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SISSEJUHATUS 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel on kohaliku omavalitsusüksuse 
ülesandeks korraldada antud vallas või linnas muuhulgas veevarustust ja kanalisatsiooni, 
kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. Planeerimisseaduses on 
sätestatud, et kohaliku omavalitsuse üksus korraldab üldplaneeringu koostamist, mille 
ülesanneteks on muuhulgas määrata tehnovõrkude ja -rajatiste, maaparandussüsteemide 
ja sanitaarkaitsealaga veehaarete üldised asukohad ja nendest tekkivad kitsendused.  

Käesoleva uuringu „Veevärk, reo- ja sademeveekanalisatsioon ning maaparandus Tartus“ 
eesmärgiks on kirjeldada Tartu linna territooriumil olemasolevad veevarustuse, 
sademeveekanalisatsiooni, reoveekanalisatsiooni ja maaparandussüsteemid ning anda 
olemasolevale olukorrale baseerudes üldplaneeringu tasemel arengusuunad nimetatud 
süsteemide edasiseks planeerimiseks Tartu linna üldplaneeringu 2040+ koostamisel. 

Uuringus esitatud arengusuundade aluseks lisaks olemasolevale infrastruktuuri olukorrale 
on Tartu linna üldplaneering 2040+ koostamise raames eelnevalt välja tootatud 
maakasutuse juhtotstarbed ja määratletud tiheasustuse arengualad. 

Seni kehtiv Tartu linna üldplaneering 2030+ võeti vastu 14.09.2017. Haldusreformi käigus 
liitus 2017. aastal Tartu linnaga Tähtvere vald, mille tõttu tekkis vajadus uue 
üldplaneeringu koostamise järele. Käesolev uuring hõlmab tänase Tartu linna territooriumi 
ning selle raames: 

a) kõiki 2017. aasta haldusreformieelse Tartu linna linnaosasid; 

b) endise Tähtvere valla piirkonda: Ilmatsalu ja Märja alevikke ning Haage, Pihva, 
Kardla, Ilmatsalu, Kandiküla, Rahinge, Rõhu, Tähtvere, Tüki ja Vorbuse külasid. 

Käesoleva uuringu koostamisel on arvestatud Tartu Linnavalitsuse ja piirkonna määratud 
vee-ettevõtte AS Tartu Veevärk seisukohti tänase Tartu linna territooriumi ühisveevärgi ja 

-kanalisatsiooni (ÜVVK) süsteemi terviklikul arendamisel, arvestades lisaks ka kehtivate 
reoveekogumisaladega väljaspool Tartu linna ning vee-ettevõtte arendusplaane 
naaberomavalitsustes – Kambja ja Tartu vallas. 

Käesolev uuring „Veevärk, reo- ja sademeveekanalisatsioon ning maaparandus Tartus“ on 
koostatud AS Infragate Eesti koordineerimisel järgneva töögrupi poolt. 

Töögrupi liikmed ja nende osalus töös oli alljärgnev: 

Kristo Kärmas Projekti juhtimine, õiguslik raamistik, arengusuundade ja 
põhimõtete määratlemine 

Raimo Lust IT alane tehniline tugi ja aluskaartide ettevalmistamine 

Anni Mandel Veemajanduse konsultant (ühisveevärk ja -kanalisatsioon); 
olemasolevate ja perspektiivsete ÜVVK lahenduste määratlemine, 
kaardikihtide ja seletuskirja koostamine 

Kalle Nöps Veemajanduse konsultant (ühisveevärk ja -kanalisatsioon); 
olemasolevate ja perspektiivsete ÜVVK lahenduste määratlemine, 
kaardikihtide koostamine ja tärkandmete lisamine 

Indrek Tamberg Perspektiivsete veehaarete rajamise analüüs ja olemasolevate 
veehaarete veetarbimise suurendamise analüüs 

Andres Piir Sademevee ja maaparanduse olemasolevate ja perspektiivsete 
rajatiste kirjeldamine, sademevee valgalade määratlemine 

Tartu 
Linnavalitsus 

Omavalitsusüksus ÜVVK arendamise ja teenuse osutamise eest 
vastutav organisatsioon, arengusuundade kujundaja 

Tartu Veevärk AS Tartu linna vee-ettevõte, arengusuundade kujundaja 

Töö teostamise aluseks on Tartu Linnavalitsuse ja AS Infragate Eesti vahel 29.04.2020. a 
sõlmitud töövõtuleping Tartu linna üldplaneeringu veemajanduse ja maaparanduse osa 
ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2022-2040 koostamiseks. 

Käesolev uuring, mis on aluseks Tartu linna üldplaneeringu 2040+ veemajanduse ja 
maaparanduse osadele, on koostatud paralleelselt Tartu linna ühisveevärgi ja                                    

-kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVVKA) 2022-2040 koostamisega. Mõlema töö 
koostamisel on arvestatud, et üldplaneeringu veemajanduse osa ja ÜVVK arendamise kava 
on omavahel seotud ning kaardimaterjal kattuv. Seejuures on üldplaneeringu skeemide 
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koostamisel võetud arvesse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse põhimõtteid 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetavate alade ja reoveekogumisalade muudatuste 
määratlemisel üldplaneeringus. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas 
detailiseeritakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisega seotud kulutused 12 aasta 
perspektiivis, arvestades seejuures infrastruktuuri jätkusuutlikkuse ja veeteenuse hinna 
taskukohasusega tarbijatele.  

Käesoleva uuringu koostamisel on lähtutud Euroopa Liidu direktiividest, Eesti Vabariigi 
õigusaktidest, planeerimisdokumentidest, standarditest ja Tartu Linnavalitsuse ning AS 
Tartu Veevärk seisukohtadest. Alusandmetena on kasutatud AS Tartu Veevärk GIS 
andmebaasi andmeid olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu kohta, piirkonna 
arenguprojekte,  kehtestatud detailplaneeringuid, töö koostaja paikvaatlusi ning Tartu 
linna üldplaneering 2040+ koostamise raames määratletud tiheasustuse arengualadest. 

Uuringus antakse lühiülevaade Tartu linna sotsiaal-majanduslikest näitajatest, piirkonna 
looduslikest tingimustest. Töö põhimahus keskendutakse olemasolevate ja perspektiivsete 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sh sademeveekanalisatsioon, lahenduste kirjeldamisele ja 
määratlemisele. Olemasolevate süsteemide raames on kirjeldatud Tartu linna 
territooriumile jäävad maaparandussüsteemid ja maaparandussüsteemide reguleerivad 
alad, millel on oluline roll endise Tähtvere valla territooriumi alal perspektiivsete 
sademevee eesvooludena, kombineerides olemasolevaid maaparandussüsteeme uute 

rajatavate sademevee käitluse rajatistega, rikkumata seejuures olemasolevate süsteemide 
põhimõttelist tööprintsiipi vee suublasse juhtimisel. 

Uuringu raames analüüsiti ka Tartu linnale uue perspektiivse veehaarde rajamise 
võimalusi, Anne veehaarde veetarbimise suurendamist ja Rõhule perspektiivse puurkaev-
pumpla rajamist. Lisaks koostati uuringu lisa 3 raames ettepanek Tartu linna 
üldplaneeringu 2040+ veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademeveekanalisatsiooni 
peatüki seletuskirjalise osa kohta. 

Uuringu tulemusena valmisid digitaalsed andmekihid, mis on aluseks Tartu linna 2040+ 
üldplaneeringus Tartu linna olemasolevate ja perspektiivsetete veevarustuse-, 
kanalisatsiooni- ja sademeveesüsteemide lahenduste kirjeldusele Tartu linna 
tiheasustusaladel koos infrastruktuuri iseloomustavate näitajatega (tärkandmetega).  
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1 ÜLEVAADE TARTU LINNA SOTSIAAL-MAJANDUSLIKEST 

NÄITAJATEST 

Käesoleva uuringu piirkonnaks on 2017. aasta haldusreformi käigus Tartu linna ja Tähtvere 
valla liitumisel moodustatud Tartu linn, mis asub Kagu-Eestis Tartumaal (Joonis 1.1). Linn 

koosneb 17-st eraldi asuvast linnaosast: Annelinn, Ihaste, Jaamamõisa, Karlova, Kesklinn, 
Maarjamõisa, Raadi-Kruusamäe, Ropka, Ropka tööstusrajoon, Ränilinn, Supilinn, 
Tammelinn, Tähtvere, Vaksali, Variku, Veeriku ja Ülejõe. Vabariigi Valitsuse 13.07.2017 
määrusega nr 127 otsustati Tähtvere valla (Ilmatsalu ja Märja alevikud; Haage, Kandiküla, 
Kardla, Pihva, Rahinge, Rõhu, Tähtvere, Tüki, Ilmatsalu ja Vorbuse külad) liitumine Tartu 
linnaga. Liitumine jõustus pärast Tartu Linnavolikogu valimistulemuste väljakuulutamist 
1.11.2017. Linna pindala on ca 153,99 km2 (sh endise Tähtvere valla pindala 115,03 km2).  

 

 

Joonis 1.1 Tartu linna territoorium pärast 2017. a haldusreformi 

Allikas: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo  

1.1 ELANIKKOND 

Statistikaameti andmetel oli seisuga 01.01.2020 Tartu linna elanike arv 96 123 (sh Tartu 
linnas kui asustusüksuses 91 300 ning endise Tähtvere valla piirkonnas 4 823 inimest). 
Rahvastiku tihedus on 2020. a andmetel ca 624,3 in/km2. Haldusreformieelse Tartu linna 
rahvastikutihedus on 2343,4 in/km2 ning endise Tähtvere valla piirkonna asustustihedus 
on 41,9 in/km2. Rahvaarv on endise Tähtvere valla territooriumil kasvavas trendis ning 
Tartu linna kui asustusüksuse piires langevas trendis. Tabel 1.1 on toodud Tartu linna 
elanike arvu muutused perioodil 2016-2020 (1. jaanuari seisuga) ning Tabel 1.2 on toodud 

rahvaarv Tartu linna asustusüksustes (2019. a). 

Keskmine leibkonnaliikme netosissetulek kuus oli Statistikaameti andmetel 2018. a 
Tartumaal 742,0 eurot (98,6% Eesti keskmisest). 

 

 

 

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo
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Tabel 1.1 Rahvaarv Tartu linnas 2016-2020 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 

Elanike arv 96 212 95 677 96 506 96 974 96 123 

 

Tabel 1.2 Rahvaarv Tartu linna asustusüksustes 2019. a 

Asustusüksus Rahvaarv 2019. a  

Tartu linn 93 865 

Haage küla 329 

Ilmatsalu alevik 358 

Ilmatsalu küla 57 

Märja alevik 579 

Rahinge küla 437 

Rõhu küla 181 

Tüki küla 257 

Tähtvere küla, sh  

Pendi tee piirkond 
Tiksoja piirkond 

150 

~100  
~50 

Vorbuse küla 241 

Kandiküla küla 122 

Kardla küla 90 

Pihva küla 77 

Allikad: Statistikaamet, https://www.stat.ee/ppe-46785 

Statistikaamet, http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=RV0291U  
Statistikaamet, http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=RV0282U#  

Statistikaamet, ST08: Leibkonnaliikme netosissetulek kuus elukoha ja sissetulekuallika järgi  
Statistikaamet, 2019 rahvaarv asustusüksustes https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/veemajanduse-programm-6  

1.2 VEE-ETTEVÕTJA 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt on ühisveevärk ja -kanalisatsioon 
(ÜVVK) ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine 

või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 
elanikku. Sademete-, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ehitisi ja 
seadmeid loetakse ÜVVK süsteemi kuuluvaiks, kui kohalik omavalitsus (KOV) ei ole teisiti 
otsustanud. Vee-ettevõtja on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse tähenduses 
eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevärki ühisveevärgi kaudu veega 
või korraldab kliendi kinnistu kanalisatsioonist reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu 
pinnase- ja pinnavee ärajuhtimist ja puhastamist. Vastavalt ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni seaduse § 10 (lg) 1 peab vee-ettevõtja tagama oma tegevuspiirkonnas 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimise ja korrashoiu vastavalt ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale ning valla- või linnavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel 
sõlmitud halduslepingule. Tartu linna vee-ettevõtjaks on Tartu Linnavolikogu 03.12.2015 
otsusega nr 288 määratud AS Tartu Veevärk tähtajaga 15 aastat. Vastavalt Tartu 
Linnavolikogu 17.04.2019 otsusele nr 153 määrati AS Tartu Veevärk vee-ettevõtjaks ka 
endise Tähtvere valla piirkonnas. 01.06.2019 alustas AS Tartu Veevärk veeteenuste 
osutamist endise Tähtvere valla territooriumil, kus varasemalt oli vee-ettevõtjaks AS 

Emajõe Veevärk.  

AS Tartu Veevärk tegevuspiirkondadeks on Tartu linn ning Luunja, Kambja (Ülenurme 
alevik, Tõrvandi alevik, Reola küla, Räni alevik, Õssu küla) ja Tartu vald (Kõrveküla alevik). 

Allikad: AS Tartu Veevärk kodulehekülg, https://www.tartuvesi.ee/   

Keskkonnaotsuste infosüsteem (KOTKAS), https://kotkas.envir.ee/?represented_id=  
Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2030 

 

https://www.stat.ee/ppe-46785
http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=RV0291U
http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=RV0282U
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/veemajanduse-programm-6
https://www.tartuvesi.ee/
https://kotkas.envir.ee/?represented_id=
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1.3 VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSE TARIIFID 

Vee-ettevõtja koostab veevarustuse ning reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- 
ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse tasu (edaspidi veeteenuse hind) 
ettepaneku ja esitab selle enne kehtestamist kooskõlastamiseks Konkurentsiametile. Hind 
kujundatakse vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (ÜVVKS) §-le 14 ja võib 
sisaldada abonenttasu, tasu võetud vee eest, tasu sademe- ja drenaaživee ning muu 
pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest ning tasu reovee ärajuhtimise ja 
puhastamise eest. ÜVVK teenuse hind on kujundatud selliselt, et katab eelduslikult kõik 
ÜVVK teenusega seotud kulud.  

Veeteenuse hinnastamisel võetakse arvesse, et vee-ettevõtjal oleks tagatud põhjendatud 
tegevuskulude katmine; investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -
kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks; keskkonnanõuete täitmine; 

kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt 
investeeritud kapitalilt; ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sealhulgas 
sademeveekanalisatsiooni arendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 
alusel konkreetses arenduspiirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse 
rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. 
märtsi.  

Tasu reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja 

puhastamise eest võib erineda sõltuvalt reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- 
ja pinnavee reostatusest.  

Lisaks veeteenuse hinnale võib kehtestada ülenormatiivse reostuse tasu, kui reoainete, 
sealhulgas ohtlike ainete sisaldus ärajuhitavas reo-, sademe- ja drenaaživees või muus 
pinnase- ja pinnavees ületab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga või 
vee-ettevõtja ja kliendi vahel sõlmitud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise 
lepinguga kehtestatud maksimaalset reoainete sisaldust või ÜVVKS § 10-s kehtestatud 

ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete maksimaalseid piirväärtusi. Veeteenuse 
hinnaga ei tohi katta neid kulutusi, mis on kaetud liitumistasuga.  

Vee- ja kanalisatsiooniteenused peavad olema tarbijatele kättesaadavad jõukohase 
hinnaga. Vastavalt heale Euroopa tavale ei tohiks vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu 
leibkonna keskmisest sissetulekust ületada 4%. Eestis on see piir madalam, 2% ringis, 
mille põhjuseks on Eesti tarbijate suurem hinnatundlikkus, mis põhjustab hinna tõstmisel 

tarbimise langust. 

Vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastusele nr 9.1-3/14-013 kehtestas AS Tartu Veevärk 
alates 01.10.2014 enda haldusala territooriumil Tabel 1.3 kirjeldatud vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hinnad. 

Tabel 1.3 Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad Tartu linnas 

Teenuse liik  
Teenuse hind ilma 

käibemaksuta, €/m3 
Käibemaks, 

€/m3 
Teenuse hind koos 

käibemaksuga, €/m3 

Abonenttasu 0 0 0 

Tasu võetud vee eest 0,616 0,123 0,739 

Tasu reovee ärajuhtimise eest 
(I grupp) 

1,080 0,216 1,296 

Tasu reovee ärajuhtimise eest 
(II grupp) 

1,590 0,318 1,908 

Tasu reovee ärajuhtimise eest 
(III grupp) 

2,610 0,522 3,132 

Hinnagruppide jaotus saasteainete kontsentratsiooni alusel on kirjeldatud alljärgnevalt  
 
 
Tabel 1.4. 
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Tabel 1.4 Hinnagruppide jaotus saasteainete kontsentratsiooni alusel Tartu 
linnas 

Saasteaine näitaja I grupp II grupp III grupp 
Maksimaalne 

piirkontsentratsioon 

Biokeemiline hapnikutarve 

(BHT7), mgO2/l 
Kuni 290 291-750 751-1400 Üle 1400 

Hõljuvaine (HA), mg/l Kuni 300 301-720 721-1300 Üle 1300 

Üldfosfor (Püld), mg/l Kuni 5 5-15 16-30 Üle 30 

Üldlämmastik (Nüld), mg/l Kuni 25 26-75 76-90 Üle 90 

Keemiline hapnikutarbe (KHT), 

mgO2/l 
Kuni 500 501-1500 1501-2500 Üle 2500 

pH  6-9 6-9 6-9 Alla 6 või üle 9 

Naftasaadused, mg/l Kuni 0,3 0,3-1,0 1,1-5,0 Üle 5,0 

Hinnastamise puhul järgitakse järgmisi põhimõtteid: 

• Hinnagrupp määratakse kliendi reoveest võetavate analüüside põhjal maksimaalse 
saasteaine sisalduse järgi. 

• Kasvõi ühe saasteaine osas grupile ettenähtud kontsentratsiooni ületamisel 
võetakse reovee eest tasu määramisel aluseks järgmine grupp. 

• Kasvõi ühe saasteaine osas maksimaalse piirkontsentratsiooni ilmnemisel 
määratakse ülereostuse (reostus, mis ületab III grupi näitajat) eest hinnalisand 
keskkonnatasude seaduses toodud saastemäärade alusel.  

• Elanikkonna olmereovesi kuulub I gruppi. 

 

Allikas: AS Tartu Veevärk kodulehekülg, https://www.tartuvesi.ee/veevarustuse-ja-heitvee-arajuhtimise-

hinnakiri-1102014  

  

https://www.tartuvesi.ee/veevarustuse-ja-heitvee-arajuhtimise-hinnakiri-1102014
https://www.tartuvesi.ee/veevarustuse-ja-heitvee-arajuhtimise-hinnakiri-1102014
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2 PIIRKONNA LOODUSLIKUD TINGIMUSED 

Tartu linn asub Kagu-Eesti lavamaal. 

Haldusreformieelse Tartu linna piirkonna reljeefi absoluutsed kõrgused jäävad 30,5 m 
(Suur-Emajõe tase) ja 79,0 m (Maarjamõisa) vahele. Tartu pinnamood on Kagu-Eesti 

lavamaale iseloomuliku orgudest liigestatud lainja moreentasandikuga. Tartu linna läbib 
Suur-Emajõgi (linn asub selle keskjooksul), mis jaotab linna suuremaks parem- (ligikaudu 
2/3 linnast) ja väiksemaks vasakkaldaosaks (Ülejõeks). Suur-Emajõe maksimaalne 
vooluhulk on kevadisel suurveeperioodil. Aasta keskmine sademete hulk on 590 mm.  

Tartu linna geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogilised tingimused on suhteliselt keerulised. 
Tartu asub ürgorgudest läbitud Kesk-Devoni platool Aruküla lademe liivakivide avamusalal. 
Aluspõhja absoluutkõrgused jäävad vahemikku 40 kuni 67,7 m. Devoni platood katab 0,5–
120,5 m (keskmiselt 10–20 m) paksune pinnakate. Aluspõhja pealispinna kivimid on 
allunud pikaajalisele denudatsioonile ja erosioonile, mille tulemusena on kujunenud 
alangud ja sügavad orud. Kesk-Devoni platoo on Tartu linnas lõhestatud kolme ürgoruga, 
millest Raadi-Ropka ja Raadi-Maarjamõisa on täiesti mattunud, loode-kagusuunaline 
Suure-Emajõe org on aga osaliselt täidetud kvaternaari setetega, mis väljendub ka 
reljeefis. Väljapool nüüdisaegseid orge ja mattunud ürgorge on Tartu linna geoloogiline 
ehitus lihtne. Kesk-Devoni platooalal on pinnakatte paksus valdavalt 2-5 m. Pinnakatte 
moodustab peamiselt moreen.  

Endise Tähtvere valla piirkond asub Kagu-Eesti lavamaal Kesk-Devoni liivakivide platool. 
Lääneosas (Emajõe ja Ilmatsalu jõe ristumiskohas) lõikub liivakividesse kirde-
loodesuunaline mattunud ürgorg. Kõrgemad alad on moreentasandik koos mõningate 
väikeste voortega. Endise Tähtvere valla piirkonna pinnakattes (kuni 7,5 m paksune) 
domineerivad glatsigeensed setted (moreenid), esineb ka jääjärvelisi setteid (liiv, saviliiv, 
liivsavi), glatsiofluviaalseid setteid (liiv, kruus), jõesetteid (liiv), soosetteid (turvas).  

Maastik on enamjaolt tasane, kuid kohati ka lainjas. Reljeefi absoluutsed kõrgused jäävad 
ca 32,5-65 m vahele. Ligi 95% põllumaast on kuivendatud. Liigvesi juhitakse Ilmatsalu 
jõkke ja Tellisetehase kanali kaudu Emajõkke. Läbi endise Tähtvere valla piirkonna voolab 
Ilmatsalu jõgi, mis suubub piirkonna põhjapiiriks olevasse Suur–Emajõkke. Lisaks asuvad 
Ilmatsalus, Rahingel, Pihval, Tükil ja Rõhul maaparandustööde käigus ehitatud paisjärved.  

Põhilisteks reostusallikateks on olnud põllumajanduslik suurtootmine ja reoveepuhastite 
halb olukord. 

Allikad: Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2030 
Maves OÜ 2020. a aruanne „Maaküte Tartus“ 

Tähtvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027 
Tähtvere valla arengukava 2013-2025 

Maa-ameti Maainfo kõrgusandmete teemakiht, https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/1i7du2Ni  

2.1 PÕHJAVESI  

Tartu linna territooriumi põhjavee kaitstus varieerub nõrgalt kaitstud põhjaveest kuni 
suhteliselt kaitstud põhjaveeni (Joonis 2.1). 

2017. a haldusreformieelse Tähtvere valla piirkonnas on pinnakattes olev põhjavesi 
lokaalse levikuga ning joogiveeallikana kasutatakse Kvaternaari ja Kesk-Alam-Devoni-
Siluri veekihte. 

Kvaternaari veekiht on esindatud peamiselt pinnaseveena, mis toitub sademetest. Veekiht 

on laialdaselt kasutusel salvkaevude ja üksikute madalate puurkaevude kaudu. 
Probleemiks on veekihi kõrge nitraatioonide sisaldus ja suur mikrobioloogiline reostus. 

Kesk-Alam-Devoni-Siluri veekiht on ülalt teiseks põhjaveekihiks. Kesk-Devoni 
veekompleksi veel on looduslikult kõrge rauaühendite sisaldus. Vesi on mõõdukalt kare või 
kare. Mõnede puurkaevude vees ületab piirnormi (1,5 mg/l) fluoriidiooni sisaldus. 

Piirkonna põhjavesi on suhteliselt madala mineraalsusega ja põhjavees on looduslikult 

kõrgenenud üldraua foon (>0,1 mg/l). Põhjavee tarbevarusid pole endise Tähtvere valla 
piirkonnas määratud, sest veevõtt ühes asumis ei ületa 500 m3 ööpäevas. Kuna 
veehaarded asuvad üksteisest kaugel, ei ole põhjaveevarude määramine ka lähitulevikus 

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/1i7du2Ni
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vajalik. Lubatud veevõtt on fikseeritud vee-erikasutuslubadega, kui põhjavett võetakse üle 
5 m3 ööpäevas. 

2017. a haldusreformieelse Tartu linna piirkonna veevajaduse rahuldab valdavalt 
põhjavesi, pinnavett kasutatakse ainult tänavate kastmiseks. Tartu linna piirkonna veega 
varustamiseks kasutatakse nelja veekihti: 

• Kvaternaari veekiht – suuremad veekompleksi põhjaveevarud on seotud kruusa-
liivaga täidetud Raadi-Maarjamõisa ürgoruga (Meltsiveski veehaare). Vettkandva 
kihi paksus on ca 30 m. Puurkaevude sügavused on 20-40 meetrit. 

• Kesk-Devoni veekiht – levib kõikjal Tartu linna piirides, välja arvatud Raadi-Ropka 
mattunud ürgoru sügavaimas osas. Veekihi paksus on 0-70 m, keskmine paksus 
väljaspool mattunud ürgorge on 50-60 m. Puurkaevude sügavused on 65-85 
meetrit. 

• Kesk-Alam-Devoni - Siluri veekiht – levib kõikjal Tartu linna piirides. Veekiht lasub 
75-130 m sügavusel maapinnast, veekihi keskmine paksus on 45-50 m, vaid Anne 
veehaarde piirkonnas on paksus ainult 36 m. Puurkaevude sügavused on vahemikus 
125-220 meetrit.  

• Ordoviitsiumi-Kambriumi veekiht – levib kõikjal Tartu linna piirides ühtlase 37-53 
m paksuse kihina. Veekiht lasub 334-383 m sügavusel maapinnast. Puurkaevude 

sügavused on vahemikus 400-420 meetrit. 

