561 554 547 540 

Tarbimispiirkonna vee 
tarbimismaht kokku, m3/a  21 393 21 526 21 651 21 764 21 884 21 997 22 108 22 213 22 301 22 395 22 472 22 543 22 612 

Tarbimispiirkonna 
kanalisatsiooni tarbimismaht 
kokku, m3/a  

15 509 15 746 15 972 16 187 16 404 16 612 16 816 17 013 17 192 17 375 17 541 17 698 17 852 

Vee tariif (EUR/m3) km-ta 1,21 € 1,83 € 1,88 € 1,94 € 2,00 € 2,08 € 2,16 € 2,25 € 2,34 € 2,43 € 2,52 € 2,61 € 2,71 € 

Kanalisatsiooni tariif  
(EUR/ m3) km-ta 1,40 € 2,26 € 2,34 € 2,43 € 2,53 € 2,70 € 2,87 € 3,04 € 3,21 € 3,38 € 3,55 € 3,73 € 3,91 € 

Komplekshind tulukusega 
(EUR/ m3) km-ga 

3,13 € 6,11 € 6,22 € 6,36 € 6,50 € 6,84 € 7,26 € 7,69 € 8,11 € 8,53 € 8,94 € 9,36 € 9,78 € 

Tariifide muut % võrreldes 
eelneva aastaga 0,0% 3,6% 3,1% 3,6% 3,8% 5,5% 5,2% 5,1% 4,9% 4,7% 4,4% 4,5% 4,3% 

Tarbimispiirkonna keskmine 
leibkonnaliikme 
netosissetulek, EUR/kuus 

582 € 601 € 619 € 641 € 665 € 690 € 715 € 742 € 769 € 798 € 827 € 858 € 889 € 

Leibkonnaliikme kulutus 
vee- ja kanalisatsioonile 
(EUR) 

5,37 € 8,65 € 9,15 € 9,71 € 10,30 € 11,11 € 11,96 € 12,86 € 13,79 € 14,75 € 15,73 € 16,78 € 17,87 € 

ÜVK teenuse kulu osakaal 
sissetulekust, % 

0,92% 1,44% 1,48% 1,51% 1,55% 1,61% 1,67% 1,73% 1,79% 1,85% 1,90% 1,96% 2,01% 
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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Tulud 
veeteenuselt 

25 885 39 393 40 704 42 222 43 769 45 754 47 753 49 979 52 184 54 420 56 630 58 838 61 278 

Tulud 
kanalisatsiooni-
teenuselt 

21 635 35 586 37 375 39 333 41 502 44 853 48 262 51 719 55 188 58 727 62 269 66 015 69 801 

Teenuste eest 
saadav tulu 

47 520 74 979 78 079 81 555 85 270 90 607 96 015 101 698 107 372 113 147 118 900 124 853 131 079 

Muud tulud 145 881 145 881 145 881 145 881 145 881 145 881 145 881 145 881 145 881 145 881 145 881 145 881 145 881 

Kogutulu 193 401 220 859 223 960 227 436 231 151 236 488 241 896 247 579 253 253 259 028 264 780 270 733 276 960 

Tegevuskulu 212 581 212 879 214 359 216 188 218 136 220 155 222 250 224 421 226 673 229 009 231 431 233 942 236 547 

Investeering - - - - - 46 597 46 597 46 597 46 597 46 597 46 597 46 597 46 597 

Omafinantseering - - - - - 27 958 27 958 27 958 27 958 27 958 27 958 27 958 27 958 

Võetav laen 
aastas 

- - - - - 18 639 18 639 18 639 18 639 18 639 18 639 18 639 18 639 

Laenu 
tagasimakse 
aastas 

4875 4875 4875 4875 4875 5 807 6 739 7 671 8 603 9 535 10 467 11 399 12 330 

Laenu jääk 177 750 172 875 168 000 163 125 158 250 171 082 182 981 193 949 203 985 213 089 221 261 228 501 234 809 

