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Kobras AS litsentsid / tegevusload: 
 
1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsents:  

KMH0046 Urmas Uri 

2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhtekspert - Urmas Uri 

3. Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379. 

Hüdrogeoloogilised uuringud. 

Hüdrogeoloogiline kaardistamine.  

4. Maakorraldustööd. Tegevuslitsents 15 MA-k. 
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• Ehitusuuringud EG10171636-0001; 
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• Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00; 

• Maaparanduse uurimistöö MU0010-00; 

• Maaparanduse ekspertiis MK0010-00. 

7. Muinsuskaitseameti tegevusluba E 377/2008. Vastutav spetsialist Teele Nigola (VS 606/2012, 
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koostamine, uuringud ja muinsuskaitseline järelevalve (s.h muinsuskaitsealadel) maastikuarhitektuuri 

valdkonnas. 

8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, heit- 

ja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 1536/18, Tanel Mäger – Nr 1535/18. 

9. Kutsetunnistused: 

• Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 095665 – Urmas Uri; 

• Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 116662  – Tanel Mäger; 

• Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 106122 – Erki Kõnd; 

• Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 120446 – Martin Võru; 

• Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000481 – Ervin R. Piirsalu   

• Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000482 – 

Ervin R. Piirsalu; 

• Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 089284 – Teele Nigola; 

• Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264 – Teele Nigola; 

• Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083232 – Ivo Maasik; 

• Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083233 – Marek Maaring. 
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ASUKOHA  KAART 

 
Kaart 1. Objekti asukoht (allikas: Maa-ameti geoportaal). 
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1 SISSEJUHATUS 

 
Kliimamuutuse mõjul on viimastel aastatel sagenenud intensiivsete tormide esinemine, mis toovad 

endaga kaasa varasemast suuremaid sademete hulki. Läänemere regioonis prognoositakse ka 

lähitulevikus suurte tormide ja valingvihmade sageduse suurenemist. Valingvihmade sagenemise 

tagajärjel esineb tiheasustusaladel järjest enam üleujutusi ning pinnaseerosiooni. Selle tendentsi 

süvenemine sunnib linnaruumi planeerijaid välja töötama lahendusi, et hallata varasemast suuremaid 

sademevee hulkasid olukorras, kus asustustihedus ning kõvakattega pindade osakaal linnaruumis on 

pidevalt suurenenud. 

Praegu kasutusel olevad sademevee kogumise ja ärajuhtimise lahendused ei suuda järjest suureneva 

koormusega toime tulla ning samas satuvad suurte sademevee koguste ärajuhtimisel veekogudesse 

erinevad kahjulikud ühendid. Valingvihmadest tulenevad üleujutusriskid mõjutavad oluliselt vee kvaliteeti, 

elanike tervist ja kohalikku loodust. 

Üleujutuste direktiivi 2007/60/EÜ rakendamisega on hinnatud Eestis asetleidnud üleujutusi, mille käigus 

on eristatud olulise kahjuliku mõjuga üleujutused. Keskkonnaministri 17.01.2012 käskkirjaga nr 75 on 

määratud üleujutusohuga seotud riskipiirkonnaks teiste seas ka Tartu linn.1 Kuigi Eestis pole 

kliimamuutused nii äärmuslikud kui paljudes teistes maailma ja Euroopa Liidu riikides, prognoositakse 

kliimamuutustega kohanemise arengukavas aastani 2030 aasta-aastalt rohkem sademeid: aastas 

keskmiselt ca 20% rohkem.2 Eesti kontekstis peetakse üleujutuseks eelkõige sademete tõttu (vihm, 

lumesulavesi) üle kallaste tõusvat vooluveekogu ja mereveetaseme tõusu. Tartu linna kui üleujutusohuga 

riskipiirkonna peamiseks eripäraks on sujuvalt kujunevad üleujutused, mis on põhjustatud pikaajaliste 

rohkete sademete või lumesula tõttu „üleajavast“ Emajõest3.  