Vastavalt veeseaduse §204 (1) tuleb põhjaveevaru hinnata juhul, kui põhjaveehaarde või 
kehtestatud põhjaveevaruga ala veevõtt ühest põhjaveekihist on suurem kui 500 m3 
ööpäevas. Veeseaduse §207 (1) kohaselt põhjaveevarude, sealhulgas mineraalveevarude 
määramiseks, uuringute ja ekspertiisi korraldamiseks moodustatakse põhjaveekomisjon. 
Põhjaveevaru kehtestab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga pärast põhjaveevaru 
hindamist. Põhjaveevaru tuleb kehtestada enne põhjavee võtmiseks veeloa andmist.  

Aastal 2017 toimus Tartu linna põhjaveevarude ümberhindamine kuni aastani 2044. 
Keskkonnaministeeriumi 15.11.2017 käskkirjaga nr 1-2/17/1140 kinnitati Tartu 
põhjaveemaardla põhjaveevaru, mis on kirjeldatud Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tartu linnas kinnitatud põhjaveemaardla põhjaveevarud 

Põhjavee-
maardla 

Veekiht või 

veekompleks, 
geoloogiline 

indeks 

Veehaare 
Põhjavee-
varu m3/d 

Põhjaveevaru 
kategooria ja 

otstarve 

Põhjaveevaru 
kasutusaeg 

Tartu 

Kvaternaari 
põhjaveekompleks 

(Q) 

Meltsiveski 7 500 T1 joogivesi 31.12.2044 

Kesk-Devoni 

põhjaveekompleks 
(D2) 

Anne (sh AS 

Grüne Fee 
Eesti) 

2 510 T1 joogivesi 31.12.2044 

Kobrulehe 2 200 T2 joogivesi 31.12.2044 

Kesk-Alam-Devoni-
Siluri 

põhjaveekompleks 
(D2-1-S) 

Ropka 4 000 T1 joogivesi 31.12.2044 

Anne (sh 
Ihaste, Grüne 

Fee Eesti AS, 
Anne Soojus 

AS) 

6 280 T1 joogivesi 31.12.2044 

Vorbuse 1 700 T1 joogivesi 31.12.2044 

Tartu 10 520 T1 joogivesi 31.12.2044 

Kobrulehe 5 500 T2 joogivesi 31.12.2044 

Ordoviitsiumi-

Kambriumi 
põhjaveekompleks 

(O-C) 

Tartu (sh AS 

A. Le Coq) 
4 150 T1 joogivesi 31.12.2044 

Anne 2 700 T1 joogivesi 31.12.2044 

Kokku 47 060   

Märkused: T1- tarbevaru on tagatud põhjaveevaru, T2- on hinnatud põhjaveevaru. 
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Joonis 2.1 Tartu linna põhjavee kaitstuse kaart  

Allikad: Eesti põhjavee kaitstuse kaart 1:400 000, https://www.envir.ee/et/eesmargid-
tegevused/vesi/pohjavesi/pohjavee-kaardid-ja-aruanded  
Keskkonnaministeeriumi 15.11.2017 käskkiri nr 1-2/17/1140 „Tartu põhjaveemaardla põhjaveevaru 
kinnitamine“, 

https://www.envir.ee/sites/default/files/tartu_linna_pohjaveemaardla_pohjaveevaru_kinnitamine.pdf 
Tähtvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027 

Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2030 

2.2 LOODUSKAITSEALAD 

Tartu linnas paiknevad või sellega külgnevad kaitstavad loodusobjektid (kokku 52) on 
leitavad Keskkonnaregistrist. Piirkonnas asuvad mitmed kaitsealused puud ja puudegrupid, 

pinnavormid, looduskaitsealad, pargid, puistud, kaitsealuse liigi püsielupaigad. Igal objektil 
on kaitsevöönd, milles planeeritav tegevus, sh torustiku ja rajatiste ehitus ja 
rekonstrueerimine, peab olema kooskõlastatud Keskkonnaametiga. 

https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/pohjavesi/pohjavee-kaardid-ja-aruanded
https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/pohjavesi/pohjavee-kaardid-ja-aruanded
https://www.envir.ee/sites/default/files/tartu_linna_pohjaveemaardla_pohjaveevaru_kinnitamine.pdf
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3 UURINGU KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED 

Uuringu „Veevärk, reo- ja sademeveekanalisatsioon ning maaparandus Tartus“ 
koostamisel on kasutatud järgmisi allolevates peatükkides nimetatud ja kirjeldatud 
õigusakte, arengukavasid, planeeringuid, dokumente, kaarte jm andmeallikaid.  

3.1 ÕIGUSLIK BAAS 

Alljärgnevalt on kirjeldatud käesoleva uuringu koostamise seisukohast olulisemad 
planeerimist ning ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniteenuse osutamist reguleerivad 
riigisisesed, Euroopa Liidu ja kohaliku omavalitsuse õigusaktid. 

3.1.1 Euroopa Liidu direktiivid ja konventsioonid 

Veemajanduse valdkonda reguleerivad Euroopa Liidus peamiselt järgmised direktiivid: 

• Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ, mis käsitleb asulareovee kogumist, 
puhastamist ja ärajuhtimist ning teatavate tööstusvaldkondade reovee puhastamist 
ja ärajuhtimist. Direktiivi eesmärgiks on kaitsta keskkonda asula reovee suublasse  
juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest, milleks tuleb reovesi 
reoveekogumisaladel kokku koguda ning seejärel puhastada. Antud direktiivist 

lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi seadusandluses üle võetud peamiselt 
veeseaduses ning määrustes „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, 
kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse 
hindamise meetmed ning saasteainete sisalduse piirväärtused“ ja 
„Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning 
kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“;   

• Nõukogu direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva 
nitraadireostuse eest (nn nitraadidirektiiv), mille eesmärgiks on põllumajandusest 
lähtuvatest nitraatidest põhjustatud või tingitud veereostuse vähendamine ning 
edasise veereostuse ärahoidmine. Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti 
Vabariigi seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja  määruses 
„Nitraaditundliku ala määramine ja põllumajandusliku tegevuse piirangud 
nitraaditundlikul alal“; 

• Nõukogu direktiivi 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta (nn joogiveedirektiiv) 

eesmärgiks on kaitsta  inimese tervist olmevee (joogivee) mistahes saastatusest 
tulenevate kahjulike mõjude eest, tagades olmevee (joogivee) tervislikkuse ja 
puhtuse. Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi seadusandluses 
üle võetud peamiselt veeseaduses ja rahvatervise seaduses ning sotsiaalministri 
määruses „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“;  

• Veepoliitika raamdirektiivi 2000/60/EÜ eesmärgiks on kehtestada maismaa 

pinnavee, üleminekuvee, rannikuvee ja põhjavee kaitse raamistik ning saavutada ja 
hoida nende head seisundit. Direktiivis kehtestatud tegevusraamistik hõlmab kõiki 
teisi veealaseid direktiive. Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ning keskkonnaministri määrustes 
„Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja 
jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning 
saasteainete sisalduse piirväärtused“ ja „Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike 
ainete nimekiri, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude 

saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, 
vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete 
jälgimisnimekirjaga seotud tegevused“;  

• Põhjaveedirektiiviga 2006/118/EÜ kehtestati erimeetmed põhjavee reostuse 
ärahoidmiseks ja piiramiseks (kriteeriumid põhjavee hea keemilise seisundi 
hindamiseks ja kriteeriumid oluliste ja püsivate kasvutendentside kindlakstegemiseks 
ja tagasipööramiseks ning kasvutendentsi langusele pöördumise punktide 
kindlaksmääramiseks). Antud direktiiviga täiendatakse veepoliitika raamdirektiivis 
sisalduvaid sätteid saasteainete põhjavette viimise ärahoidmiseks või piiramiseks 
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ning sätteid kõigi põhjaveekogude seisundi halvenemise ärahoidmiseks. Antud 
direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi seadusandluses üle võetud 
peamiselt veeseaduses;  

• Üleujutuste direktiiv 2007/60/EÜ, mis käsitleb üleujutusriski hindamist ja 
maandamise raamistikku eesmärgiga vähendada üleujutuste kahjulikke tagajärgi 

inimeste tervisele, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele. Antud 
direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi seadusandluses üle võetud 
peamiselt veeseaduses ja keskkonnaministri määruses „Üleujutusega seotud riskide 
hindamise aruande, maandamiskava ja ajakohastatud maandamiskava sisu nõuded 
ning üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardile 
märgitavate andmete loetelu;  

• Reoveesette direktiiv 86/278/EMÜ, mis käsitleb keskkonna ja eelkõige pinnase 

kaitsmist reoveesetete kasutamisel põllumajanduses. Antud direktiivi eesmärgiks on 
reguleerida reoveesetete kasutamist põllumajanduses nii, et välditakse kahjulikku 
mõju pinnasele, taimedele, loomadele ja inimestele ning soodustatakse reoveesetete 
nõuetekohast kasutamist. Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on  Eesti 
Vabariigi seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja keskkonnaministri 
määruses „Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette 
kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded“; 

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/105/EÜ, mis käsitleb 
keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas, kehtestatakse 
prioriteetsete ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonnakvaliteedi 
standardid eesmärgiga saavutada pinnavee hea keemiline seisund. Antud direktiivist 
lähtuvad nõuded on Eesti Vabariigi seadusandluses üle võetud peamiselt 
veeseaduses ja keskkonnaministri määruses „Nõuded reovee puhastamise ning heit-
, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele 

vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“;  

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/11/EÜ teatavate ühenduse 
veekeskkonda lastavate ohtlike ainete põhjustatava saaste kohta, mille eesmärgiks   
on kaitsta ühenduse veekeskkonda reostuse, eriti aga püsivate, mürgiste ja 
bioakumuleeruvate ainete põhjustatud reostuse eest; 

• Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsioon (nn 
Helsingi konventsioon; vastu võetud 17.03.1992), mille eesmärgiks on kaitsta 

rahvusvahelisi järvi ja piiriveekogusid piireületava keskkonnamõju või -reostuse eest 
ning vähendada keskkonnamõju rahvusvahelistele järvedele ja piiriveekogudele 
rahvusvahelises koostöös. Konventsiooni eesmärgiks on ka veekogude säästliku 
majandamise põhimõtete juurutamine nii riikidevahelistes kui ka riigisisestes 
suhetes;  

• Helsingi Komisjoni (HELCOMi) soovitused nr 23/5 sademevee käitlemiseks (2000. a). 

Soovituste eesmärk on vähendada veereostust asulate sademeveekanalisatsiooni 
kehtestatud nõuetega kooskõlla viimise teel. 

3.1.2 Riigisisesed õigusaktid 

02.06.1993. a vastu võetud  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel on 
kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalteenuste 
osutamist, sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi andmist, eakate hoolekannet, kultuuri-, 

spordi- ja noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, 
heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning 
valla või linna teede ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei ole seadusega antud 
kellegi teise täita.   

Üldplaneeringu koostamist reguleerib Eestis 28.01.2015. a vastu võetud 
Planeerimisseadus, mille kohaselt lahendatakse üldplaneeringuga muuhulgas järgmised 
ülesanded: tehnovõrkude ja -rajatiste üldise asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste 
määramine; maaparandussüsteemide asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste 
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määramine; sanitaarkaitsealaga veehaarete asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste 
määramine; infrastruktuuri üldise asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine. 

10.02.1999. a vastu võetud Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus reguleerib ÜVVKA 
koostamist, 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 ning -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 antud seaduses sätestatud nõudeid. Ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise kava koostamist korraldab kohalik omavalitsus.   

Veeseadus on vastu võetud 30.01.2019. a. Veeseadus reguleerib vee kasutamise ja kaitse 
kavandamise ning korraldamise aluseid, mille rakendamine soodustab säästvat 
veekasutust; veekaitsenõudeid, mis tagavad veeressursside pikaajalise kaitse; isiku õigusi, 
kohustusi ja vastutust vee kasutamisel; riiklikku järelevalvet vee kasutamise ja kaitse 
nõuete täitmise üle; vastutust seaduses sätestatud nõuete rikkumise eest. 

Jäätmeseadus on vastu võetud 28.01.2004. a ning selles sätestatakse jäätmehoolduse 
korraldus, nõuded jäätmete tekke ning jäätmetest tuleneva tervise- ja keskkonnaohu 
vältimiseks (sh meetmed loodusvarade kasutamise tõhususe suurendamiseks ja sellise 
kasutamise ebasoodsa mõju piiramiseks)  ja vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise eest. 

Keskkonnatasude seadus on vastu võetud 07.12.2005. a ning see reguleerib loodusvara 
kasutusõiguse tasu määramise aluseid, saastetasumäärasid (sh nende arvutamise ja 
tasumise korda) ning keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamise 

aluseid ja sihtotstarvet. Seaduse eesmärgiks on vältida või vähendada loodusvarade 
kasutamisega, saasteainete keskkonda väljutamisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud 
võimalikku kahju, suunata loodusvara tõhusamalt kasutama ning teenida riigile loodusvara 
kasutada andmisest tulu.  

Ehitusseadustiku (vastu võetud 11.02.2015) eesmärgiks on soodustada jätkusuutlikku 
arengut ning tagada ohutus, ehitatud keskkonna eesmärgipärane toimivus ja kasutatavus. 
Ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine peab olema võimalikult keskkonnasäästlik, 

sealhulgas tuleb ehitamisel säästlikult kasutada loodusvarasid. Muuhulgas kohaldatakse 
nõuded puurkaevu ja -augu ning salvkaevu projekteerimisele, rajamisele, kasutusele 
võtmisele, konserveerimisele ja lammutamisele ning määratletakse ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni kaitsevöönd. 

Maaparandusseadus (vastu võetud 16.05.2018), milles sätestatakse 
maaparandussüsteemi projekteerimise ja ehitamise ning maaparandushoiu nõuded, 

maaparandusühistu asutamise ja tegutsemise alused ja kord, riikliku ja haldusjärelevalve 
teostamise alused ja ulatus ning vastutus antud seaduse rikkumise eest. 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (vastu võetud 16.02.2011) eesmärgiks on 
tagada keskkonnahäiringute vähendamine võimalikult suures ulatuses, et kaitsta 
keskkonda, inimese tervist, heaolu ja vara ning kultuuripärandit ning edendada säästvat 
arengut, et kindlustada tervise- ja heaoluvajadustele vastav keskkond praegusele põlvele 
ja tulevastele põlvedele, samuti säilitada ja kaitsta looduslikku mitmekesisust, keskkonna 
head seisundit ja vältida keskkonnale kahju tekitamist ning heastada keskkonnale 
tekitatud kahju. 

Lisaks eelpoolnimetatud seadustele reguleerivad veemajanduse ja maaparanduse 
valdkonda ning planeerimisalast tegevust Eestis ka mitmed Vabariigi Valitsuse, 
riigihalduse, maaeluministri, sotsiaalministri ja keskkonnaministri määrused:  

• Riigihalduse ministri määrus nr 50, vastu võetud 17.10.2019. a „Planeeringu 
vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 76, vastu võetud 16.12.2005. a “Ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus”;   
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• Sotsiaalministri määrus nr 61, vastu võetud 24.09.2019. a „Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 61, vastu võetud 08.11.2019. a „Nõuded reovee 
puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse 
juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainete sisalduse 

piirväärtused“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 75, vastu võetud 16.10.2003. a „Nõuete kehtestamine 
ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 31, vastu võetud 31.07.2019. a „Kanalisatsiooniehitise 
planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja 
täpsustatud ulatus“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 29, vastu võetud 31.07.2019. a „Haljastuses, 
rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused 
ning kasutamise nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 12, vastu võetud 10.05.2016. a „Nõuded 
biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 7, vastu võetud 08.04.2013. a „Biolagunevatest 

jäätmetest komposti tootmise nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 24, vastu võetud 19.07.2017. a „Reoveesettest toote 
valmistamise nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 50, vastu võetud 03.10.2019. a „Veehaarde 
sanitaarkaitseala ulatuse suurendamise nõuded ja nõuded veehaarde 
sanitaarkaitseala projekti kohta ning joogiveehaarde toiteala määramise kord“; 

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 100, vastu võetud 06.12.2019. a „Nitraaditundliku ala 
määramine ja põllumajandusliku tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal“; 

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 169, vastu võetud 17.11.2014. a „Vee erikasutusõiguse 
tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 67, vastu võetud 11.12.2019. a „Veemajanduskava ja 
meetmeprogrammi sisu nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 55, vastu võetud 15.10.2019. a „Põhjaveevaru 
hindamise kord, nõuded põhjaveevaru hindamise ja hüdrogeoloogilise uuringu 
aruande kohta ning põhjaveevaru kehtestamise aluseks olevate andmete koosseis“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 39, vastu võetud 04.09.2019. a „Ohtlike ainete 
põhjavee kvaliteedi piirväärtused“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 35, vastu võetud 01.09.2019. a „Vesikonna 
veeseireprogrammi sisu, veeseireprogrammi koostamise põhimõtted, meetodid ja 
metoodika ning rakendamise nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 43, vastu võetud 09.07.2015. a „Nõuded salvkaevu 
konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning 
lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu 
projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja 
konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa 

ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu 
ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete 
keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu 
lammutamise teatise vormid“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 49, vastu võetud 03.10.2019. a „Proovivõtumeetodid“; 

• Maaeluministri määrus nr 64, vastu võetud 10.12.2018. a „Eesvoolu kaitsevööndi 
ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord“. 

Riigikogu võttis 14.02.2007 vastu otsuse „Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“ 
heakskiitmise kohta. „Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“ on keskkonnavaldkonna 
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arengustrateegia, mis juhindub Eesti säästva arengu riikliku strateegia “Säästev Eesti 
21” põhimõtetest ja on aluseks kõikidele keskkonna valdkonna ala-valdkondlikele 
arengukavadele, mille koostamisel või täiendamisel tuleb juhinduda 
keskkonnastrateegias toodud põhimõtetest.  

“Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030” eesmärgiks on määratleda pikaajalised 

arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna 
valdkonna seostest majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest 
ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele. Veevaldkonnas on alameesmärgiks 
saavutada pinnavee (sh rannikuvee) ja põhjavee hea seisund ning hoida veekogusid, 
mille seisund on juba hea või väga hea. Pinnavee osas tuleb tähelepanu pöörata jõgedes 
lämmastiku- ja fosforiühendite sisalduse vähendamisele. Põhjavee osas tuuakse välja 
mitmeid suundumusi, mida tuleb arvestada ka Tartu linna veemajanduse planeerimisel. 
Näiteks joogivee tootmiseks sobiva kvaliteediga põhjavee ja põhjaveealade kahanemine 
linnastumise tõttu ning maapinnalähedaste veekihtide suurenenud kasutamine (näiteks 
on kohati sügavates veekihtides probleemiks kõrge radionukleiidide ja fluoriidide 
sisaldus), mis toob kaasa vajaduse veehaarete toitealade tõhusamaks kaitseks. 
Arengustrateegia üheks eesmärgiks on seatud ka inimeste tervisele ohutu joogivee 
kvaliteedi tagamine, sest kuigi joogivee kvaliteet ja elanikkonna varustatus ühisveevärgi 
veega on aastatega paranenud, pole joogivee kvaliteet teatud näitajate osas näidanud 
veel piisavat paranemise märki. Oluliseks peetakse ka valmisoleku parandamist 

keskkonnas tekkivate häda- ja ohuolukordade ennetamiseks ja kiireks lahendamiseks. 

Keskkonnastrateegia monitooringut ja uuendamist teostatakse Keskkonnategevuskava 
monitooringu kaudu iga kolme aasta järel. 

3.1.3 Omavalitsuse õigusaktid ja arengudokumendid 

• Tartu linna arengustrateegia „Tartu 2030“ (Tartu Linnavolikogu 16.04.2015. a 

määrus nr 64); 

• Tartu linna arengukava 2018-2025 (Tartu Linnavolikogu 12.10.2017. a määrus nr 
152); 

• Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2020 (Tartu 
Linnavolikogu 18.12.2014. a otsus nr 162); 

• Tartu Agenda 21 (Tartu Linnavolikogu 17.12.1998. a määrus nr 67); 

• Tartu linna üldplaneering 2030+ (Tartu Linnavolikogu 14.09.2017. a otsus nr 494); 

• Tähtvere valla üldplaneering (Tähtvere Vallavolikogu 21.07.2006. a otsus nr 14); 

• Tartu kesklinna arengustrateegia. Tartu kesklinna arenguvisioon ja ruumilise 
arengu suunad; 

• Tartumaa maakonnaplaneering 2030+ (Riigihalduse ministri 27.02.2019. a käskkiri 

nr 1.1-4/29); 

• Tartumaa arengustrateegia 2040; 

• Tartu Linnavolikogu 24.01.2019. a otsus nr 131 „Tartu linna üldplaneeringu 
lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise 
kavatsuse kinnitamine“; 

• Tartu Linnavolikogu määrus nr 37 (vastu võetud 14.09.2006) „Tartu linna 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Tartu linna ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine“; 

• Tartu Linnavolikogu määrus nr 75 (vastu võetud 27.06.2019) „Tartu Linnavolikogu 
14. septembri 2006. a määruse nr 37 "Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
liitumise eeskirja ning Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise 
eeskirja kinnitamine" muutmine“; 

• Tartu Linnavolikogu määrus nr 126 (vastu võetud 08.12.2016) „Tartu linna 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2030“; 
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• Vabariigi Valitsuse määrus nr 127 (vastu võetud 13.07.2017) „Tartu linna ja 
Tähtvere valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 
1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” 
muutmine“; 

• Tähtvere Vallavolikogu määrus nr 5 (vastu võetud 17.06.2016) „Tähtvere valla 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016–2027 kinnitamine“; 

• Tartu Linnavolikogu määrus nr 36 (vastu võetud 13.09.2018) „Tartu linna reovee 
kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“; 

• Tartu Linnavolikogu 03.12.2015 otsus nr 288 „Tartu linna vee-ettevõtja 
määramine“; 

• Tartu Linnavolikogu 17.04.2019 otsus nr 153 „Vee-ettevõtja määramine“ (endise 

Tähtvere valla territooriumil); 

• Tartu linna Meltsiveski veehaarde kaitsekava (koostaja Kobras AS; 2006. a); 

• Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas ning 
leevendavate meetmete määramine Tartu linna üleujutusriskiga aladel (koostaja 
Alkranel OÜ; 2018. a); 

• Maaküte Tartus (koostaja Maves OÜ; 2020. a; töö nr 19061); 

• Tartu linna põhjaveevarude ümberhindamine aastani 2045 (koostaja Tartu Ülikooli 
Ökoloogia ja maateaduste instituut geoloogia osakond; 2017. a); 

• Jaamamõisa linnaosa keskkonnasäästliku planeerimislahenduse ja selle alusel 
sademevee säästliku käitlemise üldiste põhimõtete väljatöötamine Tartu linnale; 

• Sademevee säästliku käitlemise põhimõtted Tartu linnas (koostaja AS Kobras; töö 
nr 2018-004); 

• Tartu Linnavolikogu Arengu- ja planeerimiskomisjoni 01.10.2019. a protokoll nr 24 
punkt 3; 

• Maanteeameti 06.11.2018 a kiri nr 15-2/18/47993-4, mis käsitleb Maanteeameti 
ettepanekuid Tartu linna üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsusele; 

• Keskkonnaameti 31.01.2020. a kiri nr RH-19-258, mis käsitleb Keskkonnaameti 
arvamusi eelprojektile „Ravila ja Vorbuse vahelise piirkonna vee-, sademevee ja 
reoveekanalisatsioonitorustiku eelprojekt“; 

• AS-ilt Tartu Veevärk saadud informatsioon vee- ja kanalisatsioonirajatiste kohta; 

• Tartu Linnavolikogu 14.09.2006. a määruse nr 37 lisa 1 „Tartu linna ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“; 

• Keskkonnaregister; 

• Eesti Standard EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk; 

• Eesti Standard EVS-EN 843:2016 Linnatänavad; 

• Keskkonnaministeerium. Reoveekogumisala määramise või muutmise taotluse 
koostamise juhend. 

3.2 KASUTATUD KAARDID JA TEHNOVÕRKUDE JOONISED 

Olemasolevate ja perspektiivsete ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning maaparanduse 
skeemide koostamiseks kasutati järgmisi materjale: 

• Tartu linna geoarhiiv; 

• Tartu linna tiheasustusalade kaardikiht (Tartu linna üldplaneering aastani 2040+ 
eelnõust); 

• Kehtestatud detailplaneeringud Tartu linna tiheasustusaladel (Tartu linna 
veebirakendus); 
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• AS-ilt Tartu Veevärk saadud informatsioon olemasolevate ühisveevärgi ja                               
-kanalisatsioonirajatiste kohta GIS andmebaasist; 

• Tartu linn, Ravila-Vorbuse vahelise piirkonna vee-, sademevee- ja 
reoveekanalisatsioonitorustiku eelprojekt (koostaja Altren Projekt OÜ; 2020. a; töö 
nr VK2001); 

• Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2030 
skeemid (koostaja Geomedia OÜ; 2016. a); 

• Tartu linna üldplaneering aastani 2030+ (veevarustust, reoveekanalisatsiooni ja 
sademeveekanalisatsiooni puudutavad kaardikihid); 

• Tähtvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027 
skeemid (koostaja Keskkonnaprojekt OÜ; 2015. a; töö nr 0424.01); 

• Tartu linna sademevee skeem (OÜ Kiirvool; 2015. a; töö nr 202/15); 

• Rahinge jalg- ja jalgrattatee põhiprojekt (Novarc Group AS; 2019. a; töö nr 1475-
2); 

• Rahinge küla – Kandiküla – Tartu linn vahelised vee- ja kanalisatsioonitorustikud 
(tööprojekt; Mirrom OÜ; 2020. a; töö nr 20001); 

• Tartu vald Vahi ja Kõrveküla aleviku ning Tila küla piirkonna vee-, sademevee- ja 
reoveekanalisatsioonitorustiku eelprojekt (Altren Projekt OÜ; 2017. a; töö nr 
VK1638); 

• Tartumaa, Kambja vald, Lemmatsi küla, Valli ja Kõrtsi detailplaneeringute järgse 
taristu projekteerimine. Osa 2 Torustikud (tööprojekt; Altren Projekt OÜ; 2019. a; 
töö nr VK1752); 

• Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas ning 

leevendavate meetmete määramine Tartu linna üleujutusriskiga aladel (Alkranel 
OÜ; 2018. a); 

• Maaküte Tartus (Maves OÜ; 2020. a; töö nr 19061); 

• Põllumajandusameti (PMA) maaparandussüsteemide registri joonised (seisuga 
juuni 2020); 

• Maa-ameti avaliku kaardirakenduse kaardikihid (seisuga juuni-september 2020). 
 