Intressikulu, 
1,25% 

2 222 2 161 2 100 2 039 1 978 2 139 2 287 2 424 2 550 2 664 2 766 2 856 2 935 

Rahavoog kokku - 26 276 944 2 625 4 334 6 162 - 19 571 - 17 338 - 14 896 - 12 531 - 10 137 - 7 841 - 5 421 - 2 810 

Kumulatiivsed 
rahavood 

120 106 121 050 123 676 128 009 134 172 114 600 97 263 82 367 69 836 59 699 51 858 46 436 43 626 

 

 

Tabel 10.5. Veemajanduse rahavoogude prognoos (eurodes) (VAKS OÜ) 
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10.4. FINANTSANALÜÜSI KOKKUVÕTE 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on oma olemuselt strateegiline dokument, seetõttu 
ka arendamise kava koosseisus olev finantsanalüüs on olemuselt indikatiivne, üldistatud ning põhineb 
erinevatel eeldustel ning prognoosidel. 

Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ning tegevuskulusid, arvestades 
arendamise kava raames elluviidavaid investeeringute projekte. Kulude prognoosis on arvestatud 
tänaste tegelike tegevuskuludega (AS Võru Vesi, Orava Teenus OÜ, Väimela Soojus OÜ, VAKS OÜ 
kulude baasil). 

Tariifide prognoosimisel on aluseks võetud rida eeldusi ja prognoose ning vaadeldud on veemajanduse 
rahavooge eespool toodud eeldustel. Oluline on arvesse võtta, et käesolev analüüs ei ole 
alusdokument vee- ja kanalisatsioonihinna kehtestamiseks Võru vallas, kuna vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hind tuleb kooskõlastada Konkurentsiametiga. Finantsprognoosis toodud 
tariifide prognoos ei ole aluseks tariifide rakendamisel omavalitsuses vaid on pigem leitud 
indikatiivsete suurustena testimaks, kas arendamise kavas sätestatud eeldustel on vee- ja 
kanalisatsioonimajandus tervikuna jätkusuutlik. 

Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine, sh omafinantseering kujunevad 
tegelikkuses vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtja vahelistele kokkulepetele, tegelikele 
rahastamisvõimalustele ning konkreetsetele meetmetele ja/või rahastajapoolsetele tingimustele. 
Arendamise kava finantsanalüüsis toodud finantseerimine ning selle jagunemine on näitlik/eelduslik 
ning koostatud eesmärgiga kontrollida veemajanduse rahavooge arendamise kavas kirjeldatud 
eeldustel. 
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LISA 1 VEE- JA KANALISATSIOONIRAJATISTE SKEEMID 

Joonised on lisatud eraldi failidena. 

Joonis 1 Lasva ja Pässä küla 

Joonis 2 Kääpa küla 

Joonis 3 Otsa küla 

Joonis 4 Tsolgo küla 

Joonis 5 Sooküla küla 

Joonis 6 Pikakannu küla 

Joonis 7 Orava küla 

Joonis 8 Sõmerpalu alevik 

Joonis 9 Osula küla 

Joonis 10 Järvere küla 

Joonis 11 Sulbi küla 

Joonis 12 Linnamäe küla 

Joonis 13 Kurenurme küla 

Joonis 14 Hänike küla 

Joonis 15 Vastseliina alevik 

Joonis 15-1 Külaoru küla 

Joonis 16 Vana-Vastseliina küla 

Joonis 17 Viitka küla 

Joonis 18 Loosi küla 

Joonis 19 Parksepa alevik 

Joonis 20 Väimela alevik 

Joonis 21 Kose alevik 

Joonis 22 Meegomäe küla 

Joonis 23 Navi küla ja Ehitaja tee aianduspiirkond 

Joonis 24 Puiga küla 

Joonis 25 Võlsi küla 

Joonis 26 Võrumõisa küla 

Joonis 27 Kirumpää küla 