Sademete hulga suurenemine eriti talveperioodil ja sellest tulenevad üleujutused sunnivad otsima üha 

rohkem lahendusi sademevee säästlikuks käitlemiseks sademete tekkekohas eesmärgiga vähendada 

ärajuhtimist (kanaliseerimist) vajavat sademeveehulka. Sademevee käitlemise lokaliseerimine on üks 

võtmeelement, millega on võimalik leevendada kliimamuutustega avalduvaid keskkonna- ja terviseriske. 

Üleujutusohuga seotud riskide maandamise üheks meetmeks Tartus on toimiva (sademevee) 

kanalisatsioonisüsteemi tagamise kõrval muuhulgas looduslike veesidumismeetmete kasutamine 

sademevee hajutamiseks ning vee pinnasesse imbumise soodustamiseks ning kraavide 

(maaparandussüsteemide) korrashoid ja hooldus, et tagada  liigvee äravool3. 

Tiheasustusaladel on võimalik säästlikke sademeveesüsteeme integreerida olemasolevate ja 

kavandatavate sademevee kanalisatsioonisüsteemidega ehk integreeritud sademeveekäitlust saab 

                                                      
1 Üleujutusohuga seotud riskide esialgse hinnangu aruanne. Keskkonnaministeerium, Tallinn 2011. Kinnitatud 
keskkonnaministri 17.01.2012 määrusega nr 75. 
2 Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030. Keskkonnaministeerium, Tallinn 2016. 
3 Ida-Eesti vesikonna üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava. Kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt 7. jaanuaril 
2016. a. 
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defineerida kui säästlike sademeveesüsteemide lõimimist tavapäraste sademevee 

kanalisatsioonisüsteemidega, mis moodustab sademevee käitlemise terviku tiheasustusalal. 

Sademevee ärajuhtimisele on hakatud üha rohkem otsima alternatiive ka seetõttu, et ühisvoolne 

kanalisatsioon mõjutab oluliselt Tartu reoveepuhasti koormust ja seega reovee puhastamisele tehtavaid 

kulutusi. 

Rahvusvahelise projekti iWater (Integrated Storm Water Management) eesmärk on parandada 

Läänemere piirkonna linnade planeerimist säästliku sademevee käitlemise süsteemi arendamise kaudu. 

Aastatel 2015 – 2018 töötatakse projekti partnerlinnades välja ühised sademevee käitlemise juhised ja 

vahendid keskkonna- ja terviseriskide vähendamiseks ning sademevee käitlemise mitmekesistamiseks. 

Projekti lõppeesmärgiks on luua kvaliteetne, puhtam, turvalisem ja jätkusuutlikum linnakeskkond. 

iWater projektis osaleb kokku seitse linna Eestist, Lätist, Soomest ja Rootsist. Käesolev töö tutvustab 

sademevee säästliku käitlemise põhimõtteid ja võimalikke rakendusi Tartu linnas. Esmalt antakse 

ülevaade sademevee käitlemist puudutavatest õigusaktidest Eestis ja Euroopa Liidus. Seejärel 

kirjeldatakse sademevee säästlike käitlemise erinevaid võimalusi, tuues seejuures näited kahe Euroopa 

linna osas. See on töö esimene ja üldisem plokk, mis oli sisendiks töö järgmisele osale. Töö teises osas 

kirjeldatakse sademevee tänast käitlemist Tartus ning antakse ülevaade sademevee käitlemise 

funktsionaalsest toimimisest ja maksustamisest. Seejärel esitatakse sademevee säästliku käitlemise 

põhimõtted eelkõige lähtuvalt Tartu linna geoloogilisest ja hüdrogeoloogilistest tingimustest. Töö lõpuosas 

on esitatud soovitused töös toodud põhimõtete rakendamiseks. 