Veevärk, reo- ja sademeveekanalisatsioon ning maaparandus Tartus 

AS Infragate Eesti 21 
Tallinn 2020 

4 UURINGU METOODIKA 

Käesoleva uuringu eesmärgiks on planeerida Tartu linna ühisveevarustust ja                                      
-kanalisatsiooni, sh sademeveekanalisatsiooni, ja maaparandussüsteeme üldplaneeringu 
staadiumis aastani 2040 haldusreformi käigus 2017. a laienenud Tartu linna piirkonnas.  

Perspektiivseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni planeerimiseks ja arendamiseks 
kaardistati uuringu esimeses etapis Tartu linna territooriumil olemasolevad ühisveevärgi ja 
-kanalisatsioonisüsteemid, sh sademeveekanalisatsiooni süsteemid, ning olemasolevad 
maaparandussüsteemid maaparanduse reguleerivatel aladel. 

Kirjeldatud ehitiste andmed ühisveevärgi-, ühiskanalisatsiooni- ja sademeveesüsteemide 
osas pärinevad põhimahus AS Tartu Veevärk GIS andmebaasist. Maaparandusehitiste 
andmed ja andmed maaparanduse reguleerivate alade kohta pärinevad 
Põllumajandusametilt. Planeerimisel abistava alusmaterjalina kasutatud andmed – 
katastripiirid, kõrgusandmed, teed, tänavad, veekogud, kraavid jne – pärinevad Maa-ameti 
avalikust kaardirakendusest. Eelnevalt nimetatud andmete süstematiseerimise ja 
perspektiivsete lahenduste planeerimise käigus teostati uuringu koostaja poolt paikvaatlusi 
kõigil Tartu linna üldplaneeringu 2040+ eelnõus määratletud olemasolevatel ja 
planeeritavatel tiheasustusaladel (kokku 22). 

Tiheasustusalade all peetakse koostatavas üldplaneeringus ja käesolevas uuringus silmas 

asustuse arengu alasid ja detailplaneeringu (DP) kohustusega alasid. Asustuse arengu alad 
on Tartu linna üldplaneeringu 2040+ eelnõus defineeritud kui maa-alad, mille koosseisus 
on olemasolevad kompaktse asustusega alad ehk tiheasustusega alad maareformi seaduse 
tähenduses (alevikud, külakeskused) ja asustuse arengualad (maa-alad väljaspool 
alevikke ja külakeskusi). Detailplaneeringu kohustusega alad on defineeritud kui 
kompaktse asustuse arengualad Tartu linna maalises piirkonnas. 

Uuringus analüüsiti eraldi iga Tartu linna tiheasustusala keskkonnatingimusi (nt põhjavee 
kaitstus, üleujutusoht, veekogu lähedus, suubla seisund, maapinna reljeef), maakasutust, 
olemasolevat olukorda vee- ja kanalisatsioonisüsteemide osas, sotsiaalmajanduslikke 
aspekte, tehnilisi faktoreid (näiteks joogivee viibeaeg torustikus) ja võimalikke 
perspektiivseid lahendusi. Uuringu lõpptulemused koondati asustuse arengu alade ja 
detailplaneeringu kohustusega alade lõikes veevarustuse, kanalisatsiooni, tuletõrjevee ja 
sademevee lahendamise üldpõhimõtteid käsitlevasse koondtabelisse, mis on toodud 
uuringu lisas 1. Lisas 1 toodud tabelit tuleb vaadelda koos uuringu raames välja töötatud 

digitaalsete andmekihtidega veevarustuse, kanalisatsiooni, tuletõrjevee ja sademevee 
lahenduste kohta. 

Tiheasustusaladel perspektiivsete süsteemide kavandamisel ja olemasolevasse võrku 
liitmisel on arvestatud kehtivate ja koostamisel olevate detailplaneeringutega, 
maakasutusega, Tartu Veevärk AS-i seisukohtade ja planeeritud arendusprojektidega, 
Tartu Linnavalitsuse seisukohtadega, alapeatükis 3.2 nimetatud Tartu Linnavalitsuse/Tartu 
Veevärk AS tellitud teemakohaste eel-, põhi- ja tööprojektidega ning eelmises 

üldplaneeringus (Tartu linna üldplaneering 2030+) kavandatud seni realiseerimata 
lahendustega. Perspektiivsete süsteemide kavandamisel on tähelepanu pööratud ka 
linnapiirkonna ja lähivööndi arenduste sidumisele linna ühisveevärgi ja -
kanalisatsioonisüsteemiga. 

Olemasolevate torustike puhul on kaardimaterjalis kajastatud ainult avalikkusele suunatud 
tänavatorustikke, nendelt lähtuvaid lühikesi kinnistute liitumistorustike kajastatud ei ole. 
Perspektiivsete kanalisatsioonitorustike, sh sademeveetorustike, planeerimisel on 

isevoolsed ja survetorustikud kõrguslikult läbi lahendatud ja kirjeldatud on ka 
kanalisatsioonipumplate rajamise vajadus. Täpsed perspektiivsete torustike ja pumplate 
asukohad ja parameetrid selguvad edasise detailsema planeerimise ja projekteerimise 
käigus. 

Perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemid ning sademeveesüsteemid 
planeeriti käesoleva uuringu raames valdavalt avalikele kinnistutele, mahus, kus nende 
kavandamiseks on majanduslik ja tehniline põhjendatus. Juhul, kui planeeritud süsteemid 

siiski tuli paigutada eraomandis kinnistutele, on rajatised kavandatud kinnistu piiride 
lähedale, et need koormaksid võimalikult minimaalselt eraomandis kinnistuid. 
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Kehtestatud, kuid seni realiseerumata detailplaneeringu aladele, mis hõlmavad endas 
avalikku (tänava) ala ja kuhu detailplaneeringu järgselt on avalikule alale planeeritud 
ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemid, käesoleva uuringu raames ühisveevärki ja -
kanalisatsiooni, samuti sademeveesüsteeme, ei planeeritud, välja arvatud juhud, kui 
kehtestatud detailplaneeringu ala on juba kinnistuteks jaotatud ja eeldatavalt planeering 
tulevikus kavandatud kujul realiseeritakse, süsteemid rajatakse ja antakse arendaja poolt 

üle ka piirkonna määratud vee-ettevõtjale. 

Ühisveevärki ja -kanalisatsioonisüsteeme ning sademeveesüsteeme ei planeeritud 
käesoleva uuringu raames ka väikeelamute, korterelamute ja ärihoonete juhtotstarbega 
kruntimata erakinnistutele, kus nimetatud rajatised lahendatakse perspektiivselt 
üldplaneeringu alusel detailplaneeringute ja/või ehitusprojektide koostamise läbi. 

Uuringus määratleti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetavad ja mittekaetavad alad 

ning kaardistati ka eraomandis avalikel maadel teadaolevad veevarustuse- ja 
kanalisatsioonisüsteemid (täpsemalt käsitletud alapeatükkides 5.2-5.3). Uuringus 
analüüsiti ka kehtivate reoveekogumisalade piiride laiendamist ja veeseaduse nõuetega 
vastavusse viimist, Haage-Rahinge piirkonda uue perspektiivse Tartu linna ridaveehaarde 
rajamise võimalust, Laseri tn 5 ja 7 kinnistutele väiksema veehaarde rajamise võimalust 
ja vajadusel Anne veehaarde põhjaveevõtu suurendamise võimalust ning Rõhule uue 
puurkaev-pumpla rajamist, mida on täpsemalt käsitletud vastavalt alapeatükkides 5.5, 

5.6.1, 5.6.2 ja 5.6.3. 

Sademeveesüsteemide planeerimise osas on uuringu metoodika valikul lähtutud 
sademevee valgala üldisest printsiibist, mille raames Tartu linna territoorium on jaotatud 
sademevee kogumisaladeks, lähtudes maapinna reljeefist, olemasolevate ja 
perspektiivsete sademeveetorustike ning maaparandussüsteemide asukohtadest.  

Valgalade määratlemise metoodiline erinevus 2017. a haldusreformieelse Tartu linna 
territooriumil ja haldusreformi käigus Tartu linnaga liitunud endise Tähtvere valla 

territooriumil tuleneb põhiliselt endiste omavalitsuste haldusalade maakasutuse 
sihtotstarbe erinevusest. Endise Tähtvere valla maakasutamise sihtotstarve on valdavalt 
maatulundusmaa, millel paiknevad olemasolevad maaparandussüsteemid oma 
valgaladega (maaparanduse reguleerivad alad). Reformieelse Tartu linna maakasutus on 
aga põhiliselt elamu- ja ärimaa, mille sademevee valgalad on määratletud maapinna 
reljeefist lähtudes olemasolevate ja perspektiivsete sademeveetorustike paiknemisega.  

Sademeveesüsteemide valgalade täpsustamisel ja määramisel ning arenguperspektiivide 

määratlemise osas täiendati uuringu raames AS Entec (praegune OÜ Entec Eesti) poolt 
2011. a koostatud ja 2015. aastal Tartu linna ÜVVK arendamise kava raames täiendatud 
sademevee valgalade süsteemi ja jaotust ning laiendati seda endise Tähtvere valla 
arengualadele, säilitades järjepidevuse tagamiseks maksimaalselt valgalade nimetusi ja 
numeratsiooni (alapeatükk 5.9). Uusi maaparandusehitisi maaparandusseaduse §2 ja §3 
mõistes antud uuringus ei planeerita, kuna nende järele puudub Põllumajandusameti ja ka 
uuringu koostaja hinnangul vajadus. Küll aga tuleb arendus- ja ehitustegevuse käigus 
endise Tähtvere valla aladel tagada olemasolevate maaparandussüsteemide toimimine, 
teostades vajadusel ka olemasolevate süsteemide ümberehitusi. 

Endise Tähtvere valla territooriumil seostub sademeevee ärajuhtimise probleem eelkõige 
üldplaneeringuga määratletud arengualadega. Planeeritud arengualad paiknevad 
olemasolevate maaparandussüsteemide lähialadel või otseselt rajatud 
maaparandussüsteemidega  maadel.  Seega on arengualadelt perspektiivne sademevee 
ärajuhtimine võimalik ainult kasutades olemasolevate maaparandussüsteemide 

eesvoolusid, millest tulenevalt on käesoleva uurimistöö tulemusena arengualadele 
määratletud maaparandussüsteemide valgalade  eesvoolud, mis peavad tulevikus toimima 
lisaks maaparanduse vajadustele ka arendusalade sademevee ärajuhtimise eesvooludena. 
Siinjuures on oluline teada, et käesoleval ajal vastutavad olemasolevate ja säilitavate  
(ühtlasi siis perspektiivsete)  maaparandussüsteemide toimimise eest Põllumajandusamet 
ja Maaparandusühistud. Arengualadel ja detailplaneeringu kohustusega aladel tuleb 
kinnistute planeerimisel arvestada olemasolevate maaparandussüsteemide toimimisega ja 
maaparandusseadusest tulenevate nõuetega maaparandussüsteemide ümberehitamisel ja 
hooldamisel. Tulevikus peavad arendusalade maaomanikud astuma maaparandusühistute 
liikmeteks või saavutama maaparandusühistutega muu kokkuleppe maaparandus-
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süsteemide hooldamiseks, mis teenindavad planeeritud arengualadele rajatavate ehitiste 
kinnistuid. 

Käesoleva uuringu lahutamatuks osaks on uuringu tulemusena loodud olemasolevate ja 
perspektiivsete ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste asukohtade digitaalsed 
andmekihid koos rajatisi iseloomustavate tärkandmetega (kaardimaterjal). Töös koostatud 

olemasolevate ja perspektiivsete ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniobjektide digitaalsete 
andmekihtide loend koos selgituse ja kihtidele juurde lisatud tärkandmete loendiga on 
toodud lisas 2. Loodud digitaalseid andmekihte ja nende sisu on kirjeldatud alapeatükis 
5.1. 
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5 UURINGU TULEMUSED 

5.1 LOODUD DIGITAALSETE KAARDIKIHTIDE KIRJELDUS 

Käesoleva uuringu tulemusena valmisid digitaalsed andmekihid Tartu linna 
olemasolevatest ja perspektiivsetest vee-, reoveekanalisatsiooni, sademevee-
kanalisatsiooni ja maaparanduse lahendustest Tartu linna üldplaneeringus 2040+ 
määratletud arengualadel. Digitaalsed andmekihid, sh nende nimetused, on loodud  
vastavuses riigihalduse ministri määrusega nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja 
ülesehitusele esitatavad nõuded“, vastu võetud 17.10.2019. 

Järgnevalt on kirjeldatud töö koostamise raames loodud digitaalseid andmekihte. 

Digitaalsed andmekihid veevarustuse valdkonnas (vt täiendavalt lisa 2): 

YP_likvideeritav_rajatis ja YP_likvideeritav_torustik – olemasolevad ühisveevärgi ja -
kanalisatsioonirajatised (vastavalt objektid ja torustikud), mis on antud uuringu järgselt 
planeeritud likvideerida; 

YP_ololev_veevarustuse_torustik – olemasolev vee-ettevõtja omandis olev ühisveevärgi 
veevarustuse torustik, sh magistraal- ja tänavatorustikud, välja arvatud liitumistorustikud; 

YP_ololev_era_veetorustik – olemasolev eraomandis veetorustik (tänavatorustikud), mida 
kasutatakse veeteenuse pakkumiseks vähemalt kahele kinnistule põhiliselt ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooniga mittekaetavatel tiheasustusaladel; 

YP_ololev_tulet6rjevee_torustik – olemasolev ühisveevärgi tuletõrjeveetorustik, mis on 
vee-ettevõtja omandis; 

YP_persp_veevarustuse_torustik – perspektiivne ühisveevärgi veevarustuse torustik, sh 
magistraal- ja tänavatorustikud, välja arvatud liitumistorustikud; 

YP_persp_tulet6rjevee_torustik – perspektiivne ühisveevärgi tuletõrjeveetorustik 
(tänavatorustikud); 

YP_Ordoviitsium_kambrium_SKA – Ordoviitsium-Kambriumi veekihist vett ammutavate 
puurkaevude sanitaarkaitsealad (kaardil on kajastatud >10 m ulatusega puurkaevude 
sanitaarkaitsealasid); 

YP_Kesk_alamdevon_silur_SKA – Kesk-Alam-Devoni ja Silur-Ordoviitsiumi (Devoni kihtide 

all) põhjaveekihtidest vett ammutavate puurkaevude sanitaarkaitsealad (kaardil on 
kajastatud >10 m ulatusega puurkaevude sanitaarkaitsealasid); 

YP_Keskdevon_SKA – Kesk-Devoni veekihist vett ammutavate puurkaevude 
sanitaarkaitsealad (kaardil on kajastatud >10 m ulatusega puurkaevude 
sanitaarkaitsealasid); 

YP_Kvaternaar_SKA – Kvaternaari veekihist vett ammutavate puurkaevude 

sanitaarkaitsealad; 

YP_ololev_puurkaev – olemasolevad ühisveevärgis kasutatavad puurkaevud, mis on vee-
ettevõtja omandis; 

YP_ololev_era_puurkaev – olemasolevad eraomandis ja -kasutuses olevad  puurkaevud 
ning eraomandis olevad ühisveevärgis kasutatavad puurkaevud; 

YP_ololev_survet6stepumbajaam – olemasolevad ühisveevärgi survetõstepumbajaamad, 

mis on vee-ettevõtja omandis; 

YP_ololev_II_astme_pumpla – olemasolevad ühisveevärgi II astme pumplad, mis on vee-
ettevõtja omandis; 

YP_ololev_kunstlume_pumpla – olemasolev kunstlume pumpla; 

YP_ololev_veetootlusjaam – olemasolevad ühisveevärgi veetöötlusjaamad, mis on vee-
ettevõtja omandis; 

YP_ololev_tulet6rje_veev6tukohad – olemasolevad looduslikud või tehislikud ühisveevärgi 
tuletõrje veevõtukohad; 
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YP_ololev_tulet6rjehydrandid – olemasolevad ühisveevärgi tuletõrjehüdrandid; 

YP_persp_puurkaev – uuringus planeeritud ühisveevärgi puurkaevud; 

YP_persp_survet6stepumbajaam – uuringus planeeritud ühisveevärgi 
survetõstepumbajaamad; 

YP_persp_tulet6rje_veev6tukohad - uuringus planeeritud looduslikud või tehislikud 
ühisveevärgi tuletõrje veevõtukohad; 

YP_persp_veetootlusjaam – uuringus planeeritud ühisveevärgi veetöötlusjaamad; 

YP_persp_pumpla – uuringus planeeritud ühisveevärgi II astme pumplad. 

Digitaalsed andmekihid reoveekanalisatsiooni valdkonnas (vt täiendavalt lisa 2): 

YP_ololev_reoveetorustik – olemasolev isevoolne ühiskanalisatsiooni reoveetorustik, sh 
magistraal- ja tänavatorustikud, välja arvatud liitumistorustikud, mis on vee-ettevõtja 
omandis;  

YP_ololev_era_reoveetorustik – olemasolev eraomandis reoveetorustik (isevoolne ja 
survetorustik), mida kasutatakse reovee ärajuhtimiseks vähemalt kahelt kinnistult 
põhiliselt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga mittekaetavatel tiheasustusaladel 
(tänavatorustikud); 

YP_ololev_reovee_survetorustik – olemasolev ühiskanalisatsiooni survetorustik, mis on 
vee-ettevõtja omandis; 

YP_ololev_tunnelkollektor – olemasolev isevoolne ühiskanalisatsiooni tunnelkollektor, mis 
on vee-ettevõtja omandis; 

YP_persp_reoveetorustik – perspektiivne isevoolne ühiskanalisatsiooni reoveetorustik, sh 
magistraal- ja tänavatorustikud, välja arvatud liitumistorustikud;  

YP_persp_reovee_survetorustik – perspektiivne ühiskanalisatsiooni survetorustik; 

YP_reovee_kogumise_ala – olemasolevad keskkonnaministri poolt kinnitatud 
reoveekogumisalad (Tartu, Ilmatsalu, Vorbuse, Rahinge ja Rõhu) veeseaduse § 93 
mõistes; 

YP_yhisveevargi_ja_kanalisatsiooniga_kaetav_ala – tiheasustusala või selle osa, mis on 
uuringus määratletud kui ala, kus käesoleval ajal ja perspektiivselt arendatakse 

ühisveevärki ja -kanalisatsiooni (vt täpsemalt alapeatükke 5.2 ja 5.2.1); 

YP_yhisveevargi_ja_kanalisatsiooniga_mittekaetav_ala – tiheasustusala või selle osa, mis 
on uuringus määratletud kui ala, kuhu hetkel ühisveevärk ja -kanalisatsioon ei laiene (vt 
täpsemalt alapeatükke 5.2 ja 5.2.2);  

YP_reoveepuhasti_sanitaarkuja – ühiskanalisatsioonis kasutatava olemasoleva ja säiliva 
vee-ettevõtja omandis oleva reoveepuhasti sanitaarkuja ulatus lähtuvalt 

keskkonnaministri 31.07.2019 määrusest nr 31; 

YP_reovee_kogumise_ala_muutm_ettepanek – uuringus tehtud ettepanek 
reoveekogumisala (veeseadus § 93 mõistes) moodustamiseks või olemasolevate 
reoveekogumisalade piiride muutmiseks (perspektiivsed reoveekogumisalade piirid) (vt 
täpsemalt alapeatükki 5.5); 

YP_ololev_reoveepumpla_kuja – olemasoleva ühiskanalisatsiooni reoveepumpla kuja 

ulatus lähtuvalt keskkonnaministri 31.07.2019 määrusest nr 31;  

YP_persp_reoveepumpla_kuja – uuringus planeeritud ühiskanalisatsiooni reoveepumpla 
perspektiivse kuja ulatus lähtuvalt keskkonnaministri 31.07.2019 määrusest nr 31; 

YP_reoveepuhasti_valjalask – olemasoleva ühiskanalisatsioonis kasutatava reoveepuhasti 
väljalaskme asukoht; 

YP_ololev_reoveepumpla – olemasolev ühiskanalisatsioonis kasutatav reoveepumpla, mis 

on vee-ettevõtja omandis; 
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YP_ololev_era_reoveepumpla – olemasolev eraomandis reoveepumpla, millega osutatakse 
kanalisatsiooniteenuseid vähemalt kahele kinnistule põhiliselt ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga mittekaetavatel aladel; 

YP_ololev_reoveepuhasti – olemasolev ühiskanalisatsioonis kasutatav reoveepuhasti, mis 
kuulub vee-ettevõtjale; 

YP_ololev_era_reoveepuhasti – olemasolev eraomandis reoveepuhasti, millega osutatakse 
kanalisatsiooniteenuseid vähemalt kahele kinnistule põhiliselt ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga mittekaetavatel aladel; 

YP_ololev_purgimiss6lm – olemasolev reovee purgimissõlm (keskkonnaministri 31.07.209 
määrus nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning 
kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“ § 8 tähenduses) Tartu linna reoveepuhasti 
juures; 

YP_ololev_avariiylevool – olemasolevad ühiskanalisatsiooni avariiülevoolud AS Tartu 
Veevärk GIS andmete põhjal (24.11.2020 seisuga); 

YP_persp_reoveepumpla – uuringus planeeritud perspektiivne ühiskanalisatsiooni 
reoveepumpla. 

Digitaalsed valgaladepõhised andmekihid sademeveekanalisatsiooni ja 

maaparanduse valdkonnas (vt täiendavalt lisa 2): 

YP_ololev_sademeveetorustik – olemasolev sademeveetorustik. Kiht on koostatud AS 
Tartu Veevärk andmete põhjal. Torustiku nimetus sisaldab: valgala numeratsioon (nt 9) 
/torustiku nimi (nt SK37) /suubla nimi (nt SK1); 

YP_ololev_era_sademeveetorustik – olemasolev eraomandis sademeveetorustik avalikult 
kasutataval maal/kinnistul; 

YP_ololev_sademeveesysteemi_osa – olemasolev sademeveesüsteemi osa (valgala 
tööprintsiibi mõistes suuremad kraavid, peakraavid, ojad, jõed). Kiht on koostatud Maa-
ameti avaliku kaardiserveri (18.05.2020 seisuga) ETAK andmete põhjal; 

YP_ololev_sailiv_maapar_eesvool_torustik ja YP_ololev_sailiv_maapar_eesvool_kraav – 
olemasolev säiliv maaparanduse eesvool (vastavalt kas torustik või kraav). Kraavide ja 
torustike kiht on koostatud Põllumajandusameti maaparandussüsteemide registri andmete 
põhjal. Kui eesvoolul on ainult maaparandussüsteeme teenindav funktsioon, siis eesvool 

on  identifitseeritav olemasoleva/ säiliva/ maaparanduse reguleeritava ala registrinumbri 
ja nimega (nt Tiksoja …040/004). Kui eesvoolul on üldplaneeringuga määratletud 
arenguala sademevee ärajuhtimise funktsioon, siis on eesvool identifitseeritav olemasoleva 
sademeveekraavina (vt eespool olemasolevat sademeveesüsteemi osa). 
Põllumajandusameti andmetel perspektiivseid maaparanduse eesvoolusid ei ole 
kavandatud, sest reaalne vajadus on  hooldada olemasolevaid  eesvoolusid;  

YP_persp_sademeveetorustik – perspektiivne sademeveetorustik. Kiht on koostatud AS 

Tartu Veevärk ja Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 
2016-2030 andmete põhjal. Torustiku nimetus sisaldab: valgala numeratsioon (nt 12) 
/torustiku nimi (nt SK9) /suubla nimi (nt SK8); 

YP_riigieesvool – riiklikud eesvoolud. Kiht on koostatud Põllumajandusameti 
maaparandussüsteemide registri andmete põhjal. Kajastatud on valgala nimi ja riikliku 
eesvoolu nimi (nt Rahinge oja valgala/Rahinge oja); 

YP_persp_sademeveekraav – perspektiivne sademeveekraav. Kiht on koostatud Tartu 
linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2030 ja Eesti 
põhikaardi andmete põhjal. Kraavi nimetus  sisaldab: valgala numeratsioon (nt 24A) 
/kraavi nimi (nt K1) /suubla nimi (nt K1.1);    

YP_sademevee_valgala – sademevee valgalad. Kiht on koostatud AS Entec (praegune OÜ 
Entec Eesti) poolt 2011. a koostatud ja 2015. aastal Tartu linna ÜVVK arendamise kava 
2016-2030 raames täiendatud sademevee valgalade ja Põllumajandusameti andmete 

põhjal (vt tabelit 5.3 ja 5.4);  
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YP_ololev_sailiv_maapar_reguleeriv_ala – olemasolev säiliv maaparanduse reguleeriv ala. 
Kiht on koostatud Põllumajandusameti maaparandussüsteemide registri andmete põhjal. 
Identifitseeritav maaparandussüsteemide nime ja registrinumbriga (nt Tiksoja …040/004); 

YP_riigieesvoolud_valgala – riiklike eesvoolude valgalad (vt eespool riiklike eesvoolude 
kirjeldust); 

YP_ololev_sademeveepuhasti – olemasolev sademeveepuhasti. Kiht on koostatud Tartu 
linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2030  ja AS Tartu 
Veevärk andmete põhjal. Identifitseeritav valgala ja suubla järgi; 

YP_ololev_sademeveepumpla – olemasolev sademeveepumpla. Kiht on koostatud Tartu 
linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2030 ja AS Tartu 
Veevärk andmete põhjal. Identifitseeritav leppemärgi numeratsiooni kaudu; 

YP_ololev_sademeveelaskmed – olemasolevad sademeveelaskmed. Kiht on koostatud 
Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2030 ja AS 
Tartu Veevärk andmete põhjal. Identifitseeritav valgala ja  suubla järgi (näiteks 19/SK 
1/Emajõgi); 

YP_ololev_maaalune_sademevee_puhverdus_immutus – olemasolevad maa-alused 
sademevee puhverdus- ja immutussüsteemid; 

YP_ololev_avaveeline_sademevee_puhverdus_immutus – olemasolevad avaveelised 
sademevee puhverdus- ja immutussüsteemid; 

YP_ololev_sademevee_puhverdussysteem – olemasolevad sademevee puhverdus-
süsteemid; 

YP_persp_sademeveepumpla – perspektiivne ühiskanalisatsioonisüsteemi kuuluv 
sademeveepumpla. Kiht on koostatud Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2016-2030 ja AS Tartu Veevärk andmete põhjal ning 
konsultandi analüüsi põhjal. Perspektiivne sademeveepumpla on identifitseeritav valgala 
ja suubla järgi; 

YP_persp_sademeveelaskmed – perspektiivsed ühiskanalisatsioonisüsteemi või kraavistiku 
sademeveelaskmed. Kiht on koostatud Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2016-2030  ja AS Tartu Veevärk andmete põhjal. Perspektiivne 
sademeveelase on identifitseeritav valgala ja suubla järgi; 

YP_ololev_jogi – olemasolevad jõed Maa-ameti avalikust kaardiserverist (18.05.2020 
seisuga ETAK andmed). Antud kihi digitaalsel vormistamisel ei ole lähtutud riigihalduse 
ministri määruse nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“, 
vastu võetud 17.10.2019, lisa 2 sätestatud nõuetest, kuna sellise tegevusega muudetakse 
põhjendamatult tegelikke vooluveekogude andmeid, mille teostamine ei ole käesoleva 
uuringu koostaja pädevuses. Samas valgala kui terviku printsiibi seisukohast on oluline 
olemasolevate vooluveekogude andmed kuvada; 

YP_ololev_oja – olemasolevad ojad Maa-ameti avalikust kaardiserverist (18.05.2020 
seisuga ETAK andmed). Antud kihi digitaalsel vormistamisel ei ole lähtutud riigihalduse 
ministri määruse nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“, 
vastu võetud 17.10.2019, lisa 2 sätestatud nõuetest, kuna sellise tegevusega muudetakse 
põhjendamatult tegelikke vooluveekogude andmeid, mille teostamine ei ole käesoleva 
uuringu koostaja pädevuses. Samas valgala kui terviku printsiibi seisukohast on oluline 
olemasolevate vooluveekogude andmed kuvada; 

YP_ololev_peakraav – olemasolevad peakraavid Maa-ameti avalikust kaardiserverist 
(18.05.2020 seisuga ETAK andmed). Antud kihi digitaalsel vormistamisel ei ole lähtutud 
riigihalduse ministri määruse nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad 
nõuded“, vastu võetud 17.10.2019, lisa 2 sätestatud nõuetest, kuna sellise tegevusega 
muudetakse põhjendamatult tegelikke vooluveekogude andmeid, mille teostamine ei ole 
käesoleva uuringu koostaja pädevuses. Samas valgala kui terviku printsiibi seisukohast on 
oluline olemasolevate vooluveekogude (peakraavide) andmed kuvada; 

YP_ololev_kraav - olemasolevad kraavid Maa-ameti avalikust kaardiserverist (18.05.2020 
seisuga ETAK andmed). Antud kihi digitaalsel vormistamisel ei ole lähtutud riigihalduse 
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ministri määruse nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“, 
vastu võetud 17.10.2019, lisa 2 sätestatud nõuetest, kuna sellise tegevusega muudetakse 
põhjendamatult tegelikke vooluveekogude andmeid, mille teostamine ei ole käesoleva 
uuringu koostaja pädevuses. Samas valgala kui terviku printsiibi seisukohast on oluline 
olemasolevate vooluveekogude (kraavide) andmed kuvada. 

5.2 ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA KAETAVAD JA 

MITTEKAETAVAD ALAD  

Tartu linna üldplaneeringuga 2040+ määratletud tiheasustusaladel määratleti käesolevas 
uuringus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetavad ja mittekaetavad alad. Seejuures 
sademeveekanalisatsioon loetakse vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele (§ 
2 lg (2)) ning Tartu Linnavolikogu 03.12.2015 otsusele nr 288 ja 17.04.2019 otsusele nr 

153 ühiskanalisatsiooni süsteemi kuuluvaks. Perspektiivseid vee-, kanalisatsiooni- ja 
sademeveesüsteeme planeeritakse käesoleva uuringuga ainult ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga kaetavatele tiheasustusaladele.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetavate alade määramine tiheasustusaladel toimus  
järgmiste kriteeriumite alusel: 

• Lähedus olemasolevatele ÜVVK süsteemidele (majanduslik aspekt); 

• Olemasolevad/perspektiivsed veevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemid vastavad 
ÜVVK tunnustele (asuvad avalikul maal ja teenindavad vähemalt 50 inimest) 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse mõistes; 

• Eraldiseisvate eralahenduste rajamine või olemasolevate eralahenduste kasutamine 
tekitab potentsiaalset keskkonnaohtu (keskkonnakaitseline aspekt; nt veekogude 
läheduses); 

• Ühendusvõimalus olemasolevate ÜVVK süsteemidega (dokumentatsioon korras, 
teostusjoonised olemas ja tehnilised tingimused vastavad vee-ettevõtja 
kehtestatud kriteeriumitele); 

• Piirkonnas puudub toimiv eralahendustel baseeruv vee- ja kanalisatsioonisüsteem; 

• Tegemist ei ole üleujutusohuga alaga. 

Lisaks arvestati ÜVVK-ga kaetavate alade määramisel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
seaduse § 4-ga, mille kohaselt peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja seda arendama selliselt, et oleks 
võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning 
kinnistutelt reovee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni. 

Eelnevatest tingimustest lähtudes määratleti käesolevas uuringus ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga kaetavaid alasid järgmistel tiheasustusaladel (vt lisa 1 paralleelselt 
digitaalsete andmekihtidega):  

• Osa Rõhu DP kohustusega alast,  

• Osa Ilmatsalu aleviku DP kohustusega alast,  

• Ilmatsalu küla DP kohustusega ala,  

• Osa Ilmatsalu ja Tüki küla asustuse arengu alast,  

• Osa Tüki küla ja Ilmatsalu küla DP kohustusega alast,  

• Osa Haage ja Pihva asustuse arengu alast,  

• Osa Rahinge järve asustuse arengu alast,  

• Märja aleviku DP kohustusega ala/Märja asustuse arengu ala,  

• Hiieküla asustuse arengu ala,  

• Osa Rahinge asustuse arengu alast,  

• Osa Kandiküla asustuse arengu alast,  

• Vorbuse tööstuse asustuse arengu ala,  

• Vorbuse DP kohustusega ala,  

• Tiksoja DP kohustusega ala,  

• Ravila asustuse arengu ala,  
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• Tähtvere DP kohustusega ala,  

• Tartu linna asustuse arengu ala. 

Kuigi Tartumaa maakonnaplaneering 2030+ seab järgmise tingimuse: „Üldplaneeringute 
koostamisel tuleb tiheasumite alal reeglina ette näha hoonete veevarustus ja 
kanalisatsioon ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni baasil ja lahendada sademevee 

käitlemine.“, pole see ettepanek tehnilisi ja majanduslikke aspekte arvestades täielikult  
realiseeritav, sest osa Tartu linna üldplaneeringus 2040+ määratletud tiheasustusaladest 
või nende osadest asuvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVVK) süsteemist suhteliselt 
kaugel (ÜVVK ühenduse rajamine ei ole majanduslikult põhjendatud) ja on piisavalt 
väikesed ja eraldiseisvad, mille tõttu antud aladel ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni-
süsteemi arendamine ei ole põhjendatud. Kirjeldatud põhjusel on määratud tervenisti 
ÜVVK-ga mittekaetavateks aladeks Tartu linna ÜVVK süsteemist suhteliselt kaugelolevad 
ja eraldiseisvad väiksemad arengualad: 

• Kuresalu asustuse arengu ala; 

• Laaneküla asustuse arengu ala; 

• Vahtriku asustuse arengu ala. 

ÜVVK-ga mittekaetavateks aladeks on määratud ka arengualade osad, ja nende aladega 
piirnevad alad, kus asuvad täna eraisikutele kuuluvad puurkaevud, reoveepuhastid ja 
sademeveesüsteemid – näiteks Kase-Juhani elamurajooni kruntide ala Kandiküla asustuse 

arengu alal. ÜVVK-ga mittekaetavateks aladeks on määratud ka Ööbiku ja Piibu asustuse 
arengu alad tervikuna, kuna nendel aladel täna olemasolevad, eraisikutele kuuluvad 
kanalisatsioonisüsteemid asuvad Emajõe üleujutusalal ja vee-ettevõte ei saa garanteerida 
ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemide toimimist kirjeldatud asukohas.  

ÜVVK-ga mittekaetavateks aladeks määrati järgmised tiheasustusalade osad, mis asuvad 
olemasolevast ÜVVK süsteemist kaugel ja/või kus olemasolevad eraomandis vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemid ei vasta ÜVVK tunnustele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse 

mõistes: 

• Tüki paisjärvest edelasse jäävad väikeelamumaad Ilmatsalu ja Tüki asustuse 
arengu alal ning Tüki küla ja Ilmatsalu küla DP kohustusega alal (kinnistud Õngu 
tee 3, Õngu tee 5, Õngu tee 7, Õngu tee 9, Õngu tee 11, Õngu tee 13, Õngu tee 
15 ja Õngu tee 4); 

• Rahinge järve paremkaldale jäävad Rahinge järve asustuse arengu ala osad; 

• Haage järve vasakkaldale jääv Haage ja Pihva asustuse arengu ala osa (kinnistud 
Tanni tee 2, Tanni tee 4, Tanni tee 6, Tanni tee 8 ja Tanni tee 8a); 

• Rõhu küla keskusest teiselpool Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme maanteed asuv ala 
(kinnistud Meeri tee 2, Meeri tee 4 ja Meeri tee 6) Rõhu DP kohustusega alal. 

ÜVVK-ga mittekaetavateks aladeks määrati ka tiheasustusalade äärealadele jäävad 
rohealad, maalise asustuse maa-alad ja kaitseotstarbelise metsa ala, kus hetkel puudub 

hoonestus (ja elanikud) ning kuhu seetõttu ka perspektiivselt tõenäoliselt ei ole kavas ning 
osaliselt ka lubatud rajada vee- ja kanalisatsioonisüsteeme. 

Kavandatud veevarustuse, tuletõrjevee, kanalisatsiooni ja sademevee lahendused 
tiheasustusaladel (vt lisa 1 paralleelselt kaardimaterjaliga) sõltuvad sellest, kas tegemist 
on ÜVVK-ga kaetava või mittekaetava alaga. Järgnevalt on kirjeldatud veevarustuse, 
tuletõrjevee, kanalisatsiooni ja sademevee lahendusi ja põhimõtteid ÜVVK-ga kaetavatel 
ja mittekaetavatel aladel. 

5.2.1 LAHENDUSED ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA KAETAVATEL 
ALADEL 

Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadusele (ÜVVKS) on ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga tegemist siis, kui vee- ja kanalisatsiooniehitiste ja -seadmete süsteem 
teenindab vähemalt 50 elanikku. ÜVVK-ga kaetavatel tiheasustusaladel on veevarustuse 
lahenduste puhul kavandatud joogivee allikana kasutada vähemalt 50 inimest teenindavat 
ühisveevärgi veehaaret (sõltuvalt alast, kas ühisveevärgi üksikpuurkaeve või puurkaevude 
gruppe) ja joogivee varustuseks ühisveevärgi joogiveetorustikku. Tuletõrjevett on üldiselt 
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ette nähtud saada (vastavuses Eesti standardiga EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus, osa 
6: Tuletõrje veevarustus) ühisveevärgist ning tuletõrjevee varustuseks on lubatud 
kasutada ühisveevärgitorustikke ja hüdrante. Kui hüdrante pole võimalik majandus-
tehnilistel põhjustel rajada, siis on tuletõrjeveevarustuseks võimalik kasutada 
tuletõrjeveemahuteid või kasutada loodusliku/tehisveekogu läheduse korral seda 
tuletõrjeveeallikana (vt alapeatükki 5.4). ÜVVK-ga kaetavatel aladel kogutakse reovesi 

kokku ühiskanalisatsioonitorustikuga ning puhastatakse ühiskanalisatsiooni 
asulareoveepuhastis. ÜVVK-ga kaetavatele aladele jäävates farmides (nt AS Tartu Agro 
farmides) tekkiv tööstus- ja tootmisreovesi tuleb enne ühiskanalisatsiooni juhtimist 
puhastada eelpuhastis või tööstusreoveepuhastis. ÜVVK-ga kaetavatel aladel kogutakse 
sademevesi kokku ühiskanalisatsiooni sademeveetorustiku või kraavistiku abil ja juhitakse 
vajadusel sademeveepuhasti kaudu edasi suublasse (vt tabelit lisas 1). Uute kinnistute 
moodustamisel ja ehitiste planeerimisel tuleb ühiskanalisatsiooni sademeveesüsteemide 
ülekoormuse vältimiseks maksimaalsel tehnilisel tasemel rakendada kinnistu(te) sisest 
sademevee hüdraulilise koormuse puhverdamist vahemahutite (sh sademevee kasutamine 
kastmisveena erakinnistutel), rohealade jms kasutamisel. Tartu linna üldplaneeringus 
2040+ kavandatud ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsiooniskeemi realiseerumisel 
ühendatakse kõik uuringus määratletud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetavad 
tiheasustusalad (va Rõhu DP kohustusega ala) perspektiivselt Tartu linna ühisveevärgi ja 
-kanalisatsioonivõrku. 

Käesolevas uuringus määratletud ÜVVK-ga kaetavatel aladel on täna üldjuhul juba 
suuremas osas olemas ühisveevärk ja -kanalisatsioon. ÜVVK-ga kaetavatel aladel 
piirkondades, kus ühisveevärk ja -kanalisatsioon täna puudub, on see kavandatud 
perspektiivis välja arendada. Vastavalt Tartu Linnavolikogu 13.09.2018 määrusele nr 36 
„Tartu linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ on kohtkäitlust lubatud kasutada alal, 
kus puudub võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga (ehk siis kehtib ka olukorras, mil 
piirkond asub küll ÜVVK-ga kaetaval alal, ent ühiskanalisatsiooni pole veel välja 
arendatud). Tartu reoveekogumisalal (>2000 ie) ja Tartu linna asustusüksuses (ÜVVK-ga 
kaetav Tartu linna asustuse arengu ala) on omapuhastite kasutamine ja heitvee pinnasesse 
immutamine keelatud. Kui nimetatud aladel on ühiskanalisatsioon välja ehitamata (nt 
arenduspiirkondades), on erandina lubatud kasutada reovee kogumismahuteid. 
Reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie, kus hetkel puudub 
ühiskanalisatsioon, ning kehtivates planeeringutes ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kavades märgitud perspektiivsetel ÜVVK-ga kaetavatel aladel, on lubatud 
rajada omapuhasti. Kui omapuhasti suublaks on pinnas ehk heitvee immutamise puhul on 
tingimuseks, et immutatakse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett ning immutamine 
peab vastama veeseaduses kehtestatud nõuetele. Lubatud on ka kogumismahuti 
kasutamine. 

ÜVVK-ga kaetavatele aladele jäävate uusarenduspiirkondade (täna kruntimata alad) 
arendajate kohustuseks tuleb seada uusarenduspiirkondade (sh vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide) süsteemne ja terviklik arendamine ühisveevärgi, -

kanalisatsiooni ja sademeveekäitluse süsteemide osas. Arendajad peavad nimetatud 
süsteemide planeerimisel ja projekteerimisel lähtuma põhimõttest, et valminud 
uusarenduspiirkonnad peab olema võimalik koheselt või perspektiivselt ühendada 
olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrguga ja et rajatud süsteemid tuleb 
piirkondlikule vee-ettevõtjale valmimise järgselt üle anda, mis teiselt poolt tähendab, et 
süsteemid peavad olema projekteeritud ja ehitatud lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest, 
standarditest ja vee-ettevõtja tehnilistest tingimustest. Planeerimisel ja arendamisel peaks 
lähtuma järgmistest põhimõtetest: 

1) Juhul, kui arenduspiirkonna läheduses (tinglikult kuni 200-300 m ulatuses) on juba 
olemas ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteem, peab arendaja uusarenduse 
planeerimisel ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemiga koheselt liituma ja 
eraldiseisvad lokaalsed lahendused arenduspiirkonna kui terviku tarbeks ei ole 
lubatud. 

2) Juhul, kui arenduspiirkonna läheduses (tinglikult 200-300 m ulatuses) ühisveevärgi 

ja -kanalisatsioonitorustikke pole, on arenduspiirkonna kui terviku jaoks lubatud ka 
lokaalsed lahendused, nagu näiteks piirkondlik puurkaev, piirkondlik reoveepuhasti 
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või piirkondlik reovee kogumismahuti/kogumismahutid, kui see lähtuvalt 
keskkonnatingimustest ja õigusaktides nõuetest on võimalik. 

Mõlemal eelkirjeldatud juhul peab arendaja tingimusteta vee-, kanalisatsiooni- ja 
sademeveetänavatorustikud välja ehitama ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemi 
nõuete kohaselt, et vastavalt kas koheselt või perspektiivselt  oleks võimalik ühisveevärgi- 

ja -kanalisatsioonisüsteemiga liitumine. Süsteemide planeerimisel ja projekteerimisel tuleb 
juba planeerimise algusfaasis teha koostööd nii piirkondliku vee-ettevõtte kui ka kohaliku 
omavalitsusega. 

Sademeveesüsteemide puhul tuleb arendajatel kavandada sademevee hüdraulilise 
piikoormuse vähendamiseks sademevee puhverduse süsteeme ning piirkonna sobivate 
hüdrogeoloogiliste tingimuste korral kavandada ka sademevee immutamist. Eelkirjeldatud 
tegevusteks tuleb planeerida vajaliku suurusega maa-alad. Piirkondlikke sademevee 

puhverdus- ja kogumissüsteeme on võimalik õigetele tehnilistele lahendustele baseerudes 
kasutada ka piirkondlike tulekustutusvee allikatena. Tuletõrjeveevarustuseks on ÜVVK-ga 
kaetavatel aladel võimalik ja lubatud kasutada veel tuletõrjeveemahuteid või ka 
looduslikke veekogusid (vt alapeatükki 5.4). 

5.2.2 LAHENDUSED ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA 
MITTEKAETAVATEL ALADEL 

ÜVVK-ga mittekaetavatele tiheasustusaladele ei planeerita käesoleva uuringuga 
perspektiivseid vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveeobjekte sh ühisveevärgi 
joogiveetorustikku, ühiskanalisatsioonitorustikku, reoveepuhasteid, hüdrante ega ka 
ühiskanalisatsiooni sademeveetorustikku ja kraavistikku, samuti tuletõrjeveevarustuse 
rajatisi. ÜVVK-ga mittekaetavatel aladel tuleb veevarustuse-, kanalisatsiooni-, 
sademevee- ja tulekustutusvee süsteemide planeerimisel lähtuda hajaasustuse 
piirkondade lahendustest – lubatud on lokaalsed lahendused. Juhised ÜVVK-ga 

mittekaetavatel aladel veevarustuse, tuletõrjevee, kanalisatsiooni ja sademevee 
lahenduste rajamiseks on iga tiheasustusala puhul täpsustatud lisas 1.  

ÜVVK-ga mittekaetavatel aladel on elanikel joogiveeallikana lubatud kasutada 
individuaalseid salvkaeve/puurkaeve ning joogiveevarustuseks eraisiku hallatavat 
joogiveetorustikku (kinnistusisesed). Puurkaevude ja salvkaevude projekteerimine, 
rajamine, kasutusele võtmine, konserveerimine ja lammutamine toimub vastavalt 
ehitusseadustikus ja keskkonnaministri 09.07.2015. a määruses nr 43 sätestatule. 
Puurkaevu rajamist kavandav isik peab enne puurkaevu ehitusprojekti koostamist 
kooskõlastama puurkaevu asukoha kohaliku omavalitsuse üksusega, esitades selleks 
vastavasisulise taotluse. Salvkaevude rajamisel, ümberehitamisel ja lammutamisel 
esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele ehitusteatis koos selle juurde kuuluvate 
dokumentidega. Puurkaevu ehitusprojekt tuleb koostada mahus, mis võimaldab saada 
ülevaate kavandatavast puurkaevust ja hinnata rajatava puurkaevu vastavust põhjavee 
kasutamise ja kaitse nõuetele. Puurkaevu ehitusprojektile lisatakse kirjalik nõusolek 

piirneva kinnisasja omanikult, kelle maaüksusele sanitaarkaitseala või hooldusala ulatub. 
Enne puurkaevu projekteerimist peab projekteerija tutvuma puurkaevu kavandatava 
asukohaga kohapeal ning määrama puurkaevu asukoha täpsed koordinaadid. Enne, kui 
asuda projekteerima sellist puurkaevu, millega võetakse vett üle 10 m³ ööpäevas (või mille 
vett kasutab rohkem kui 50 inimest), tuleb uurida, kas põhjavee kvaliteet kavandatavas 
veehaardes vastab joogivee tootmiseks kasutatava vee nõuetele. Kui kavandatavast 
puurkaevust võetakse põhjavett rohkem kui 150 m3/kuus või rohkem kui 10 m3/ööpäevas, 
on vajalik taotleda veeluba vee-erikasutuseks. Puurkaevu ehitusprojekti koostamisel tuleb 
arvestada olemasolevate puurkaevude või -aukude mõjuraadiusi, rajatava puurkaevu või 
-augu toiteala, sanitaarkaitseala või hooldusala moodustamise võimalust, geoloogilisi ja 
hüdrogeoloogilisi tingimusi ning järgmisi nõudeid: 

1) puurkaev või -auk ei tohi põhjustada põhjavee seisundi halvenemist ega avaldada 
negatiivset mõju läheduses asuvatele puurkaevudele või -aukudele, salvkaevudele, 
maakasutusele ning ökosüsteemidele; 

2) joogivee võtmise eesmärgil rajatava puurkaevu korral kasutatakse põhjaveekihti, mille 
vee kvaliteet on joogivee kvaliteedinõuetele võimalikult lähedane.  
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Enne salvkaevu rajamist, ümberehitamist või lammutamist peab salvkaevu rajav, 
ümberehitav või lammutav isik tutvuma salvkaevu (kavandatava) asukohaga kohapeal 
ning määrama salvkaevu asukoha täpsed koordinaadid.  Salvkaevu konstruktsioon peab 
tagama põhjavee kaitstuse reostuse eest, tagama salvkaevu vett andva osa pudedate ja 
varisevate setete kindlustatuse ja nõutud veehulga läbilaskvuse ning välistama saastunud 
vee sissevoolu salvkaevuga avatavasse põhjaveekihti. Lisaks peab salvkaev olema pealt 

kaetud, et vältida sademevee, kõrvaliste esemete ja elusolendite kaevu sattumist ning 
kaevu konstruktsioonis tohib kasutada vaid selliseid tooteid ja materjale, mis on ohutud 
keskkonnale ja inimese tervisele. Looduskaitseseadusest lähtuvalt tuleb puurkaevu ja 
salvkaevu asukoha valikul arvestada ka ranna ja kalda ehituskeeluvööndi ulatust. 

ÜVVK-ga mittekaetavatel aladel tuleb elanikel tulekustutusvee allikana kasutada 
looduslikku veekogu, tehisveekogu või tuletõrjeveemahuteid kombineerides neid 
kuivhüdrantide ja tuletõrjeauto poolt survestatavate tuletõrjeveevarustuse torustikega (vt 

täiendavalt alapeatükki 5.4). 

ÜVVK-ga mittekaetavatel aladel rajavad kohalikud elanikud endale ise 
kanalisatsioonitorustiku ning individuaalse (ühte kinnistut teenindava) või piirkondliku 
(mitut kinnistut teenindava) omapuhasti või kogumismahuti mida nad peavad haldama, 
korras hoidma ja hooldama ning mille nõuetekohase toimimise eest nad vastutavad 
isiklikult. ÜVVK-ga mittekaetavatel aladel on elanikel lubatud sademevee käitluseks 

kasutada individuaalseid lahendusi. Sademevee käitlemise meetodid sõltuvad 
tiheasustusala looduslikest tingimustest ja olemasolevast süsteemist. Sademevesi tuleb 
käidelda valdavalt kinnistu siseselt (kinnistupõhine sademevee lõppkäitlemine) (vt 
alapeatükki 5.10) immutades või siis juhtides sademevett sademeveetorustiku või 
kraavistikuga suublasse, milleks on sõltuvalt konkreetset tiheasustusala reguleerivast 
maaparandussüsteemist Emajõgi, Ilmatsalu jõgi, Rahinge oja või Rõhu oja.  