Antud töö koostamise käigus on konsulteeritud järgnevate osapooltega: Tartu Linnavalitsus, Tartu 

Vallavalitsus, Põllumajandusamet, Tartu Veevärk AS, Emajõe Veevärk AS, Eesti Maaülikool, Eesti 

Veeprojekt OÜ. 
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2 SADEMEVEE KÄITLEMISE SEADUSANDLUS EESTIS JA EUROOPA LIIDUS 

2.1 SADEMEVEE KÄITLEMISALANE SEADUSANDLUS EESTIS 

Käesolevas peatükis antakse ülevaade Eestis sademevee käitlemist reguleerivatest õigusaktidest nii 

riiklikul kui omavalitsuse tasandil ning vajadusel on lisatud viited ka Euroopa Liidu direktiividele. 

Eestis on sademevee ja selle käitlemise nõudeid käsitletud paralleelselt reovee käitlemise nõuetega. 

Veeseadus defineerib sademevee – see on sademetena langenud ning ehitiste, sealhulgas kraavide 

kaudu kogutav ja ärajuhitav vesi. Sademevee käitlemine on reguleeritud veeseaduse § 24 lõike 2 alusel 

kehtestatud Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrusega nr 99 (edaspidi VV määrus nr 99)4. Määrusega 

on kehtestatud nõuded sademevee suublasse juhtimise kohta, nende nõuete täitmise kontrollimise 

meetmed ning sademevee reostusnäitajate piirmäärad. Määruse eesmärgiks sademevee käitlemise osas 

on tagada, et sademevee suublasse juhtimisel ei halveneks vee- ja veega seotud 

maismaaökosüsteemide seisund. Nõuded sademevee veekogusse juhtimise kohta on sätestatud 

määruse § 5 ning nõuded pinnasesse immutamise kohta § 6. Üldine nõue on, et 

sademeveekanalisatsioonist tohib sademeveelasu kaudu veekogusse ja samuti pinnasesse (hajutatult) 

juhtida sademevett, mille reostusnäitajad ei ületa määruse lisas 1 sätestatud reostusnäitajate piirväärtusi, 

mis kehtivad reoveekogumisala kohta, mille reostuskoormus on 2000–9999 inimekvivalenti. Veekogusse 

ja pinnasesse tohib juhtida sademevett, mille BHT7 on 15 mg/l, KHT 125 mg/l, üldfosfor 1 mg/l, 

üldlämmastik 45 mg/l. Heljuvaine sisaldus suublasse juhitavas sademevees ei tohi ületada 40 mg/l ning 

naftasaaduste sisaldus ei tohi ületada 5 mg/l. Kui sademevee reostusnäitajad ei vasta lõikes 3 nimetatud 

reostusnäitajate ning muude reostusnäitajate poolest kehtestatud piirväärtustele, käsitletakse sademevett 

saastatud sademeveena, mis vajab enne suublasse juhtimist puhastamist. 

Tartus ei ole teadaolevalt sademevee kvaliteedi mõõtmisi üldnäitajate osas tehtud. Küll on aga Tallinna 

sademevee kvaliteedi seiret teostatud juba aastaid. Tuginedes 2015. ja 2016. aasta seire tulemustele, on 

määratud näitajate (v.a ohtlikud ained) osas kõige rohkem piirmäärasid ületatud hõljuvainete, 

naftasaaduste ning biokeemilise hapnikutarbe (orgaanilise aine) näitajate osas. Üldfosfori piirväärtuste 

ületamisi on vähem5,6. 

2013. aastal teostas Eesti Keskkonnauuringute Keskus sademevee uuringu viies Eesti linnas, et 

kaardistada olukord sademeveega keskkonda juhitavate ohtlike ainete osas. Tartus uuriti kahe suure 

sademevee kollektori sademevett (sademevee väljalaske): Vene tänava kollektori väljalasku, kuhu 

                                                      
4 Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1. Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 
määrus nr 99. 
5 Tallinna sademevee seire 2015-2017. 2015. a. Vahearuanne. Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ, 
2015 
6 Tallinna sademevee seire 2015-2017. 2016. a. Vahearuanne. Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ, 
2016 
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kogutakse Narva maantee piirkonna tänavate sademeveed ja mis on sisuliselt linna „foon“, ning Ringtee 

tänava kollektori väljalasku, kuhu kogutakse ümbruskonna tööstuspiirkonna sademeveed7.   