ÜVVK-ga mittekaetavate alade elanikel on soovi ja otstarbekuse korral võimalik 

moodustada ühiselt toimivate veevarustuse-, kanalisatsiooni-, sademevee- ja 
tulekustutusvee süsteemide haldamiseks MTÜ (mõistlik, kui elanikke on ca 35-49), et 
tagada süsteemide korrapärane hooldus ja investeeringud süsteemide jätkusuutlikuks 
toimimiseks. MTÜ liikmed vastutavad veevarustuse-, kanalisatsiooni-, sademevee- ja 
tulekustutusvee süsteemide nõuetekohase toimimise ja jätkusuutlikkuse eest. Antud juhul 
tuleb aga arvestada, et kui ÜVVK-ga mittekaetavatel aladel asuvad vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemid hakkavad tulevikus teenindama vähemalt 50 elanikku, on see 
ÜVVKS § 2 mõistes ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteem ja antud piirkonnale tuleb 

ÜVVKS §7 lg2 järgselt määrata vee-ettevõtja. 

5.2.3 REOVEE KOHTKÄITLUSSÜSTEEMID ÜHISVEEVÄRGI JA -
KANALISATSIOONIGA MITTEKAETAVATEL ALADEL 

Tartu linnas on reovee kohtkäitlussüsteemide rajamine reguleeritud Tartu Linnavolikogu 
13.09.2018 määrusega nr 36 „Tartu linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“, mille 

kohaselt on Tartu linna haldusterritooriumil reovee kohtkäitlust (reovee kogumismahutit 
ja omapuhastit) lubatud kasutada alal, kus puudub võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga 
(sh ÜVVK-ga mittekaetavatel aladel). Üldjuhul on reovee kohtkäitlus lubatud reovee 
tekkekoha kinnistu piires. Ühiskanalisatsiooniga mittekaetaval alal on olemasoleva 
nõuetele mittevastava kohtkäitlussüsteemi puhul omanik või valdaja kohustatud rajama 
nõuetekohase kohtkäitlussüsteemi. Reovee kohtkäitlussüsteemide planeerimine, rajamine, 
kasutamine, hooldamine ja likvideerimine toimub ehitusseadustiku ja veeseaduse ning 
nende alusel kehtestatud õigusaktide järgselt. Paigaldada on lubatud vaid Euroopa 
standardite alusel sertifitseeritud reovee kogumismahutit ja omapuhastit ehk kohtpuhastit, 
mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 49 ie, või omapuhastit, mille on 
projekteerinud kutseseaduse kohase veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise 
kvalifikatsiooniga projekteerija.  

Vastavalt Tartu linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjale ning AS Infragate Eesti poolt 
2014. a koostatud juhendile „Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide 

kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks“ kehtivad kohtkäitlussüsteemide 
rajamisel järgmised tingimused: 
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1) kohtkäitlussüsteem ja kanalisatsioonitorustik peab olema lekke- ja külmumiskindel; 

2) mahuti ja kaevu luuk peab olema terve ja sulguma tihedalt; 

3) kinnine mahuti ja reovee omapuhasti peavad olema ventileeritavad; 

4) kohtkäitlussüsteemile peab olema tagatud kanalisastioonisüsteemide 

hooldussõiduki aastaringne juurdepääs; 

5) kohtkäitlussüsteem ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas või puur- ega 
salvkaevu hooldusalas ning peab paiknema joogiveekaevu suhtes allanõlva; 

6) kohtkäitlussüsteemi kaugus naaberkinnistu piirist peab olema vähemalt 5 meetrit 
(naabrite kokkuleppel võib vahemaa olla lühem); 

7) kohtkäitlussüsteemi peab kasutama keskkonna- ja tervisekaitse nõuetele vastavalt; 

8) kohtkäitlussüsteemi omanik peab tagama reovee kogumismahuti, omapuhasti või 
käimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise ning rajatise õigeaegse tühjendamise, 
et vältida rajatise ületäitumisest tingitud reostuse jõudmist keskkonda; 

9) reostuse jõudmisel keskkonda peab kohtkäitlussüsteemi omanik võtma 
viivitamatult tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja 
keskkonnaohutuse tagamiseks; 

10)  omapuhasti seisukorda tuleb kontrollida ja seda hooldada vastavalt omapuhasti 
hooldusjuhendile; 

11)  omapuhasti peab paiknema põhjavee liikumissuuna suhtes allavoolu. 

Keskkonnaministri 31.07.2019. a määruses nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, 
ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“ on 
sätestatud omapuhasti rajamise nõuded (sh kuja ulatus). Omapuhastiks oleva 

imbsüsteemi ja salvkaevu vaheline kaugus sõltub suublaks olevast pinnasest ja selle 
omadustest ning maapinna langusest. 

Hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide planeerimiseks, valimiseks, ehitamiseks ja 
hooldamiseks vajalik informatsioon on koondatud AS Infragate Eesti poolt 2014. a 
Keskkonnaministeeriumi tellimusel koostatud juhendisse „Juhendmaterjal hajaasutuse 
reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks“. 
Nimetatud juhendi kaasabil on elanikel võimalik valida reoveekäitlussüsteemi 
tehnoloogiline lahendus hajaasustusaladel ja ÜVVK-ga mittekaetavatel tiheasustusaladel. 
Lahenduste valikul on oluline lähtuda reoveekäitlussüsteemi olemasolevast ja 
perspektiivsest (5-10 a) koormusest, ala keskkonnatingimustest ja reoveekäitlussüsteemi 
ehitustingimustest. Hinnata tuleb kinnistu lähedal olevate pinnaveekogude või nende 
eesvoolude (kraavide) olemasolu ning sellest tulenevalt võimalusi nõuetekohaselt 
puhastatud reovee (heitvee) veekogusse juhtimiseks. Analüüsida tuleb ka piirkonna 
põhjavee kaitstust, pinnasevee (kvaternaari põhjaveekihi maapinnalähedane osa) 

sügavust maapinnast ja selle aastaajalisi muutusi ning sellest tulenevalt võimalusi heitvee 
pinnasesse immutamiseks. Reoveekäitlussüsteemi valimisel on oluline analüüsida 
ehitusgeoloogilisi tingimusi reoveekäitlussüsteemi rajamiseks, mis osaliselt määratlevad 
tingimused heitvee pinnasesse immutamiseks, teisalt aga määratlevad ehitustingimused 
(nt kõrge pinnasevee tase raskendab mahutite maasse paigaldamist). 
Reoveekäitlussüsteemi asukoha valikul peab arvestama kinnistu maapinna reljeefi, kuja 
ulatust, üleujutusohtu (reoveekäitlussüsteemi ei tohi ohustada üleujutused) ning 
looduskaitseseadusest lähtuvat ranna ja kalda ehituskeeluvööndi ulatust. 

Reoveekäitlussüsteem peab paiknema kohas, kus avarii korral reovesi ei ohusta põhjavett 
ja joogiveeallikat, jääma eluhoonetest valdavalt tuulte suhtes allatuult, peab olema 
tagatud juurdepääs paakautoga reovee või reoveesette äraveoks ja vajadusel peab olema 
reoveekäitlussüsteemile olema tagatud elektrivarustus. Reoveekäitlussüsteemi valiku 
tegemisel on oluline kaaluda ehitamise ja hooldusega seotud tegevusi ja rahalist kulu. 

Kuna reovee kohtkäitlussüsteeme on olemas mitmeid eri liike ja kõik süsteemid ei sobi 
alati kõikjal erinevates tingimustes kasutamiseks, siis kirjeldatakse järgnevalt lühidalt 

võimalike kohtkäitlussüsteemide lahendusi ja nende kasutamise võimalusi. 
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1) Heitvee immutussüsteem. Kui heitvee juhtimine veekogusse ei ole ÜVVK-ga 
mittekaetavatel tiheasutusaladel (majanduslikult) põhjendatud või võimalik ning 
reoveekäitlussüsteemi ala on heitvee immutamiseks sobilik, on septikust ja 
imbsüsteemist koosnev reoveekäitlussüsteem eelistatud alternatiiv. Imbsüsteem 
on sobilik lahendus eelkõige üksikutele eramajadele, väiksematele eramaja 
gruppidele ning elanike arvu 1-15 puhul. Eramaja gruppide puhul vastutab 

kanalisatsioonisüsteemide (sh omapuhasti) nõuetekohase toimimise, korrashoiu ja 
hooldamise eest kohalike elanike moodustatud MTÜ, ent üksikute eramajapidamiste 
puhul kohtkäitlussüsteemi omanik. Imbsüsteemi ei tohi rajada, kui põhjavesi on 
aastaringselt kõrge ning immutuskihi ja kõrgeima põhjavee taseme kõrguste vahe 
ei ole aastaringselt vähemalt 1,2 m. Imbsüsteemi saab kasutada, kui maapind on 
võimeline heitvett vastu võtma ning kui õigusaktidest tulenevad nõuded heitvee 
immutamise ja põhjavee kaitstuse osas on täidetud. 

2) Reovee kogumismahuti. Kui heitvett pole võimalik pinnasesse immutada, tuleb 
kaaluda reovee kogumismahuti paigaldamist maasse. Kuna reovee kogumismahuti 
puhul ei toimu reovee puhastamist, siis ei tohi ka kogumismahutist olla reovee 
väljavoolu ega kontrollimatuid lekkeid keskkonda. Kogumismahutite paigaldamine 
on sobilik lahendus eramajadele ja suvilatele, kui pinnase vee vastuvõtuvõime on 
ebapiisav (ei saa kasutada septikust ja imbsüsteemist koosnevat 
puhastussüsteemi), kui kinnistu lähedal ei ole heitvee suublat, kuhu on võimalik 

juhtida reoveekäitlussüsteemis puhastusprotsessi läbinud heitvett ning kui vee 
tarbimine ja reovee teke on väike ja/või perioodiline. 

3) Filtersüsteem. Juhul, kui kogumismahuti või imbsüsteemi (pinnasel on nt 
immutamiseks nõrk vastupanuvõime) paigaldamine ei ole võimalik, on 
alternatiivseks võimaluseks omapuhastina rajada septikust ja filtersüsteemist 
koosnev reoveekäitlussüsteem, mille puhul on vajalik heitvee jaoks suubla 
olemasolu. Septikust ja filtersüsteemist koosnev reoveekäitlussüsteem on sobilik 
lahendus üksikutele eramajadele, väiksematele eramaja gruppidele ja elanike arvu 
1-15 puhul. Pinnasfiltril ja tehismärgalal põhineva reoveekäitlussüsteemi rajamine 
on mõttekas üksikute suuremate objektide puhul, mille elanike arv jääb vahemikku 
16-50. Pinnasfiltersüsteemid ja tehismärgalad vajavad suhteliselt suurt maa-ala, 
ent taluvad suhteliselt hästi hüdraulilisi ja reostuskoormuse kõikumisi ning on üsna 
töökindlad, vähe hooldust nõudvad ja väikese ekspluatatsioonikuluga 
reoveekäitlussüsteemid juhul, kui nad on projekteeritud õigele reostuskoormusele, 

ehituslikult Eesti kliimaolusid arvestades ja külmakindlalt. Põhjalikud juhised 
pinnasfiltertehnoloogiatel ja tehismärgalasüsteemidel põhinevate puhastus-
süsteemide projekteerimiseks ja rajamiseks on kirjeldatud Tartu Ülikooli 
Tehnoloogiainstituudi, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi 
Geograafia osakonna poolt 2007. a koostatud juhendmaterjalis „Kombineeritud 
pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite rajamise juhend“.  

4) Biokiletehnoloogial baseeruv heitvee puhastussüsteem. Biokiletehnoloogial põhinev 

reovee bioloogiline puhastussüsteem on sobilik eramaja gruppide ja üksikute 
väiksemate kortermajade puhul, mille elanike arv jääb vahemikku 6-50. 
Biokiletehnoloogial põhinev reovee bioloogiline puhastussüsteem võiks koormustel 
6-15 ie olla eelistatud siis, kui selle koormuse raames hooajaliselt reovee 
reostuskoormus ja hüdrauliline koormus kõiguvad. 

5) Aktiivmudatehnoloogial baseeruv heitvee puhastussüsteem. Aktiivmuda-
tehnoloogial põhinev bioloogiline reoveepuhastussüsteem on sobivaks lahenduseks 

eramajade gruppide, üksikute väiksemate kortermajade ja üksikute suuremate 
objektide puhul, mille elanike arv jääb vahemikku 6-50. Koormusvahemikus 6-15 
ie võib aktiivmudatehnoloogial põhineva bioloogilise puhastussüsteemiga 
reoveekäitlussüsteemi valida siis, kui reovee kogus ja koormus on kogu aasta lõikes 
suhteliselt ühtlane ja ei muutu keskmisest üle +/- 20%. Aktiivmudatehnoloogiat on 
võrreldes biokilesüsteemiga tavapäraselt veidi keerukam juhtida ja hoolduseks 
kulub mõnevõrra enam aega. Erinevused nii väikeste süsteemide puhul on siiski 

minimaalsed.  
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Täpsemad lubatud reoveekanalisatsiooni lahendused igal Tartu linna ÜVVK-ga 
mittekaetaval tiheasustusalal on täpsustatud lisas 1. 

5.3 ERAOMANDIS OLEVAD VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMID 

Uuringu raames kaardistati ka olemasolevad teadaolevad osalt ühisveevärgi- ja 

kanalisatsioonisüsteemi tunnustele (asuvad avalikul maal ja teenindavad mitmeid 
kinnistuid) vastavad eraomandisse kuuluvad veevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemid. Kuigi  
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 2 lg (3) järgselt võib ühisveevärk ja -
kanalisatsioon olla lisaks avalik-õiguslikule omandile ka eraõigusliku isiku omandis, ei ole 
antud piirkondades veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteeme omavad ja niivõrd-kuivõrd 
haldavad isikud, määratud piirkonna vee-ettevõtjaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
seaduse (ÜVVKS) § 7 tähenduses. Kirjeldatud juhtumite puhul analüüsiti süsteemide  

võimalikku ülevõtmise võimalust vee-ettevõtja poolt (vt tabelit lisas 1; kaardimaterjal). 
Üheseid otsuseid antud juhtumite puhul teha on raske ja suuniseid anda keerukas. Iga 
juhtumit tuleb vaadelda perspektiivselt eraldiseisvalt. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
üleandmine piirkonna vee-ettevõtjale ÜVVKS § 7 tähenduses saab toimuda järgnevaid 
tingimusi täites: 

1) Eraomandis vee- ja kanalisatsioonisüsteemide omanikul peab olema tahe süsteeme 
piirkonna vee-ettevõtjale üle anda ja vee-ettevõtjal peab olema tahe süsteeme 

vastu võtta. 

2) Rajatud ÜVVK tunnustele vastavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on 
projekteeritud ja ehitatud järgides vastavasisulisi standardeid (EVS 848:2013 
Väliskanalisatsioonivõrk; EVS 847 Veevärk osad 1-3; EVS-EN 1091:2000 
Vaakumkanalisatsiooni süsteemid väljaspool hooneid) ja õigusakte (ÜVVKS ja 
Ehitusseadustik) ning need rajatised on kantud ehitisregistrisse. 

Eraomandis olevad, tinglikult ÜVVK teenuste pakkumiseks kasutatavad, vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemid avalikel maadel asuvad teadaolevalt hetkel Tartu linnas Vahtriku, 
Kuresalu ja Ööbiku asustuse arengualadel, Tiksoja DP kohustusega alal ning Kase-Juhani 
elamurajooni kruntide alal Kandiküla asustuse arengu alal. Eraomandis veeteenuseid 
pakkuvate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide alad on käesolevas uuringus määratletud kui 
ÜVVK-ga mittekaetavad alad (va Tiksoja DP kohustusega ala, mis Ravila-Vorbuse vahelise 
piirkonna vee-, sademevee- ja reoveekanalisatsioonitorustiku projekti realiseerumisel 
liidetakse Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrguga) (vt alapeatükki 5.2). ÜVVK-
ga mittekaetavatel tiheasustusaladel, kus hetkel on eraomandis veeteenuseid pakkuvad 
vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, on kohalikel elanikel otstarbekas moodustada vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikuks haldamiseks MTÜ-d, et tagada süsteemide 
korrasolek, käigushoidmiseks vajalikud investeeringud ja hooldusalane oskusteave.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadus § 7 (lg) 5 sätestab, et kui isik (siinkohal MTÜ) ei 
ole määratud vee-ettevõtjaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses sätestatud korras, 
kuid tema tegevus vastab § 7 lõikes 1 sätestatule ning tema omandis või valduses olev 
veevärk või kanalisatsioon vastab antud seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni määratlusele, kohalduvad selle isiku suhtes ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
seaduses vee-ettevõtja kohta sätestatud nõuded ja kohustused. Seega kui hetkel 
eraomandis olevad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid hakkavad tulevikus teenindama 
vähemalt 50 elanikku, siis tuleb MTÜ-del teha kohalikule omavalitsusele ettepanek 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tunnustele vastava, eraomandis olevad vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemi, haldamiseks vee-ettevõtja määramise ettepanek. Vee-
ettevõtjana võib antud alal tegutseda varade omanik või alternatiivselt antakse vara 
näiteks piirkondlikule vee-ettevõttele üle.  

Selleks, et lihtsustada ja kiirendada eraomandis vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
üleandmise protsessi vee-ettevõtjale, on vajalik kohalikul omavalitsusel süsteemselt 
kaasata piirkonna vee-ettevõtja (uus)arenduspiirkondade planeeringute ja ehitusloa 
menetlemise protsessi. Seejuures tuleb piirkondlikul vee-ettevõtjal hiljemalt arendaja poolt 
taotletavate projekteerimistingimuste etapis esitada korrektsed  tehnilised tingimused ja 

nõuded perspektiivsete ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide projekteerimiseks, 
ehitamiseks, vastuvõtmiseks ja piirkondlikule vee-ettevõttele üleandmiseks. 
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ÜVVK-ga liitumise sujuvamaks toimumiseks on vajalik kohalikul omavalitsusel koostöös 
vee-ettevõtjaga täiendada olemasolevat Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
liitumise eeskirja (Tartu Linnavolikogu 14.09.2006 määruse nr 37 lisa 1), milles hetkel on 
reguleeritud vaid kinnistu liitumise tingimused ÜVVK-ga, mitte terve (uus)arengupiirkonna 
liitumine. Nimetatud eeskirja kohaselt on hetkel ÜVVK-ga kaetaval alal ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni omanik või valdaja (vee-ettevõtja) kohustatud võimaldama kinnistu 

veevärgi ühendamise ühisveevärgiga ja kinnistu kanalisatsiooni ühendamise 
ühiskanalisatsiooniga. 

Hetkel kehtiva Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja  kohaselt 
väljastatakse kinnistu liitumistingimused liitujale pärast liitumistaotluse rahuldamist ning 
selles määratakse liitumispunkt(id), tehnilised (eri)nõuded, vee lubatud keskmine 
ööpäevatarve ja ärajuhitava reovee ja/või sademete hulk, lubatud reostumus ja nõuded 
reo- ja sademevee ärajuhtimise režiimi kohta. 

5.4 TULEKUSTUTUSVEE VEEVARUSTUSE LAHENDUSED  

Eestis reguleerib tuletõrje veevarustust tuleohutuse seadus (8. jaotis). Vastavalt 
tuleohutuse seadusele käsitletakse tuletõrje veevarustuse all ühisveevärki koos 
tuletõrjehüdrantidega, tehisveekogusid ja tuletõrjereservuaare ning looduslikke 
veekogusid. Tuletõrje veevõtukoha all peetakse silmas aastaringselt kasutatavat 
tuletõrjehüdranti vm rajatist veemahuti, loodusliku või tehisveekogu juures, mille kaudu 
saab auto- või mootorpumpade abil kustutusvett. Tuletõrje veevõtukohale peab olema 
tagatud: aastaringne juurdepääs ning kasutamise valmidus, tulekahju kustutamiseks 
vajalik veekogus või vooluhulk ja tähistatus vastavalt tehnilisele normile või õigusaktile. 
Tuletõrje veevarustuse tehnilise korrashoiu tagab valdaja, sealjuures tuletõrjehüdrandi 
korrashoiu tagab veetorustiku valdaja. Tuletõrjehüdranti teenindava torustiku ja pumpla 
korrashoiu ning piisava kustutusvee hulga tagab vee-ettevõtja. Nõuded tuletõrjehüdrandi 

tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule on sätestatud siseministri 
18.08.2010 määruses nr 37 „Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, 
tähistamisele ja korrashoiule“. 

Tuletõrje veevarustus tuleb projekteerida ja korras hoida vastavalt tehnilisele normile. 
Põhiline normdokument, millest tuletõrjeveevarustuse juures tuleb lähtuda, on Eesti 
standard EVS 812-6:2012 (viimati muudetud 2017. a). Ehitise tuleohutus, osa 6: Tuletõrje 
veevarustus. Nimetatud standard annab soovitusi tuletõrje veevarustuse tagamisele, 
sõltumata selle veevärgi omandivormist ja veeallikate kuuluvusest. Standardis esitatud 
tuletõrjeveevärgi rajamiseks antud soovitusi tuleb täita nii planeerimisel, tuletõrjeveevärgi 
projekteerimisel, ehitamisel, katsetamisel kui ka olemasoleva veevärgi rekonstrueerimisel. 

Standard sätestab, et tuletõrjeveevärk tuleb projekteerida ja ehitada asulate ja asumite 
territooriumile, hoonestatud kinnistutele ja vajadusel rajatistele ning põlevmaterjali 
lahtistele ladudele. Välise tuletõrjeveevärgi projekteerimise käigus määratakse 
kustutusvee allikas, valitakse tuletõrjeveevärgi ehituslik lahendus, hüdraulilise arvutuse 

teel dimensioneeritakse torustikud, valitakse rõhutõsteseadmed ja arvutatakse 
kustutusvee puutumatu varu ning lahendatakse selle varu säilitamisega seonduvad 
tehnilised küsimused. Veevärgi rajatiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel tuleb 
arvestada, et tulekahju korral on ühisveevärgi ülesandeks üldjuhul ka kustutusveega 
varustamine. Ühisveevarustuses tuleb üldjuhul tagada tuletõrjeveevarustus hüdrantide 
baasil.  

Asulate elutsoonide ning tootmis- ja majanduskomplekside territooriumil tuleb standardi 
kohaselt kustutusvee võtmiseks ühisveevärgist jaotustorustikule projekteerida ja 
paigaldada tuletõrjehüdrandid. Ühisveevärgi kasutamist kustutusvee allikana tuleb 
põhjalikult kaaluda ning kui ilmneb, et vooluhulgad on kustutusvee jaoks väga suured, 
tuleb kaaluda muid alternatiivseid võimalusi. Tuletõrjehüdrandi tüübi valik, paigaldamine, 
tähistamine ja korrashoid peavad vastama siseministri määrusele nr 37. Veevärgi 
jaotustorustik, millele paigaldatakse tuletõrjehüdrandid, peab olema siseläbimõõduga 
minimaalselt 100 mm. Maapealne või -alune tuletõrjehüdrant peab olema minimaalse 

suurusega DN100. Hüdrantide vaheline kaugus ühisveevärgi jaotustorustikul ei tohi 
ületada 200 m (ükski hoone ega rajatis ei tohi olla kaugemal kui 100 m kasutatavast 
tuletõrje veevõtukohast).  
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Olukordades, kus tehnilis-majanduslikel kaalutlustel pole mõistlik või võimalik asulate 
elutsoonides ning tootmis- ja majanduskomplekside territooriumil ühisveevärgi 
jaotustorustikule hüdrante projekteerida ja paigaldada, võib ehitada päästeauto pumbaga 
survestatavaid tuletõrjehüdrantidega veetorustikke, mis saavad alguse loodusliku veekogu 
või tuletõrjeveehoidla (tehislik veevõtukoht) toitega (kuiva) hüdrandi vahetust lähedusest. 
Päästeauto pumbaga survestatav tuletõrjehüdrantidega veetorustik koosneb 

survestamiskaevust, torustikust ja torustikul paiknevatest tuletõrjehüdrantidest. 
Hüdrantidevaheline kaugus ei tohi ületada 100 m  põhimõttega, et ükski hoone ega rajatis 
ei ole kaugemal kui 50 m kasutatavast tuletõrjehüdrandist. 

Objektidel ja piirkondades, kus tulekustutusvee tagamiseks tehnilis-majanduslikel 
kaalutlustel ei ole mõistlik välja ehitada ühisveevärgile paigaldatud hüdrantidega 
tuletõrjeveevärki, võib selle asendada loodusliku või tehisliku (maapealse või maa-aluse) 
veekoguga. Päästeautoga tekitatud hõrenduse teel looduslikust tuletõrje veevõtukohast 
või tuletõrjeveehoidlast tulekustutusvee kättesaamiseks peab see olema varustatud 
imitarnetoruga, mis on ühendatud kas kuiva hüdrandiga või maapealse 
tuletõrjehüdrandiga. Looduslikus veekogus peab olema tagatud nõutav kustutusvesi igal 
aastaajal ja igasuguste ilmastikutingimustega. Loodusliku tuletõrje veevõtukoha 
minimaalne kaugus hoonest või hoone osast ei tohi olla vähem kui 30 m. Tehisliku 
veevõtukoha tühjenemise korral peab selle täitmine olema tagatud 72 h jooksul.  

Standardi kohaselt tuleks loodusliku või tehisliku kustutusvee allikaga ühendatud tuletõrje 
veevõtukohti rajada kohtadesse, kus tulekahju kustutamine nõuab suurt kustutusvee 
vooluhulka, näiteks tööstusettevõtted, lahtised põlevmaterjalide ja põlevvedelike 
laoplatsid, ja kohtadesse, kus väikese olmevee tarbimise tõttu on kustutusvee vajaduse 
järgi ühisveevärgi väljaehitamine tehniliselt ja ökonoomselt ebaotstarbekas (nt 
väikeasulad, hajaasustusega piirkonnad).  