Vene tänava kollektori väljalasust leiti kokku 9 ohtlikku ainet üle lubatud väärtuse (EQS ehk prioriteetsete 

ainete keskkonnakvaliteedi standardite). Leiti oktüülfenooli, bifenool-A, monobutüültina, PAHide sisaldus 

tuvastati 2 korral, sealhulgas prioriteetse antratseeni sisaldus ühel korral. Raskmetallidest oli tsingi (Zn) 

sisaldus 2 proovis üle kehtestatud piirväärtuse ja vase (Cu) sisaldus 1 kord üle piirväärtuse. Kaadmiumi 

(Cd) leiti lumesulamisvees üle avastamispiiri (0,018 µg/L) ning neli korda leiti üle avastamispiiri ka 

kloororgaanilisi ühendeid HCH (2 korda), HCB ja pentaklorobenseeni. Ringtee tänava kollektori 

väljalasust leiti kokku 13 ainet üle lubatud piirväärtuste (nt tehniline nonüülfenool). Lisaks leiti 3 korral ka 

oktüülfenoole üle määramispiiri. Tinaorgaanikat leiti 2 proovis, ftalaatidest DEHP kaks korda üle 

määramispiiri, sealhulgas ühe korra üle lubatud piirväärtuse. PAHide sisaldus oli üle määramispiiri, 

sealhulgas prioriteetsetest ainetest benso(b)fluoranteen. Raskmetallidest oli tsink (Zn) 3 korral üle 

piirväärtuse. Kaadmiumi leiti üle avastamispiiri lumesulamisvees7. 

Tartu linna üldplaneeringus 2030+ on sätestatud nõue, et üle 10 parkimiskohaga parklates tekkiva 

sademevee juhtimisel linna sademeveevõrku tuleb see enne puhastada. Kui parkla sademevesi 

kogutakse kokku ja juhitakse suublasse (k.a immutamine), tuleb see enne puhastada. Väikeste parklate 

korral (kuni 10 kohta), kus vett kokku ei koguta, vaid see imbub läbi pinnakatte, ei ole puhasti 

paigaldamine nõutav. Kuna puudub uuring parklate tegeliku reostuskoormuse tõttu eesvooludele, 

siis oleks see mõistlik läbi viia, eesmärgiga välja selgitada, kas 10 parkimiskohta on õiglane 

künnis nõude kehtestamiseks parkla sademevee puhastamisele enne suublasse juhtimist. 

VV määruses nr 99 on sätestatud muuhulgas nõuded sademeveelasu kaugusele suplusrannast või 

supluskohast, ühisvoolsest kanalisatsioonist vihmavalingu ajal ülevoolude kaudu suublasse juhtimisele ja 

maaparandussüsteemidesse juhtimisele. Sademevee juhtimiseks maaparandussüsteemi on vajalik 

Põllumajandusameti kooskõlastus vastavalt maaparandusseadusele. Viimases ei ole otseselt viidatud 

sademevee juhtimisele maaparandussüsteemi. Seaduses on reguleeritud muu ehitise ehitamist ja 

veetaseme reguleerimist kinnisasjal, millel paikneb maaparandussüsteem. Muu ehitise alla võib seaduse 

tähenduses kuuluda ka sademeveelask. Seaduse § 47 lõikes 1 on öeldud, et rajatise, mis ei ole seotud 

maaparandussüsteemiga, ehitusprojekti ja eesvoolu reguleerimise või eesvoolu kaitselõigu veetaseme 

reguleerimise kavatsuse kooskõlastab ehitusloa andja Põllumajandusametiga. 

VV määrus nr 99 lisas on toodud ohtlike ainete piirväärtused neid sisaldava sademevee pinnasesse või 

veekogusse juhtimisele. 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. Samuti on määrusega käsitletud sademevee pinnasesse juhtimist veehaarde sanitaarkaitsealal 

või hooldusalal. Määruse 3. peatükis on sätestatud sademevee veekogusse või pinnasesse juhtimise 

                                                      
7 Sadevees sisalduvate ohtlike ainete uuringu korraldamine. Lõpparuanne. Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, 
Tallinn 2013. 
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nõuete täitmise kontrollimise meetmed ning nõuded sademeveest proovide võtmise ja analüüsimise 

kohta. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (edaspidi ÜVK seadus) reguleerib kinnistute 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. 