Hajasustusega piirkonna (naaberkinnistute hoonetevaheline minimaalne kaugus ei ole 

väiksem kui 40 m) üksik- ja kaksikelamutele ning nende abihoonetele ei nähta standardis 
ette eraldi välist veevõtukohta kustutusveele. Selle asemel tuleb hoone ehitusprojektis 
anda teave lähima kasutuskõlbliku veevõtukoha kohta. Väikeasulates ei ole 
tuletõrjeveevarustuse tagamine hüdrantide baasil optimaalne.  

Käesolevas uuringus on vastavalt standardi nõuetele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
kaetavatel tiheasustusaladel üldiselt ette nähtud tuletõrjeveeallikana kasutada 
ühisveevärki ning tuletõrjeveevarustuses ühisveevärgitorustikuga ühendatud hüdrante. 

Kui hüdrante pole tehnilis-majanduslikel kaalutlustel võimalik või mõistlik rajada (nt kui 
hetkel puudub ühisveevärgitorustik või kui olemasolev torustik on nõuetele mittevastava 
läbimõõduga), on võimalik tuletõrjeveevarustuses kasutada tuletõrjeveemahuteid. 
Loodusliku või tehisliku veekogu läheduse korral on võimalik ja otstarbekas 
tuletõrjeveeallikana kasutada veekogu, rajades selleks standardi ja Päästeameti nõuetele 
vastavad kuivhüdrantidele baseeruvad tuletõrjeveevõtukohad või päästeautoga 
survestatava hüdrantidega torustikku. Viimane on käesoleva uuringu raames planeeritud 

Rahinge järve läänekaldale. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga mittekaetavatel aladel hüdrante ei planeerita, kuna 
hüdrantide rajamine ei ole veetorustiku läbimõõtu arvestades enamasti tehniliselt võimalik. 
Antud uuringus on sellistel aladel tuletõrjeveeallika lahendustena planeeritud kasutada 
olemasolevaid looduslikke veekogusid või tehisveekogusid, nende puudumisel 
tuletõrjeveemahuteid ning tuletõrjeveevarustuses kuivhüdrante. Ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga mittekaetavatel aladel hoolitsevad perspektiivselt tuletõrje veevarustuse 

rajatiste korrashoiu ja hooldamise eest kohalikud elanikud ise või elanike loodud MTÜ-d. 

Antud uuringus ei lisatud loodud digitaalsete kaardikihtide faili perspektiivseid 
tuletõrjehüdrante olemasolevatele ja perspektiivsetele veetorustikele, kuhu läbimõõdust 
tulenevalt oleks võimalik hüdrante planeerida. Hüdrante ei näidatud, kuna perspektiivsete 
hüdrantide asukoht ja otstarbekus tõenäoliselt muutuvad torustikega piirnevate alade 
detailplaneeringute koostamise ja projekteerimise käigus. Hüdrant ei sea ka olemuslikult 
kitsendusi lähedalasuvatele kinnistutele. 
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5.5 OLEMASOLEVAD JA PERSPEKTIIVSED REOVEEKOGUMISALAD 

Vastavalt veeseadusele on reoveekogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või 
majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu kogumiseks ja reovee reoveepuhastisse 
või heitvee suublasse juhtimiseks. 

Reoveekogumisala moodustamiseks kehtivad järgmised kriteeriumid: 

• Reoveekogumisala moodustamisel lähtutakse põhjaveekihi kaitstusest ja 
reoveekogumisala koormusest, arvestades sotsiaal-majanduslikku kriteeriumi, 
pinnavee seisundit ja veekaitse eesmärke; 

• Reoveekogumisala suurus peab olema vähemalt viis hektarit; 

• Reoveekogumisala moodustamisel tuleb arvestada leibkonna võimalusi 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks. Ühe leibkonnaliikme 

kulutused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele ei või ületada nelja protsenti 
tema aasta keskmisest netosissetulekust elukohajärgses maakonnas 
Statistikaameti andmete kohaselt.  

Reoveekogumisala moodustamisel võetakse arvesse põhjaveekihi kaitstust ja 
reoveekogumisala koormust järgmiselt: 

• Nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega piirkonnas tuleb moodustada 

reoveekogumisala, kui ühe hektari kohta tekkiv koormus on kümme inimekvivalenti 
või suurem. 

• Keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkonnas tuleb moodustada reoveekogumisala, 
kui ühe hektari kohta tekkiv koormus on 15 inimekvivalenti või suurem. 

• Suhteliselt kaitstud või kaitstud põhjaveega piirkonnas tuleb moodustada 
reoveekogumisala, kui ühe hektari kohta tekkiv koormus on 20 inimekvivalenti või 

suurem. 

• Keskkonnaameti ettepanekul võib reoveekogumisala moodustada eelnevalt toodud 
koormustest väiksemate koormuste korral, kui see on vajalik veekaitse eesmärkide 
saavutamiseks ning kui see on sotsiaal-majanduslikult põhjendatud. 

Reoveekogumisalad kinnitatakse keskkonnaministri käskkirjaga. Vastavalt 
keskkonnaministri 02.07.2009 a käskkirjale nr 1079 „Reoveekogumisalad 
reostuskoormusega üle 2000 ie“ (viimati muudetud keskkonnaministri 05.04.2018 
käskkirjaga nr 1-2/18/231) ja keskkonnaministri 15.02.2019. a käskkirjale nr 1-2/19/131 
„Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie“ on Tartu linnas hetkel viis 
reoveekogumisala: 

• Vorbuse (RKA0780433) - Vorbuse küla. Pindala 18,4 ha; koormus 180 ie; 

• Tartu (RKA0780420) – Tartu linna territooriumile jäävad Kandiküla küla, Märja 
alevik, Tartu linn, Tähtvere küla. Pindala 3925,3 ha; koormus 119290 ie; 

• Rõhu (RKA0780429) – Rõhu küla. Pindala 17,0 ha; koormus 170 ie; 

• Rahinge (RKA0780430) – Rahinge küla. Pindala 37,1 ha; koormus 560 ie; 

• Ilmatsalu (RKA0780431) - Ilmatsalu alevik, Tüki küla. Pindala 22,5 ha; koormus 
331 ie. 

Käesolevas uuringus vaadeldi ühelt poolt kehtivate reoveekogumisalade piire ja teiselt 
poolt olemasolevat väljakujunenud asustust, et teha ettepanekud reoveekogumisalade 
piiride vastavusse viimiseks tänase tegeliku olukorraga reovee tekkimisel Tartu linnas (vt 
kaardikihti YP_reovee_kogumise_ala_muutm_ettepanek). Uuringu järgselt kavandatakse 
uute reoveekogumisalade moodustamist/olemasolevate reoveekogumisalade laiendamist 
aladele, mis on hoonestatud, st aladele, kus reostus täna juba tekib. 

Analüüsi tulemusena tehakse uuringuga ettepanek eraldiseisva alla 2000 ie koormusega 
Haage reoveekogumisala moodustamiseks ning kehtivate alla 2000 ie reostuskoormusega 

Ilmatsalu, Rahinge ja Vorbuse reoveekogumisalade ning üle 2000 ie reostuskoormusega 
Tartu reoveekogumisala piiri muutmiseks. Kuigi Rõhu kagu- ja kirdeosas asuvad seni 
reoveekogumisalaga liitmata üksikud hoonestatud kinnistud, pole nende liitmine 
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olemasoleva Rõhu reoveekogumisalaga hetkel otstarbekas, sest need alad asuvad 
olemasoleva reoveekogumisala piiridest kaugel või väljaspool arenguala piire ning nende 
alade liitmisel Rõhu olemasoleva reoveekogumisalaga tekkiv reostuskoormus ühe hektari 
kohta ei ole reoveekogumisala laiendamiseks piisav. 

Kandiküla, Tiksoja ja Hiieküla asustuse arengu aladele reoveekogumisalade moodustamist 

ette ei nähta, sest nimetatud alade reostuskoormus ühe hektari kohta ei ole selleks 
veeseaduses sätestatud kriteeriumite järgselt hetkel piisav. Lisaks pole võimalik neid alasid 
pika vahemaa tõttu liita olemasolevate keskkonnaministri poolt kinnitatud 
reoveekogumisaladega. 

5.5.1 Haage reoveekogumisala moodustamine 

Uuringus tehakse ettepanek ca 20 ha suuruse Haage reoveekogumisala moodustamiseks. 

Haage liitmine Tartu reoveekogumisalaga pole käesoleval ajal võimalik, sest Haage 
hoonestatud kinnistud asuvad Tartu reoveekogumisala piirist kaugemal kui 300 m. Liiatigi 
on Haage küla kuulunud lähiminevikus Tartu reoveekogumisala koosseisu, kuid on sealt 
välja arvatud. 

Haage asub keskmiselt kaitstud põhjaveega alal ning elanikke on külas 2019. a 
Statistikaameti andmetel ca 329. Keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkonnas tuleb 

moodustada reoveekogumisala, kui ühe hektari kohta tekkiv koormus on ca 15 
inimekvivalenti (ie) või suurem. Kuna Haagel on olemasolevatel andmetel vastav näitaja 
hinnanguliselt ca 16,5 ie/ha, siis on eraldiseisva Haage reoveekogumisala moodustamine 
keskkonnakaitselisest aspektist põhjendatud. Täpsem reoveekogumisala reostuskoormuse 
arvutus ning tasuvusanalüüs sotsiaal-majanduslikust aspektist lähtudes koostatakse 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas. 

5.5.2 Ilmatsalu reoveekogumisala laiendamine 

Uuringus tehakse ettepanek kaaluda kehtiva Ilmatsalu reoveekogumisala piiride 
laiendamist, arvestades seni liitmata hoonestatud kinnistuid. Keskkonnakaitselisest 
aspektist on oluline Ilmatsalu reoveekogumisala laiendada arvestades kesises 
seisundiklassis oleva Ilmatsalu jõe lähedust ning Ilmatsalu ja Tüki asumist valdavalt 
nõrgalt kaitstud kuni keskmiselt kaitstud põhjaveega alal. Laiendatud Ilmatsalu 
reoveekogumisala pindala oleks ca 32,9 ha. Arvestades keskkonnaministri käskkirjas 

toodud Ilmatsalu reoveekogumisala koormust ning reoveekogumisalaga liidetavate 
kinnistute hinnangulist elanike arvu, oleks eelduslikult laiendatud Ilmatsalu 
reoveekogumisala reostuskoormuseks vähemalt ca 13 in/ha (hetkel 14,7 ie/ha). 

5.5.3 Rahinge reoveekogumisala laiendamine 

Uuringus tehakse ettepanek laiendada kehtiva Rahinge reoveekogumisala piire, arvestades 

seni liitmata hoonestatud elurajoonide kinnistuid põhiliselt Rahinge järvest edelas.  

Rahinge reoveekogumisala laiendamine on oluline, et kaitsta Rahinge järve reostumise 
eest. Rahinge asub keskmiselt kaitstud põhjaveega alal, kus reoveekogumisala 
moodustamiseks peab ühe hektari kohta tekkiv koormus olema vähemalt 15 ie. Laiendatud 
Rahinge reoveekogumisala pindala oleks hinnanguliselt ca 39,8 ha. Arvestades 
keskkonnaministri käskkirjas toodud Rahinge reoveekogumisala koormust ning 
reoveekogumisalaga liidetavate kinnistute hinnangulist elanike arvu, oleks eelduslikult 

laiendatud Rahinge reoveekogumisala reostuskoormuseks ca 15 in/ha (hetkel 15,1 ie/ha). 
Täpsem reoveekogumisala reostuskoormuse arvutus ning tasuvusanalüüs sotsiaal-
majanduslikust aspektist lähtudes koostatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
kavas. 

5.5.4 Vorbuse reoveekogumisala laiendamine 

Uuringus tehakse ettepanek laiendada kehtiva Vorbuse reoveekogumisala piire, arvestades 

seni liitmata hoonestatud kinnistuid põhiliselt Vorbuse põhjaosa elumajade piirkonnas 
(Vorbuse DP kohustusega alal) ja ka Tiigi ring 5 kinnistut (Vorbuse tööstuse asustuse 
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arengu alal). Vorbuse asub nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. Laiendatud Vorbuse 
reoveekogumisala pindala oleks hinnanguliselt ca 27,15 ha. Arvestades keskkonnaministri 
käskkirjas toodud Vorbuse reoveekogumisala koormust ning reoveekogumisalaga 
liidetavate kinnistute hinnangulist elanike arvu, oleks eelduslikult laiendatud Vorbuse 
reoveekogumisala reostuskoormuseks ca 10 in/ha (hetkel on ca 9,8 in/ha). 

5.5.5 Tartu reoveekogumisala laiendamine 

Uuringus tehakse ettepanek liita Tartu reoveekogumisalaga tänaseks realiseerunud 
Haavakannu elamurajooni detailplaneeringu ala ning Tartu linna kui asustusüksuse 
äärealadele jäävad seni reoveekogumisalaga liitmata arenduspiirkonnad. Tartu asub 
valdavalt keskmiselt ja suhteliselt kaitstud põhjaveega alal ning Haavakannu jääb 
keskmiselt kaitstud põhjaveega alale. Laiendatud Tartu reoveekogumisala pindala oleks 

hinnanguliselt ca 4020,97 ha. Arvestades keskkonnaministri käskkirjas toodud Tartu 
reoveekogumisala koormust ning reoveekogumisalaga liidetavate kinnistute hinnangulist 
elanike arvu, ei muutuks eelduslikult laiendatud Tartu reoveekogumisala reostuskoormus 
olulisel määral (oleks endiselt ca 30,4 in/ha). Täpsem reoveekogumisala reostuskoormuse 
arvutus ning tasuvusanalüüs sotsiaal-majanduslikust aspektist lähtudes koostatakse 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas. 

5.6 TARTU LINNA VEEHAARDED 

Haldusreformieelse Tartu linna ühisveevarustus baseerub täna peamiselt Meltsiveski 
veehaardel, Anne veehaardel (ja veetöötlusjaamal) ja Ropka veehaardel (ja Sepa 
veetöötlusjaamal) ning väikses mahus üle linna asuvatel üksikutel ühisveevärgi 
puurkaevpumplatel. Alates 2022. aastast alustab Tartu vallas tööd Kobrulehe veehaare ja 
veetöötlusjaam, mis hakkab veega varustama peamiselt Tartu linna põhja- ja keskosa ning 
Tartu vallas Tartu linnaga piirnevaid asulaid (Kõrveküla, Vahi alevik, Tila küla jne). Endise 
Tähtvere valla asumitest on Tartu linnast eraldiseisev ühisveevärgi veehaare hetkel 
Ilmatsalus, Rahingel, Vorbusel ja Rõhul. Märja ja Haage ühisveevarustus on tagatud juba 
täna olemasoleva Tartu linna ühisveevärgisüsteemi baasil. Seoses Tartu linna ja Tähtvere 
valla ühinemisega ja piirkonna arengu- ja tiheasustusalade defineerimisega ning Tartu 
Veevärk AS arenguvisiooniga tagada Ilmatsalu ja Rahinge arengualade veevarustus 
perspektiivselt olemasoleva Tartu linna veevõrgu baasil, on muutumas aktuaalseks uue 
veehaarde rajamine Tartu linna lääne-edela suunal. Pikemas perspektiivis hakkaks 

kirjeldatud veehaare ja veetöötlusjaam asendama osaliselt ka Ropka (Sepa) veehaaret, 
millest võetava vee mahtu on kavas järk-järgult vähendada. Järgnevates peatükkides on 
analüüsitud perspektiivsetest arengutest lähtuvalt Tartu linna veehaarete 
ekspluatatsioonis võimalusi perspektiivse veehaarde rajamiseks Tartu linnast lääne-edela 
suunal ja olemasoleva Anne veehaarde veevõtu suurendamise võimalusi.  

5.6.1 PERSPEKTIIVSETE VEHAARETE RAJAMISE ANALÜÜS 

Arvestades endise Tähtvere valla ala, Külitse ja ka teiste Tartu linnaga piirnevate arenduste 
perspektiivset ühendamist Tartu linna ühisveevärgisüsteemiga, on vajalik veevarustuse 
tagamiseks rajada uus veehaare lääne-edela suunale. Uuringus analüüsiti Maainfo kaarti 
Maa-ameti geoportaalis, et leida perspektiivse veehaarde rajamiseks sobiva suuruse ja 
kõrgusega maatükk, mis oleks kinnisasja avalikes huvides omandamise (sh 
sundvõõrandamise) vältimiseks riigi/munitsipaalomandis. Asukoha (sh kõrgus) ja suuruse 
mõistes on uue veehaarde rajamiseks kõige perspektiivsem Rahinge küla Hiiepõllu KÜ 

79301:001:0409 (riigiomandis). Käesolevas uuringus analüüsiti nimetatud kinnistule 
perspektiivse ridaveehaarde rajamise võimalikkust ja otstarbekust, lähtudes ala 
hüdrogeoloogilistest tingimustest. 

Tartu linn asub peamiselt Kesk-Devoni Aruküla lademe liivakivi ja aleuroliidi avamusel. 
Tartu linna ja selle lähiümbruse hüdrostratigraafiline liigestus on järgmine:  

• Kvaternaari veekompleks (Q); 

• Kesk-Devoni veekompleks (D2); 

• Narva veepide (D2nr); 
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• Kesk–Alam-Devoni–Siluri veekompleks (D2-1-S); 

• Siluri–Ordoviitsiumi veepide (S-O);  

• Ordoviitsiumi–Kambriumi veekompleks (O-Ca);  

• Lontova veepide (Ca1ln); 

• Kambriumi–Vendi veekompleks (Ca-V2); 

• Aluskorra murenemiskooriku veekompleks (PR1). 

Analüüsis kajastatakse veehaarde rajamist Kesk-Devoni ja Kesk-Alam-Devoni-Siluri 
veekompleksi põhjavee baasil. Veehaarde peaks rajama põhimõttel, et erineva 
põhjaveekompleksi puurkaevud on üksteise vahetus läheduses, moodustades 
puurkaevude grupi. Puurkaevu grupid paiknevad ühes reas 100 m vahedega. Lähtuvalt 
uuringu „Tartu linna põhjaveevarude ümberhindamine aastani 2045“ aruandest võib Kesk-
Devoni veekompleks sisaldada ülenormatiivset arseeni ja floori, mistõttu tuleb Kesk-
Devoni ja Kesk-Alam-Devon-Siluri veekompleksi vett omavahel segada. Lisaks võimaldab 
erinevaid veekomplekse avavate puurkaevude gruppide rajamine tagada suurema 
tootlikkuse ühest piirkonnast/kinnistult. Lähtuvalt varude hindamise aruandest tuleb D2 ja 
D2-1-S veekomplekside vett segada vähemalt vahekorras 1 : 1,87. 

Kuna Kesk-Devoni veekompleks on seotud kvaternaari veekompleksiga (puudub piisav 

veepide), võib veehaarde rajamisel olla mõju piirkonna madalatele kvaternaari kaevudele 
või salvkaevudele. 

Tabel 5.1 Lähimad Kesk-Devoni puurkaevude andmed 

Katastri nr Sügavus m Filtri 
paigaldussügavus 
m 

Deebit l/s Erideebit l/s*m 

7205 55 35-55 1,82 0,455 

55218 40 23-44 3,1 0,373 

53192 52 36-52 0,97 0,104 

21250 70 50-70 2,78 0,7 

21969 60 45-60 1 0,33 

 

Tabel 5.2 Lähimad Kesk-Alam-Devoni ja Kesk-Alam-Devon-Siluri puurkaevude 

andmed 

Katastri nr Sügavus m Filtri 
paigaldussügavus 
m 

Deebit l/s Erideebit l/s*m 

7193 210 138-210 7 0,25 

7160 110 83-110 2,5 0,35 

7185 120 92,5-120 3,3 0,37 

25685 120 95-120 3,89 1,77 

7168 135 110-135 3,33 0,833 

 

Väljavalitud kinnistule on võimalik ridaveehaare paigaldada erinevatesse asukohtadesse, 
kuid põhja suunal paikneb kõrgepinge piiranguvöönd ja lääne suunal Rahinge oja. Seega, 
kui paigaldada ridaveehaare ühele sirgele, oleks maksimaalne puurkaevu gruppide arv 7. 

Kokku seega 14 puurkaevu. 

Lähtuvalt läheduses paiknevate puurkaevude andmetest saab järeldada, et Kesk-Devoni 
puurkaevude (Tabel 5.1) tootlikkus piirkonnas on minimaalsel veetaseme alanemisel 
keskmiselt 2-3 l/s, mis annaks ühe puurkaevu tootlikuseks ühes ööpäevas 170-260 m3. 
Eeldades, et veehaardesse rajatakse 7 Kesk-Devoni puurkaevu, oleks nimetatud 
veekompleksist kogutoodang kuni 1 820 m3/d. Kesk-Devoni veehaarde rajamisel peab 

arvestama asjaoluga, et hetkel kinnitatud Kesk-Devoni põhjaveevaru Tartu piirkonnas on 
4 710 m3/d (tarbimine 2015. aastal 1 174 m3/d). Seega, kui Anne ja Kobrulehe veehaardes 
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kasutatakse ära kogu kinnitatud varu, tuleb veehaarde rajamiseks põhjaveevarud ümber 
hinnata. 

Lähtuvalt läheduses paiknevate puurkaevude andmetest (Tabel 5.2) saab järeldada, et 
Kesk-Alam-Devoni puurkaevude tootlikkus piirkonnas on minimaalsel veetaseme 
alanemisel keskmiselt 3 l/s, kuid sügavamatel Kesk-Alam-Devoni-Siluri puurkaevudel 7 l/s 

(Tartu piirkonnas kuni 15 l/s), mis annaks ühe puurkaevu tootlikkuseks ühes ööpäevas 
kuni 600 m3. Eeldades, et veehaardesse rajatakse 7 Kesk-Alam-Devoni-Siluri puurkaevu, 
oleks nimetatud veekompleksist kogutoodang kuni 4 200 m3/d. 

Seega oleks kogu perspektiivse veehaarde toodang kokku kuni 6 000 m3/d. 

Kui perspektiivne veehaare rajatakse uuringus analüüsitud kinnistule Hiiepõllu KÜ 
79301:001:0409, pole vajalik kinnisasja avalikes huvides omandada (alapeatükk 5.8), sest 
kinnistu asub riigimaal. Juhul, kui veehaarete täpsemal planeerimisel/projekteerimisel 

ilmneb, et veehaardesse kuuluvate puurkaevude sanitaarkaitsealad ulatuvad läheduses 
olevatele kinnistutele, tuleb kinnistuomanikel arvestada sanitaarkaitsealast tulenevate 
piirangutega, mida on käsitletud veeseaduse §-s 151. 

Seoses planeeritud Ropka veehaarde veetõtu vähendamisega on AS-il Tartu Veevärk kavas 
rajada piirkondlik väiksem veehaare ja veetöötlusjaam geodeetiliselt kõrgemasse piirkonda 
Laseri tn 5 ja 7 kinnistutele elanike arvult jõudsalt kasvava FI linnaosa teenindamiseks. 
Teostatud analüüsi tulemusena on võimalik antud kinnistutele paigutada 2 Kesk-Alam-
Devoni-Siluri puurkaevu, mille tootlikkus eraldiseisvalt jääb prognoositavalt 5 l/s juurde. 
Arvestades, et kaevud paiknevad lähestikku, on prognoositav kogutoodang ligikaudu 8-9 
l/s ehk kuni 770 m3/d. Täiendavalt on otstarbekas mõlema puurkaevu juurde rajada veel 
2 Kesk-Devoni puurkaevu. Keskmiselt on Tartus selliste puurkaevude tootlikkus 3 l/s, ehk 
kahe kaevu peale kokku ligikaudu 5 l/s ehk 430 m3/d. Seega võib antud kinnistutele 
rajatavate puurkaevude baasil kokku saada ligikaudu 1 200 m3/d. 

Kirjeldatud perspektiivsete veehaarete kavandamisel ja olemasolevate ekspluateerimisel 
on aga oluline arvestada, et kui Anne ja Kobrulehe veehaardes kasutatakse ära kogu Kesk-
Devoni kinnitatud põhjaveevaru, siis on Hiiepõllu ja Laseri tn veehaardesse Kesk-Devoni 
puurkaevude rajamiseks vajalik põhjaveevarud ümber hinnata. 

5.6.2 ANNE VEEHAARDE VEETARBIMISE SUURENDAMISE VÕIMALUSED 

Kuna pikemas perspektiivis on kavandatud kõrguslikult madala asukoha ja linna veevõrgu 

rõhkude optimeerimise vajaduse tõttu vähendada Ropka veehaardest põhjaveevõttu 
(kinnitatud põhjaveevaru 4000 m3/ööp Kesk-Alam-Devoni-Siluri põhjaveekompleksis), siis 
analüüsiti käesolevas uuringus, kas on võimalik Ropka veehaardest veevõtu vähenemisega 
kaotatav veeressurss saada Anne veehaarde laiendamisest. 

Anne veehaardes on hetkel 12 Kesk–Alam-Devoni–Siluri veekompleksi kuuluvat 
puurkaevu, mille sügavused varieeruvad vahemikus 125–220 m. Puurkaevude deebitid 

varieeruvad vahemikus 4,2–8,3 l/s, alandusega 9–18,8 m, erideebitid on vahemikus 0,3–
0,8 l/(s*m). 

Kinnitatud põhjaveevaru kuni 2018. aastani oli 4400 m3/d. Aastatel 2004-2015 oli 
keskmine veevõtt 1400-1600 m3/d. Maksimaalne veevõtt toimus 90-ndate alguses, kui see 
oli kuni 3700 m3/d. 

Samuti on Anne veehaardes 7 Kesk-Devoni puurkaevu. Puurkaevude sügavused on 
vahemikus 65–85 m. Suurim tarbimine oli aastatel 1990-1997, kui see ulatus kuni u 1500 

m3/d. 2013. aasta veevõtt oli ligikaudu 1000 m3/d. 

Lisaks on Anne veehaardes 8 Ordoviitsium-Kambriumi puurkaevu. Puurkaevud on 395–
405 m sügavused. Puurkaevude erideebitid on vahemikus 0,2–0,4 l/(s*m). Deebitid on 
vahemikus 1,2–8,6 l/s, alandusega 5–34 m. Veetarbimine oli selles veehaardes samuti 
maksimaalne 1990-ndate alguses, mil tarbimine ulatus 2700 m3/d. O–Ca kinnitatud varu 
veehaardele on samuti 2700 m3/d. 

Veekvaliteedi olulisimaks probleemiks on Kesk–Alam-Devoni–Siluri puurkaevudes kõrge 
fluoriidisisaldus, kuid need jäävad siiski alla joogiveekvaliteedi piirnormi (2017. aastal 1,4 
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mg/l) ja Ordoviitsium-Kambriumi puurkaevudes kõrgem naatriumi ja kloriidi sisaldus 
ületades kohati joogiveekvaliteedi piirnorme. 

Lähtuvalt „Tartu linna põhjaveevarude ümberhindamine aastani 2045“ aruandest võib 
peale Kobrulehe veehaarde rajamist tekkida Anne veehaarde Kesk-Devoni veekompleksis 
täiendav 5 m veetaseme langus, mille tulemusena võib veetase puurkaevudes langeda 20-

29 m ümp. Maksimaalne lubatud alandus Anne veehaardel on tasemeni 15 m ümp. Seega 
kuna uus kinnitatud varu on kuni 2000 m3/ööp (hetkel veevõtt u 1000 m3/ööp), siis suure 
tõenäosusega Kesk-Devoni veekihist maksimaalse tarbimise juures võidakse saavutada 
lubatud alanduse piirmäär, mistõttu Anne veehaarde piirkonnas uute Kesk-Devoni 
puurkaevude rajamine ei ole otstarbekas. 

Kesk–Alam-Devoni–Siluri veekompleksi varud Anne veehaardel olid enne uute varude 
kinnitamist 4400 m3/ööp ja tarbimine 2015. aastal 2244 m3/d. Uus varu kinnitati 6280 

m3/d, ehk 1880 suurem varasemast varust ja ligikaudu 4000 m3/d suurem keskmisest 
kasutusest võrreldes 2015. aastaga. 

Seega ainuüksi Kesk-Devoni ja Kesk–Alam-Devoni–Siluri olemasolevate varude 
maksimaalsel ärakasutamisel oleks Anne veehaardel võimalik joogivett rohkem toota u 
5000 m3/d. 

Lisaks on „Tartu linna põhjaveevarude ümberhindamine aastani 2045“ aruandes toodud, 
et Anne veehaardele kinnitatud varu 2700 m3/ööp maksimaalsel ärakasutamisel on tekkiv 
veetaseme alanemine oluliselt väiksem kui lubatud alandus. Seega on võimalik 
maaüksustel, kus paiknevad ainult Kesk-Devoni või Kesk–Alam-Devoni–Siluri puurkaevud, 
rajada täiendavad O-C puurkaevud, jälgides, et teine lähim O-C puurkaev jääks vähemalt 
100 m kaugusele. Nt kahe täiendava O-C puurkaevu rajamisel on võimalik saadav 
veekogus kuni 900 m3/ööp. 

Kokkuvõttes võib järeldada, et kuna Anne veehaarde Kesk-Devoni ja Kesk-Alam-Devoni-

Siluri põhjaveevarusid kasutatakse hetkel vähem kui on lubatud aruandes „Tartu linna 
põhjaveevarude ümberhindamine aastani 2045“, siis on Ropka veehaarde veevõtu 
vähenemisega kaotatav veekogus võimalik tagada Anne veehaarde olemasolevatest Kesk-
Devoni või Kesk–Alam-Devoni–Siluri puurkaevudest. Kui peaks kaugemas tulevikus 
ilmnema, et on vaja põhjaveevaru veelgi juurde saada, siis on võimalik rajada juurde 
puurkaeve Ordoviitsium-Kambriumi veekihti. 

5.6.3 PERSPEKTIIVNE RÕHU PUURKAEV-PUMPLA RAJAMINE 

Rõhu DP kohustusega ala veevarustus baseerub käesoleval ajal ühel eraomandis oleval 
puurkaevul (registrikood PRK0007190 ja omanik Haage Agro OÜ) ja veetöötlusjaamal, mis 
kuulub AS-ile Tartu Veevärk. Puurkaevu ümber on sanitaarkaitseala ulatus 50 m. Kuna 
Rõhu ühisveevärgi puurkaev on eraomandis ja sanitaarkaitseala sisse ulatuvad ka elamud 
ja põld (aiamaa), on veevarustuskindluse tõstmiseks ja veekvaliteedi tagamiseks vajalik 
Rõhule rajada uus puurkaev-pumpla koos veetöötlusjaamaga. Kuna Rõhu DP kohustusega 
ala asub ülejäänud tiheasustusaladest kaugel, pole tehniliselt ja majanduslikult otstarbekas 
Rõhu küla liita Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrguga.  

Käesolevas uuringus analüüsiti Maainfo kaarti Maa-ameti geoportaalis, Eesti põhjavee 
kaitstuse kaarti ja olemasoleva puurkaevu geoloogilist läbilõiget (Keskkonnaregister), et 
leida perspektiivse puurkaevu ja veetöötlusjaama rajamiseks sobiva suuruse, 
hüdrogeoloogiliste tingimuste ja kõrgusega maatükk. Uuringus selgus, et asukoha (sh 
kõrgus), hüdrogeoloogiliste tingimuste ja suuruse mõistes on uue veehaarde rajamiseks 

kõige perspektiivsem kinnistu Aiakaare tee 29 79301:001:0409 (eraomandis) edelanurk 
(kinnistute 83101:004:0191 ja 83101:001:0689 vaheline ala), sest see asub küla keskel, 
perspektiivse puurkaevu sanitaarkaitseala sisse ei ulatu elamuid, vee jaotus (viibeaeg 
torudes) ei muutu liiga pikaks ning põhjavesi on suhteliselt kaitstud. Kuna antud ala puhul 
on tegemist maatulundusmaa (95%) ja tootmismaaga (5%), on vajalik katastriüksuse 
sihtotstarve muuta täielikult tootmismaaks. Kui perspektiivne Rõhu puurkaev-pumpla ja 
veetöötlusjaam rajatakse uuringus analüüsitud kinnistule 79301:001:0409, on vajalik 
puurkaev-pumpla ja sanitaarkaitseala ulatuses kinnisasi avalikes huvides omandada 
(alapeatükk 5.8), sest kinnistu on hetkel eraomandis. 
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5.7 KOHUSTUSED JA VASTUTUS VEE- JA KANALISATSIOONI-

SÜSTEEMIDE EHITAMISEL, KASUTAMISEL JA HOOLDAMISEL 

Vee ja -kanalisatsioonisüsteemidele kohaldatakse asjaõigusseaduse §-s 158 sätestatut, 
mille kohaselt juhul, kui tehnovõrgu või -rajatise ehitamise või hooldamisega kaasneb 
kahju tekkimine kinnisasjale, on tehnovõrgu või -rajatise omanik kohustatud kahju 
tagajärjed kõrvaldama või kinnisasja omanikule tekkinud kahju hüvitama. Vastavalt 
ehitusseadustikule peab ehitise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele tagama 
omanik (sh ehitise korrashoiu ja kasutamise ohutuse).  

Veekvaliteedi tagamist reguleerib Eestis sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 
„Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“, mille kohaselt peab 
joogivee käitleja tagama ja kontrollima joogivee vastavuse kvaliteedinõuetele. Jaotusvõrgu 
kaudu kinnistuid joogiveega varustav joogivee käitleja tagab joogivee nõuetekohase 

kvaliteedi kohani, kus joogivesi saab kättesaadavaks teisele käitlejale või tarbijale. 
Veeseaduses on joogivee käitleja defineeritud kui ettevõtja, kelle tegevus on joogivee 
tootmine, varumine, töötlemine, pakendamine või muud toimingud, mille tulemusel on 
joogivesi kättesaadav tarbijale või teisele isikule, kes oma tegevuses peab kasutama 
joogivett tasu eest või tasuta. Joogivee käitlejaks ei peeta individuaalsest veevõtukohast 
vee võtjat, kes võtab vett keskmiselt vähem kui 10 kuupmeetrit ööpäevas või vähem kui 
50 inimese tarbeks, välja arvatud juhul, kui joogiveega varustamine on osa 

majandustegevusest või avalik-õiguslikust tegevusest. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses on sätestatud, et vee-ettevõtja peab tagama 
oma tegevuspiirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimise ja korrashoiu vastavalt 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale ning valla- või linnavalitsuse ja vee-
ettevõtja vahel sõlmitud halduslepingule. Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon ei kuulu 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni hulka ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatud 
kinnistu veevärki ja kanalisatsiooni peab klient hoidma sellises korras, et need ei 

kahjustaks ühisveevärki või -kanalisatsiooni ega takistaks teenuste osutamist. 

Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele on vee-ettevõtja kohustatud kliendilt 
vastu võtma ainult sellist reovett, mille reoainete kontsentratsioonid ei ületa ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga kehtestatud piirväärtusi, ning, reovett, milles 
sisalduvate reoainete piirväärtused ei ole nimetatud eeskirjaga kehtestatud, kuid mis ei 
kahjusta ühisveevärki ja -kanalisatsiooni ning ei põhjusta puhastusprotsessi häireid. 

5.8 PLANEERITAVATE RAJATISTEGA SEADUSANDLUSEST TEKKIVAD 

KITSENDUSED MAAOMANDILE 

Eesti seadusandluses on vee-, (sademevee)kanalisatsiooni- ja maaparandusrajatiste 
rajamisega tekkivad kitsendused põhiliselt reguleeritud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
seaduses, kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses, asjaõigusseaduses, 
maaparandusseaduses, looduskaitseseaduses ja veeseaduses ning nimetatud seaduste 

rakendusaktides. 

Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 12 on kohalikul omavalitsusel õigus 
sellise ehitise kasutamiseks, mis on vajalik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni häireteta töö 
tagamiseks ja arenguks, kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud 
korras seada sundvaldus või ehitis omandada, sh sundvõõrandada. Vastavalt kinnisasja 
avalikes huvides omandamise seaduse § 4 (lg) 1 on kinnisasja lubatud omandada 
tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ning üldkasutatava veehaarde ja veehoidla 

veevarustuseks, kanalisatsiooniks ja vee puhastamiseks vajaliku ehitise ehitamiseks. 

Vastavalt asjaõigusseaduse § 1581 on kinnisasja omanik kohustatud taluma oma 
kinnisasjal tehnovõrku või -rajatist ja lubama selle ehitamist kinnisasjale, kui tehnovõrk 
või -rajatis on vajalik avalikes huvides ja puudub muu tehniliselt ning majanduslikult 
otstarbekam võimalus tehnovõrguga või -rajatisega liituda sooviva isiku tarbimiskoha 
ühendamiseks tehnovõrguga või -rajatisega või tehnovõrgu või -rajatise arendamiseks. Kui 
universaalteenuse osutamise leping lõpeb, siis ei lõpe talumiskohustus juhul, kui vastava 
tehnorajatise kaudu kõikidele isikutele pakutavat teenust üldistel alustel edasi osutatakse. 
Nimetatud lõikes sätestatud talumiskohustus tekib kinnisasja avalikes huvides 
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omandamise seaduses sätestatud korras sundvalduse seadmisega. Asjaõigusseaduse 
rakendamise seaduse lisas 1 on toodud tehnovõrgu rajatisest tuleneva kitsenduse sisuline 
ulatus. 

Veeseaduse § 151 sätestab tegevuse piiramist veehaarde sanitaarkaitsealal, sh keelatud 
ja lubatud tegevusi, ning §-des 118-119 veekaitsevööndi ulatust ja selles tegevuse 

piiramist.  

Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvööndisse jäävate planeeritud vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste ehitamisel tuleb juhinduda looduskaitseseaduses sätestatust. 
Looduskaitseseaduse §-s 38 on reguleeritud ranna ja kalda ehituskeeluvööndi laius ning 
tingimused, mille puhul ehituskeeld ei laiene. Looduskaitseseaduse §-s 38 on muuhulgas 
sätestatud, et ranna või kalda ehituskeeluvööndi laius on 50 m linnas ja alevis ning aleviku 
ja küla selgelt piiritletaval kompaktse asustusega alal (tiheasustusalal). Üle kümne hektari 

suurusel järvel ja tehisjärvel ning üle 25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel, ojal, 
maaparandussüsteemi eesvoolul on ehituskeeluvööndi laiuseks 50 meetrit. Allikal ning kuni 
kümne hektari suurusel järvel ja veehoidlal ning kuni 25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga 
jõel ja ojal on ehituskeeluvööndi laiuseks 25 meetrit. Maaparandussüsteemi 10–25 
ruutkilomeetri suuruse valgalaga avatud eesvoolu ehituskeeluvööndi laiuseks on 25 
meetrit.  

Vastavalt looduskaitseseadusele on ranna või kalda ehituskeeluvööndis uute hoonete ja 

rajatiste ehitamine keelatud. Ehituskeeld ei laiene mh tiheasustusala ehituskeeluvööndis 
varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue 
ehitise püstitamisele; maaparandussüsteemile (v.a poldrile) ning olemasoleva elamu 
tarbeks rajatavale tehnovõrgule ja -rajatisele. Lisaks ei laiene ehituskeeld kehtestatud 
detailplaneeringuga või kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud pinnavee veehaarde 
ehitisele ning tehnovõrgule ja -rajatisele. Ranna ja kalda ehituskeeluvööndit võib 
suurendada või vähendada. Ranna ja kalda ehituskeeluvööndit võib KOV suurendada 

üldplaneeringuga ning vähendamine toimub Keskkonnaameti nõusolekul.  
Ehituskeeluvööndi vähendamiseks esitab KOV Keskkonnaametile taotluse ja 
planeerimisseaduse kohaselt järgmised dokumendid: vastuvõetud üldplaneeringu; 
kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava vastuvõetud 
detailplaneeringu; vastuvõetud detailplaneeringu, kui kehtestatud üldplaneering puudub. 
Keskkonnaamet hindab ehituskeeluvööndi vähendamise vastavust ranna või kalda kaitse 
eesmärgile. Ehituskeeluvööndi laiuse suurendamine ja vähendamine jõustub kehtestatud 
üldplaneeringu või detailplaneeringu jõustumisel.  

Vastavalt looduskaitseseaduse §-le 41 on uue tiheasutusala moodustamine ranna või kalda 
piiranguvööndis keelatud. Erandi võib teha ainult Vabariigi Valitsus KOVi ettepanekul. 
Olemasoleva tiheasutusala laiendamine rannal või kaldal toimub kehtestatud 
üldplaneeringu alusel. Luba uue tiheasustusala moodustamiseks antakse kohalikule 
omavalitsusele taotluse ja planeerimisseaduse kohaselt pärast vastuvõtmist avaliku 
väljapaneku läbinud üldplaneeringu alusel, millele on lisatud planeeringu järelevalve 
teostaja arvamus. KOVi taotluse edastab Vabariigi Valitsusele Keskkonnaministeerium 
koos oma asjakohase seisukohaga. Aleviku või küla tiheasustusala laiendamine ranna ja 
kalda piiranguvööndis võib toimuda ainult kehtestatud üldplaneeringu alusel.  

Kesises seisundiklassis olevate Emajõe ja Ilmatsalu jõe kalda ehituskeeluvööndisse 
planeeritud rajatised on nähtavad kaardimaterjalis.  

Ehitusseadustiku §-s 74 on nimetatud keelatud tegevused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
kaitsevööndis. Keskkonnaministri 31.07.209 määrus nr 31 „Kanalisatsiooniehitise 

planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud 
ulatus“ sätestab väike- ja suurpuhastite nõutavad kujad ja ühiskanalisatsiooni 
reoveepumpla kuja ulatuse. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste kaitsevööndi ulatus 
sõltuvalt ehitise otstarbest ja asukohast, paigaldussügavusest ja läbimõõdust on 
reguleeritud keskkonnaministri 16.12.2005 määruses nr 76 „Ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus“. 

Maaparandusseaduse §-s 48 on kehtestatud maaparandussüsteemide eesvoolule 
kaitsevööd. Seaduses on sätestatud, et avatud eesvoolu kaitsevööndis ei tohi harida maad 
lähemal kui üks meeter eesvoolu pervest. Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis 
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tegutsemise kord  on kehtestatud maaeluministri 10.12.2018 määruses nr 64, mille §-s 2 
on reguleeritud maaparandussüsteemi eesvoolu kaitsevööndi ulatus järgmiselt: 

(1) Sellise avatud eesvoolu kaitsevöönd, mille valgala pindala on kümme ruutkilomeetrit 
või rohkem, ulatub eesvoolu mõlemal kaldal 15 meetri kaugusele. 

(2) Sellise avatud eesvoolu kaitsevöönd, mille valgala pindala on alla kümne 

ruutkilomeetri, ulatub eesvoolu mõlemal kaldal 12 meetri kaugusele. 

Kuna antud uuringus on tegemist üldplaneeringu tasemel lahendustega, siis pole hetkel 
võimalik detailselt välja tuua kõikide planeeritavate rajatistega tekkivaid kitsendusi. Kõik 
täpsemad seadusandlusest tulenevad kitsendused selguvad edasise detailsema 
planeerimise ja projekteerimise käigus. 
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5.9 TARTU LINNA SADEMEVEE VALGALAD 

Käesoleva uuringu raames uuendatud sademevee valgalade skeem baseerub AS Entec 
(praegune OÜ Entec Eesti) poolt 2011. a koostatud ja 2015. aastal Tartu linna ÜVVK 
arendamise kava 2016-2020 raames täiendatud sademevee valgalade skeemil. Kirjeldatud 
skeemi on ajakohastatud haldusreformieelse Tartu linna haldusalal ja koostatud 
hüdrograafiline valgalade skeem endise Tähtvere valla territooriumil. Seejuures säilitati 
valgalade skeemi järjepidevuse tagamiseks varemkoostatud valgalade nimetused ja 
numeratsioon. Ülevaate käesoleva uuringu raames määratletud sademevee valgaladest 
annavad alljärgnevalt tabelid 5.3 ja 5.4. Tabeleid vaadelda koos sademevee lahendusi 
käsitlevate digitaalsete kaardikihtidega. 
 

Tabel 5.3 Tartu linna sademevee valgalad haldusreformieelsel territooriumil 

Nr Valgala nimetus Pindala ha 

1 Lossi-Vallikraavi 23,0 

2 Munga-Gildi 14,5 

3 Lai 9,0 

4 Kroonuaia 24,0 

5 Vanemuise-Riia 19,0 

6 Pargi 93,0 

7 Õnne-Jõe 30,0 

8 Rebase 23,0 

9 Vaba- Kastani  131,0 

10 Sõbra 24,0 

11 Tehase -TeguriTähe _Tammelinna 230,0 

12 Soinaste-Aardla-Sepa 225,0 

13 Ropka tööstuse 69,0 

14 Ringtee -Tamme puiestee 470.0 

15 Veeriku-Maarjamõisa-Tähtvere- Supilinna   718,0 

15a Veeriku tööstuse loode osa   32,0 

16 Kvissentali Kruusamäe 270,0 

17 Puiestee-Ujula 20,0 

17a Lubja 11,0 

18 Liiva 11,0 

19 Narva mnt 64,0 

19a Peetri tiik 5,0 

20 Paju-Jaama-Kalda tee 343.0 

20a Roosi I 22.0 

20c Roosi II 8,0 

20b Põik  5,0 

21 Mäe-Urva   3,0 

21a Raatuse-Narva mnt 4,0 

22 Kaunase pst-Kald atee 104,0 

23 Mõisavahe 183,0     

24 Ihaste  264,5 

24a Uus  Ihaste  112,0 

24b Vana Ihaste 1 76,5 

24c Vana Ihaste 2 53,0 

24d Vana Ihaste 3 11,0 

24e Vana Ihaste 4 4,0 

24f Vana Ihaste 5 8,0 

25 Jõeääre -Idaringtee 136,0 
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Tabel 5.4 Endise Tähtvere valla sademevee valgalad haldusreformieelsel territooriumil 

Nr Arendusala nimi 
Sademevee suubla 
nimi  

Olemasolev säiliv maap.reguleeriv ala 
Sademevee eesvoolu 
nimi 

Valgala nr 

1 Rõhu dp kohustusega ala Rõhu oja 
Rõhu... 090/003;  
Rõhu ...060/002  

Rõhu oja; olemasoleva 
maaparandussüsteemi 

rajatised 

61;62 

2 
Ilmatsalu aleviku dp 
kohustusega ala 

Ilmatsalu jõgi  Ilmatsalu II…050/001 

Ilmatsalu jõgi; olemasoleva 

maaparandussüsteemi 
rajatised 

26;30;31 

3 

Ilmatsalu küla 

detailplaneeringu 

kohustusega ala 

Ilmatsalu jõgi  ei ole maaparandusehitisi  Ilmatsalu jõgi 31 

4 
Ilmatsalu ja Tüki küla 

asustuse arengu ala 

Ilmatsalu jõgi;Rahinge 

oja 

Ilmatsalu II…050/002; 
Eksperimentaal III-IV..050/001; 

Ilmatsalu I …060/001; 
Tenno …060/002 

Ilmatsalu jõgi; Rahinge oja; 
olemasoleva maaparandus-

süsteemi rajatised 

26;27;28;29;31 

5 
Tüki küla ja Ilmatsalu küla 
detailplaneeringu 

kohustusega ala 

Ilmatsalu jõgi;Rahinge 

oja 

Ilmatsalu II…050/002; 
Eksperimentaal III-IV..050/001; 

Ilmatsalu I …060/001; 
Tenno …060/002 

Ilmatsalu jõgi; Rahinge oja; 
olemasoleva maaparandus-

süsteemi rajatised 

26;27;28;29;31 

6 
Haage ja Pihva asustuse 

arengu ala 

Ilmatsalu jõgi;Rahinge 

oja 

Haage I…140/001; 
Haage I..150/001; 

Haage I…100/2; 
Haage III...100/003; 

Haage III…120/001; 
Näidis III…150/001; 

Krõõla ...150/003 

Ilmatsalu jõgi; Rahinge oja; 
olemasoleva maaparandus-

süsteemi rajatised 

39;41;42;43;44;45 

7 
Rahinge järve asustuse 

arengu ala 
Ilmatsalu jõgi  

Eksperimentaal I…100/001;  

Eksperimentaal II…070/001; 

Eksperimentaal II…110/001; 
Haage III 120/001 

Ilmatsalu jõgi; olemasoleva 

maaparandussüsteemi 

rajatised 

29,39;40;41;43 

8 

Märja aleviku 
detailplaneeringu 

kohustusega ala / Märja 
asustuse arengu ala 

  
Näidis  III... 150/001;  

Näidis  III... 120/002 

Rahinge oja; Näidis  III... 
150/001; Näidis  III... 

120/002; olemasoleva 
maaparandussüsteemi 

rajatised 

36;45  

9 Hiieküla asustuse arengu ala Rahinge oja  

Näidis III... 120/002; 

Näidis III... 130/001; 
Näidis  I-II... 100/001  

Rahinge oja; olemasoleva 

maaparandussüsteemi 
rajatised 

38;37  

10 Rahinge asustuse arengu ala Rahinge oja  
Näidis IV..080/001; 
Näidis IV..050/001; 

Maredi..080/001 

Rahinge oja; olemasoleva 
maaparandussüsteemi 

rajatised 

29;32;33;34;35;36  

11 
Kandiküla asustuse arengu 

ala 
Rahinge oja  

NäidisI-II…120/001; 

NäidisI-II…100/001; 

Rahinge oja; Näidis 

V…040/003; Näidis I-
36;47;48;36  
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NäidisIV…090/002;  
Näidis V…040/003; 

NäidisIV… 040/002 

II…120/001; olemasoleva 
maaparandussüsteemi 

rajatised 

12 Kuresalu asustuse arengu ala Emajõgi  
Kodu-Kulli..580/002;  
Kodu-Kulli..040/001 

Olemasoleva 
maaparandussüsteemi 

rajatised 

48;49;50  

13 
Laaneküla asustuse arengu 

ala 
Emajõgi  Kodu-Kulli..580/002 

Olemasoleva 

maaparandussüsteemi 
rajatised 

50 

14 Vahtriku asustuse arengu ala Emajõgi  
Kodu-Kulli..580/002;  

Tikaoja ...0580/005  

Olemasoleva 
maaparandussüsteemi 

rajatised 

50 

15 
Vorbuse tööstuse asustuse 
arengu ala 

Emajõgi  
Tiksoja ..540/008; 
Vorbuse keskuse…540/006 

Olemasoleva 

maaparandussüsteemi 
rajatised 

51 

16 
Vorbuse detailplaneeringu 
kohustusega ala 

Emajõgi  

Emajõgi, Vorbuse jänese…560/005; 

Vorbuse jänese…540/001; 
Vorbuse jänese…520/001; 

Vorbuse jänese…480/001; 
Emajõe äärne…540/001 

Emajõgi; olemasoleva 
maaparandussüsteemi 

rajatised 

51;52;53;54;55;56; 
57 

17 Ööbiku asustuse arengu ala Emajõgi  Vorbuse jänese…520/001 
Olemasoleva 
maaparandussüsteemi 

rajatised 

54 

18 
Tiksoja detailplaneeringu 
kohustusega ala 

Emajõgi  Tiksoja ..540/008 

Olemasoleva 

maaparandussüsteemi 
rajatised 

51 

19 Ravila asustuse arengu ala Emajõgi  Vorbuse rdt äärne…540/007 
Olemasoleva 
maaparandussüsteemi 

rajatised 

51 

20 
Tähtvere detailplaneeringu 

kohustusega ala 
Emajõgi  

Emajõe äärne…450/001; 

Emajõe äärne…430/001; 

Emajõe äärne…420/001; 
Emajõe äärne…410/001; 

Emajõe äärne…400/001 

Olemasoleva 

maaparandussüsteemi 
rajatised 

51;60;59;58;57 

21 Piibu asustuse arengu ala Emajõgi  
Emajõe äärne…450/001;  

Emajõe äärne…430/001 
Emajõgi  58;57 
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5.10 SADEMEVEE IMMUTAMISE PAIKSÜSTEEMIDE RAJAMISE ÜLDISED 

TINGIMUSED JA NÕUDED 

Keskkonnaministri määrusega nr 61 "Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-
kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse 

hindamise meetmed ning saastainesisalduse piirväärtused" on antud tingimused sademee 
immutamise ja suublasse juhtimise kohta. Määrus käsitleb sademevee pinnasesse 
juhtimist veehaarde sanitaarkaitsealal või hooldusalal. Sätestatud on sademevee 
veekogusse või pinnasesse juhtimise nõuete täitmise kontrollimise meetmed ning nõuded 
sademeveest proovide võtmise ja analüüsimise kohta. 

Sademevee pinnasesse immutamisel on oluline, et immutussügavus peab olema aasta ringi 
vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja 

kivimitest.  

Sademevee juhtimiseks maaparandussüsteemi on maaparandusseaduse § 53 järgselt 
vajalik Põllumajandusameti kooskõlastus. 

Tartu Linnavolikogu 14.09.2006 määrusega nr 37 kinnitatud ÜVVK liitumise ja kasutamise 
eeskirja punkt 7 kohaselt peab üle 10 parkimiskohaga parklale ehitama sademeveepuhasti. 
Ei ole teada kas 10 parkimiskohta on põhjendatult õiglane künnis nõude kehtestamiseks 

parkla sademevee puhastamisele enne suublasse juhtimist, sest puuduvad vajalikud 
teaduspõhised uuringud. Pigem võib arvata, et kirjeldatud künnist on mõistlik perspektiivis 
suurendada, sest tänapäeva sõidukite tehniline seisund ja elektriajamiga sõidukite levik, 
on vähendanud sõidukitelt sademevette jõudvate ohtlike ainete hulka. Sademevee tegeliku  
kvaliteedi määratlemiseks on vajalik koostada asjakohane metoodika ja teha uuringud  
erinevate suurusega parklates, mille põhjal oleks võimalik teaduspõhisel alusel kehtestada  
nõuded parklatele sademevee puhastamiseks kohapeal.   

Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi poolt koostatud "Kliimamuutustega kohanemise 
arengukavas aastani 2030" prognoositakse tulevikus aastas keskmiselt ca 20% rohkem 
sademeid võrreldes senisega. Sademete hulga suurenemine, sealhulgas perioodilised 
valingvihmad sunnivad paratamatult tiheasustusalade planeerijaid ja projekteerijaid 
otsima uusi tehnilisi lahendusi, et vältida üleujutusi linnakeskkonnas, kus domineeriv 
kõvakattega pindade osakaal pidevalt suureneb.    

Toimiva sademevee kanalisatsioonisüsteemi tagamise kõrval on perspektiivselt uute 

elamu- ja tööstusalade planeerimisel väga oluline looduslähedaste tehnoloogiate 
kasutamine liigvee hajutamiseks ja pinnasesse imbumise soodustamiseks, kaasa arvatud 
olemasolevate kraavide, sh maaparandussüsteemid, korrashoid ja hooldus, mis loovad 
eeldused aastaringse sademevee äravoolu tagamiseks. Traditsioonilise sademevee 
ärajuhtimise ja kanaliseerimise tehnoloogia kõrval peab muutuma paralleelseks tehniliseks 
alternatiiviks sademete lokaalne käitlemine, eesmärgiga vähendada majanduslikult 
kulukat sademeveetorustike rekonstrueerimise vajadust ja uute torustike ehitamist.  

Lähtuvalt eelnevast tuleb määratletud arengualadel nii ühepereelamu kui ka kortermajade 
kinnistute, samuti ärikinnistute ja avalike hoonete rajamiseks planeeritud kinnistute, ning 
neid piirkondasid teenindavate avalike kinnistute, pindala planeerimisel arvestada, et oleks 
eeldused sademevee pindmise äravoolu hajutamiseks, sealhulgas sademevee immutamise 
või sademevee puhveralade (tiigid, lodud, nõvad, mahutid, voolukiiruse aeglustid jmt) 
rajamiseks. Kindlasti tuleb elamukvartalite planeerimisel edaspidi optimeerida maapinnal 
kõvakatetega pindade rajamist, sealhulgas väga laiade (üle 4,5 m) arenguala siseteede 

planeerimist.    

Tartu linna endise Tähtvere valla maadel tuleb uute arengualade sademevee käitluse 
süsteemide planeerimisel igakülgselt kaaluda alternatiivsete tehnoloogiate kasutamise 
kõiki teadaolevaid võimalusi, sest lagedatel põllualadel on piisavalt vaba maad ja 
suhteliselt vähe tehnilist infrastruktuuri, mis olemasolevatel tiheasustusaladel piiravad 
alternatiivsete sademevee kätlemistehnoloogiate kasutuselevõtmist. Sisuliselt tähendab 
see sademevee kogumist, taaskasutust (näiteks kastmisveena), immutamist, äravoolu 

ühtlustamist, puhta sademevee eraldi kogumist.  
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Lähtudes ehitusgeoloogilistest tingimustest tuleb planeerimise etapis uurida sademevee 
puhverdamise rajatiste kombineeritud kasutamise võimalusi (nt immutusplokkidest 
mahutid, killustikuga jt poorsete materjaliga täidetud kaevikud, kraavid, nõvad, vett 
läbilaskvaid teede-ja parklate ehitusmaterjale, kogumis- ja taaskasutamissüsteeme, 
torustikes voolukiiruste aeglustamist, vajadusel armeeritud murukatendite kasutamist 
jmt). 

Eelpool kirjeldatud kombineeritud sademeveekäitlemise elluviimine on võimalik ainult 
vastava strateegia olemasolul, mis peaks olema omavalitsuse ühisveevärgi arendamise 
kava lahutamatu osa ja asjassepuutuvate isikute tegevuskavaks sademeevee käitlemisel.  
Sademevee strateegia arendamisel võiks kaaluda maa- ja veekasutamise hinnapoliitika 
kujundamist koos uuenduslike abinõudega, mis motiveerivad maaomanikke kasutama 
alternatiivseid lahendusi sademevee käitlemisel (näiteks maa- ja veemaksumäärade 
diferentseerimist). Samuti rakendama kombineeritud sademeveekäitlemise strateegiat 

projekteerimistingimuste (tehniliste tingimuste) ja asjakohaste kooskõlastuste andmisel.  

Kaasaegse sademevee strateegia põhimõtte kohaselt peaks sademevee kombineeritud 
käitlemine sisaldama lokaalseid lahendusi arengualade, valgalade ja kinnistute põhiselt.  
Kombineeritud sademeveekäitlemise planeerimist ja ellurakendamist võiks alustada Tartu 
linna olemasoleva infrastruktuuriga linnaosades, kus harutorustikke on rajatud ebapiisavalt 
(nt valgalad 11-15; 24A jm vt tabelit 5.3 Tartu linna valgalad haldusreformieelsel 

territooriumil). Endise Tähtvere valla arendusaladel peaks detailset välja töötama 
sademevee arendamise kava kaasaegse strateegia, mis jääb aluseks detailsetele 
planeerimis- ja projekteerimistöödele. Strateegia lõppeesmärk peaks olema torustikesse 
juhitava sademevee hulga vähendamine, vooluhulga tasandamine ja sademeveest tekkiva 
tulvaveeriski minimaliseerimine. 

Ökonoomsema sademevee käitlemise lahenduse saavutamiseks tuleb praktikas 
krundipõhised lahendused kombineerida valgalapõhiste lahendustega. Senine praktika on 

tõestanud, et alternatiivse säästvate sademeveekäitlemise süsteemide planeerimiseks ja 
projekteerimiseks peab planeerija/projekteerija omama spetsiifilisi insener-tehnilisi 
teadmisi veemajanduse valdkonna põhiprintsiipidest, seetõttu on vajalik planeerimise-
projekteerimise etappi kaasata rohkem hüdrotehnika eriala insenere, kes omavad vajalikul 
tasemel pädevust. Kindlasti on vajalik planeeritavaid  alasid käsitleda tervikuna lähtudes 
seejuures valgala printsiibist. 

5.11 MAAPARANDUSSÜSTEEMIDE JA MAAPARANDUSE 

VÄIKESÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMISE JA RAJAMISE ÜLDISED 

TINGIMUSED 

Maaparandussüsteemide ja maaparanduse väikesüsteemide ehitamist reguleerib 
maaparandusseadus. Vastavalt maaparandusseadusele on maaparandussüsteemi 
ehitamine defineeritud kui maaparandussüsteemi kuuluva rajatise rajamine, hoone 
püstitamine või nende rekonstrueerimine ning nende tegevuste käigus kultuurtehnilise ja 

agromelioratiivse töö tegemine. Maaparandussüsteemi rekonstrueerimine on olemasoleva 
maaparandussüsteemi plaanilahenduse, kuivendus- või niisutusviisi või ehitise 
konstruktsiooni oluline muutmine, sealhulgas avatud eesvoolu asendamine 
kollektoreesvooluga, või ehitise tehnoloogiline ümberseadistamine.  

Nõuded maaparandussüsteemi ehitamisele on kehtestatud maaparandusseaduse §-s 9, 
mille kohaselt ehitatakse maaparandussüsteem maaparandussüsteemi ehitusloa alusel, 

järgides maaparandussüsteemi ehitusprojekti ja maaparandussüsteemi ehitamise nõudeid 
ning ehitusseadustiku §-des 7‒10 sätestatud põhimõtteid. Maaparandussüsteemi 
ehitamise täpsemad nõuded on kehtestatud maaeluministri 13.12.2018. a määruses nr 72 
„Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning 
ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded“. Maaparandussüsteemi ehitamist 
dokumenteerib ehitaja.  

Maatulundusmaa sihtotstarbega maadel tuleb maaparandussüsteemi ehitus- või 
rekonstrueerimisprojekti koostamiseks taotleda Põllumajandusametilt maaparandus-
süsteemi projekteerimistingimused. Teiste maakasutamise sihtotstarvetega maade 
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(ärimaa, elamumaa, üldkasutatav maa jt) maaparandussüsteemide (drenaaži ja 
sademeveesüsteemid) projekteerimise tingimused väljastab kohalik omavalitsus.  

Põllumajandusamet kontrollib projekteerimistingimuste taotluse saamisel taotluse 
nõuetekohasust ja kavandatava maaparandussüsteemi ehitamise teostatavust. 
Põllumajandusamet koostab projekteerimistingimuste eelnõu, korraldab selle kohta 

arvamuste kogumise ja eelnõu kooskõlastamise. Maaparandussüsteemi 
projekteerimisnormid ja ehitusprojekti nõuded on kehtestatud vastavalt maaeluministri 
11.05.2019. a määruses nr 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“ ja 
01.03.2019. a määruses nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“. 

Põllumajandusamet väljastab maaparandussüsteemi ehitusloa, kui esitatud ehitusprojekt 
vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige projekteerimistingimustele ning 
maaparandussüsteemi ja selle ehitamise nõuetele. Põllumajandusamet annab 

maaparandussüsteemile kasutusloa, kui valminud maaparandussüsteem on ehitatud 
vastavalt maaparandusseaduses sätestatud nõudeid järgides ning vastab 
maaparandussüsteemi nõuetele. 

Maaparanduse väikesüsteem on maaparandussüsteem, mis paikneb ühel kinnisasjal või 
ühe omaniku mitmel kinnisasjal ja mille maa-ala suurus ei ületa 50 hektarit. 
Maaparandusseaduse §-s 11 on sätestatud, et maaparanduse väikesüsteem ehitatakse 
väikesüsteemi ehitusloa alusel, järgides väikesüsteemi ehitamise kava ja 

maaparandussüsteemi ehitamise nõudeid. Maaparanduse väikesüsteemide üle teostab 
kontrolli Põllumajandusamet, sh maaparandussüsteemide ja maaparanduse 
väikesüsteemide rekonstrueerimisele ja rajamisele üldiste tingimuste seadmisel (sh 
paadikanalite rajamisel) nii maaparandussüsteemi töö säilimise kui kallasraja pidevuse 
seisukohast. 

Väikesüsteemi ehitusloa saamiseks esitatakse Põllumajandusametile väikesüsteemi 
ehitusloa taotlus ja ehituskava. Põllumajandusamet kontrollib väikesüsteemi ehitusloa 

taotluse saamisel selle nõuetekohasust ja koostab väikesüsteemi ehitusloa eelnõu. 
Põllumajandusamet annab väikesüsteemile kasutusloa, kui valminud väikesüsteem on 
ehitatud väikesüsteemi ehitusloa alusel ehituskava kohaselt ning vastab 
maaparandussüsteemi nõuetele. 

Maaparandussüsteemi omaniku kohustused maaparandussüsteemi ehitamise korral on 
reguleeritud maaparandusseaduse §-s 29. 

Maaparandussüsteemi eesvoolude kallasraja kasutamist igaüheõiguse aspektist käsitleb  
keskkonnaseadustiku üldosa seadus, mille § 38 kohaselt kallasrada on kaldariba avalikult 
kasutatava veekogu ääres veekogu avalikuks kasutamiseks ja selle ääres viibimiseks, 
sealhulgas selle kaldal liikumiseks. Kallasraja laius on laevatatavatel veekogudel kümme 
meetrit ning teistel veekogudel neli meetrit. Kallasraja laiust arvestatakse lamekaldal 
põhikaardile kantud veekogu piirist ja kõrgkaldal kaldanõlva ülemisest servast, arvates 
viimasel juhul kallasrajaks ka vee piirjoone ja kaldanõlva ülemise serva vahelise maariba. 

Kui kallasrada on üle ujutatud, on kallasrajaks kahe meetri laiune kaldariba veeseisu 
piirjoonest (edaspidi ajutine kallasrada). Kaldaomanik peab igaühel lubama kallasrada 
kasutada. Kalda omanik või valdaja võib kallasrada tõkestada kohaliku omavalitsuse 
üksuse või Põllumajandusameti kirjalikul nõusolekul ja põhjendatud vajaduse korral, nagu 
seda on loomade karjatamine või maa kuivendamine, kuid ta peab tagama tõkkest üle- või 
läbipääsu kallasrada mööda liikumiseks. Kui ajutisel kallasrajal liikumine on takistatud, 
peab kaldaomanik tagama läbipääsu mujalt oma kinnisasjal, kui see ei ole talle ülemäära 
koormav. Kohaliku omavalitsuse üksus peab planeeringutega tagama avaliku juurdepääsu 

kallasrajale. Kalda omanik või valdaja peab tagama kallasrajale juurdepääsu planeeringuga 
kehtestatud tingimustel. 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 39 kohaselt puudub avalikult kasutataval veekogul 
kallasrada: sadamas; joogi- ja tootmisvee veehaarde vähimas võimalikus 
teeninduspiirkonnas; enne asjaõigusseaduse jõustumist õiguspäraselt kallasrajale ehitatud 
ehitisel; hüdrograafiateenistuse ja seirejaama ehitisel; kalakasvatusehitisel; 
hüdroelektrijaama vähimas võimalikus teeninduspiirkonnas. Vähim vajalik 
teeninduspiirkond määratakse detailplaneeringuga, mis kooskõlastatakse 
Keskkonnaametiga. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva uuringu eesmärgiks oli kaardistada 2017. a haldusreformi käigus laienenud 
Tartu linnas olemasolevad veevarustuse-, kanalisatsiooni- (sh sademeveekanalisatsioon) 
ja maaparandussüsteemid ning planeerida ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni (sh 
sademeveekanalisatsiooni) ning sademevee käitlemise süsteeme aastani 2040. Koostatud 
uuring on aluseks Tartu linna üldplaneeringu 2040+ ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava 2022-2040 veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademevee-
kanalisatsiooni osade seletuskirjade ja jooniste koostamiseks. 

Uuringus kirjeldati Tartu linna sotsiaalmajanduslikke näitajaid (elanikkond, vee-ettevõtja, 
vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid) ja piirkonna looduslikke tingimusi (pinnamood, 
geoloogiline ehitus, põhjavesi ja looduskaitsealad). Olemasolevate ühisveevärgi ja -
kanalisatsioonisüsteemide (sh sademeveekanalisatsiooni süsteemide) kaardistamisel 

kasutati põhiliselt Tartu Veevärk AS-i kui piirkonna vee-ettevõtja GIS andmeid olemasoleva 
infrastruktuuri kohta. Perspektiivsete süsteemide kavandamisel lähtuti Tartu linna 
üldplaneeringu 2040+ eelnõus määratletud olemasolevatest ja planeeritavatest 
tiheasustusaladest. Hajaasustusalad ei olnud käesoleva uuringu objektiks, kuid neile on 
rakendatavad põhimõtted, mis on käesolevas uuringus kirjeldatud ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga mittekaetavatele aladele. 

Tiheasustusaladel perspektiivsete süsteemide kavandamisel ja olemasolevasse võrku 
liitmisel võeti põhiliselt arvesse kehtivaid ja koostamisel olevaid detailplaneeringuid, 
maakasutust, Tartu Veevärk AS-i seisukohti ja planeeritud arendusprojekte, Tartu 
Linnavalitsuse seisukohti, Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Veevärk AS tellitud teemakohaseid 
eel-, põhi- ja tööprojekte ning eelmises üldplaneeringus (Tartu linna üldplaneering 2030+) 
kavandatud seni realiseerimata lahendusi. 

Uuringus analüüsiti eraldi iga Tartu linna tiheasustusala keskkonnatingimusi (nt põhjavee 
kaitstus, üleujutusoht, veekogu lähedus, suubla seisund, maapinna kalded), maakasutust, 
olemasolevat olukorda vee- ja kanalisatsioonisüsteemide osas, (sotsiaal)majanduslikke 
aspekte, tehnilisi faktoreid (näiteks joogivee viibeaeg torustikus) ja võimalikke 
perspektiivseid lahendusi ning uuringu lõpptulemused koondati asustuse arengu alade ja 
detailplaneeringu kohustusega alade lõikes veevarustuse, kanalisatsiooni, tuletõrjevee ja 
sademevee lahendamise üldpõhimõtteid käsitlevasse koondtabelisse. Uuringu tulemusena 
valmisid ka digitaalsed andmekihid Tartu linna olemasolevatest ja perspektiivsetest vee-, 
reoveekanalisatsiooni ja sademeveekanalisatsiooni lahendustest tiheasustusaladel koos 
objekte iseloomustavate näitajatega (tärkandmetega). Uuringu tulemusena valminud 
digitaalsed andmekihid koos objekte iseloomustavate tärkandmetega on käesoleva uuringu 
lahutamatuks osaks ja neid tuleb vaadelda käsikäes. 

Uuringus määratleti arengualade ÜVVK-ga kaetavad ja mittekaetavad alad. ÜVVK-ga 
kaetavatel aladel arendatakse perspektiivselt ühisveevärki ja -kanalisatsiooni ning ÜVVK-
ga mittekaetavatele aladele ühisveevärk ja -kanalisatsioon ei laiene.  

ÜVVK-ga mittekaetavatele tiheasustusaladele ei planeeritud uuringu raames rajada 
ühisveevärgi joogiveetorustikku, ühiskanalisatsioonitorustikku, reoveepuhasteid, hüdrante 
ega ka ühiskanalisatsiooni sademeveetorustikku ja kraavistikku. ÜVVK-ga mittekaetavatel 
aladel, kus täna ja perspektiivselt on eraomandis vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, on 
otstarbekas kohalikel elanikel ühiselt töötavate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
haldamiseks, sealhulgas põhivara reinvesteeringuteks, moodustada MTÜ-d. Tulevikus on 
võimalik MTÜ-del ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses toodud ÜVVK tunnustele 

vastavad eraomandis veeteenuseid pakkuvad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid vee-
ettevõtjale üle anda, kui süsteemid on projekteeritud ja ehitatud vastavad kehtestatud 
normidele ja õigusaktidele ja need on ehitistena kantud Ehitisregistrisse. Eraomandis 
olevate mitmete kinnistute tarbeks ühiselt töötavate veevarustuse ja -
kanalisatsioonisüsteemide puhul tuleb arvestada, et juhul kui süsteem teenindab või 
hakkab teenindama vähemalt 50 inimest, on see ÜVVKS § 2 mõistes ühisveevärgi- ja 
kanalisatsioonisüsteem ja antud piirkonnale tuleb ÜVVKS §7 lg2 järgselt määrata vee-
ettevõtja. 

Arvestades, et perspektiivselt liituvad Tartu linna ühisveevärgivõrguga endise Tähtvere 
valla alad, samuti Külitse alevik Kambja vallast ning teised Tartu linnaga piirnevad 



Veevärk, reo- ja sademeveekanalisatsioon ning maaparandus Tartus 

AS Infragate Eesti 54 
Tallinn 2020 

arendused, siis analüüsiti uuringus Haage-Rahinge piirkonda perspektiivse veehaarde 
rajamise võimalust. Analüüsi tulemusena selgus, et asukoha (sh kõrgus), ala 
hüdrogeoloogiliste tingimuste ja suuruse mõistes on uue veehaarde rajamiseks kõige 
perspektiivsem Rahinge küla Hiiepõllu KÜ 79301:001:0409, mille puhul on tegemist riigi 
omandis oleva maaüksusega. 

Pikemas perspektiivis on kavandatud kõrguslikult madala asukoha tõttu vähendada 
veevõttu Ropka veehaardest ja veetöötluse mahtu Sepa veepuhastusjaamas, mistõttu 
analüüsiti uuringus Anne veehaarde veetarbimise suurendamise võimalust. Analüüsist 
ilmnes, et Ropka veehaardest veevõtu vähendamisel ärajääv veeressurss on võimalik 
saada Anne veehaarde olemasolevatest Kesk-Devoni või Kesk–Alam-Devoni–Siluri 
puurkaevudest, sest nende põhjaveevarusid kasutatakse hetkel vähem kui on lubatud 
aruandes „Tartu linna põhjaveevarude ümberhindamine aastani 2045“. 

Seoses planeeritud Ropka veehaarde veetõtu vähendamisega on AS-il Tartu Veevärk kavas 
rajada piirkondlik väiksem veehaare ja veetöötlusjaam geodeetiliselt kõrgemasse piirkonda 
Laseri tn 5 ja 7 kinnistutele FI linnaosa teenindamiseks. Teostatud analüüsi tulemusena on 
võimalik antud kinnistutele paigutada 2 Kesk-Alam-Devoni-Siluri puurkaevu, mille mõlema 
juurde rajada veel 2 Kesk-Devoni puurkaevu. Prognoositud 4 puurkaevu kogutoodang 
võiks antud veehaarde puhul jääda 1100-1200 m3/d. 

Kuna Rõhu DP kohustusega ala ühisveevärgis kasutatav puurkaev (registrikood 

PRK0007190) on eraomandis ja selle sanitaarkaitseala sisse ulatuvad ka elamud ja põld 
(aiamaa), siis planeeriti uuringus veevarustuskindluse tõstmiseks ja veekvaliteedi 
tagamiseks Rõhule rajada uus puurkaev-pumpla koos veetöötlusjaamaga Aiakaare tee 29 
79301:001:0409 (eraomandis) kinnistu edelanurka (kinnistute 83101:004:0191 ja 
83101:001:0689 vaheline ala). Kuna antud kinnistu on eraomandis, siis on vajalik kinnisasi 
avalikes huvides omandada puurkaev-pumpla ja sanitaarkaitseala ulatuses. 

Analüüsides kehtivate reoveekogumisalade piire ja tänast tegelikku olukorda reovee 

tekkimisel Tartu linna erinevates asustuse piirkondades, tehti ettepanek eraldiseisva Haage 
reoveekogumisala moodustamiseks ja reoveekogumisala piiride korrigeerimiseks 
olemasolevate Ilmatsalu, Rahinge, Vorbuse ja Tartu linna reoveekogumisalade osas. 

Lisaks käsitleti uuringus tuletõrje veevarustuse lahendusi, sademevee immutamise 
paiksüsteemide rajamise üldisi tingimusi ja nõudeid, seadusandlusest tulenevaid kohustusi 
ja vastutust vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel, kasutamisel ja hooldamisel ning 
planeeritavate rajatistega seadusandlusest tekkivaid kitsendusi maaomandile. Uuringus 

uuendati sademevee valgalasid ja koostati ettepanek Tartu linna üldplaneeringu 2040+ 
veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademeveekanalisatsiooni peatüki seletuskirjalise 
osa kohta. 

Kõikide käesolevas uuringus planeeritud ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste täpsemad 
parameetrid ja asukohad ning seadusandlusest tulenevad kitsendused selguvad edasise 
detailsema planeerimise ja projekteerimise käigus.  
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LISA 1 – ARENGUALADE VEEMAJANDUSE LAHENDUSED 
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LISA 2 – TÄRKANDMETE TABEL  
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LISA 3 – ETTEPANEK TARTU LINNA ÜLDPLANEERINGU 

2040+ VEEVARUSTUSE, REOVEEKANALISATSIOONI JA 

SADEMEVEEKANALISATSIOONI PEATÜKI 

SELETUSKIRJALISE OSA KOHTA 



Veevärk, reo- ja sademeveekanalisatsioon ning maaparandus Tartus 

AS Infragate Eesti  59 
Tallinn 2020 

LISA 4 – KOOSOLEKUTE PROTOKOLLID 

 