ÜVK seaduse § 2 lõike 2 kohaselt loetakse sademevee ärajuhtimise ehitisi ja seadmeid ühisveevärgi ja  

-kanalisatsiooni süsteemi kuuluvaiks, kui kohalik omavalitsus ei ole teisiti otsustanud. Tartu linna 

sademevee kraavide kuuluvus ja hooldamine on kindlasti teema, mille osas oleks vajalik jõuda 

selgusele, kuna see on hetkeseisuga lahendamata. 

ÜVK seaduse § 8 lg 3 kohaselt toimub reovee (sh sademevee) juhtimine ühiskanalisatsiooni vee-ettevõtja  

ja kliendi vahelise lepingu alusel, mis sõlmitakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja 

alusel. Eeskirja kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu ning see peab sisaldama 

muuhulgas ühiskanalisatsiooni juhitava sademevee reostusnäitajate piirväärtusi arvestusega, et 

ühiskanalisatsioonist väljuv reovesi vastaks veeseaduse alusel kehtestatud nõuetele ja 

ühiskanalisatsiooni juhitav reovesi ei kahjustaks ühiskanalisatsiooni toimimist, reoainesisalduse 

kontrollimise korda, omavoliliselt ärajuhitud sademe- ja drenaaživee määratlust ning nende mahu ja 

maksumuse määramise korda, sademevee vastuvõtmise katkestamise ning taastamise korda. 

Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri ja Tartu linna ühisveevärgi ja  

-kanalisatsiooni kasutamise eeskiri on kinnitatud Tartu Linnavolikogu 14.09.2006 määrusega nr 3. 

Selle eesmärk on kindlaks määrata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise põhimõtted 

Tartu linnas ning seda kohaldatakse koos ÜVK seaduse ja teiste õigustloovate aktidega. Eeskirjad 

reguleerivad muuhulgas suhteid sademevee ärajuhtimise teenuseid osutava ettevõtja (Tartu Veevärk AS) 

ning ühisveevärgi ja  kanalisatsiooniga liitunud sademevee ärajuhtimise teenuse kasutajate vahel Tartu 

linna territooriumil ning see on kohustuslik täitmiseks kõigile Tartu linnas asuvatele juriidilistele ja 

füüsilistele isikutele. ÜVK kasutamise eeskirjas on defineeritud sademevesi kui peamiselt sillutatud 

aladelt (tänavatelt, katustelt jm) kanalisatsiooni voolav vesi. ÜVK kasutamise eeskirjas on sätestatud 

nõuded ja tingimused ühiskanalisatsiooni juhitavale reoveele, sh sademeveele ning sätestatud nõue, et 

sademeveelasu kaudu tohib ühiskanalisatsiooni juhtida sademevett, mille keskmised reostusnäitajad ei 

ületa Vabariigi Valitsuse määrusega sademevee juhtimisel veekogusse või pinnasesse kehtestatud 

nõudeid. Seega kehtivad ühiskanalisatsiooni juhitavale sademevee kvaliteedile samad nõuded, mis 

sademevee juhtimisel sademeveelasu kaudu veekogusse või pinnasesse. Samuti on välja toodud, et 

ohtlike ainete sisaldus ühiskanalisatsiooni juhitavas vees peab vastama keskkonnaministri määrusega 

kehtestatud nõuetele. Hetkel on kehtiv keskkonnaministri 16.10.2003 määrus nr 758. 

                                                      
8 Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta1. Keskkonnaministri 16.10.2003 määrus nr 
75. 
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ÜVK seaduse järgi sõlmib avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademe- ja drenaaživee ning muu 

pinnase- ja pinnavee ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni abil ja puhastamiseks valla- või linnavalitsus vee-

ettevõtjaga sellekohase lepingu (§ 9 lg 2). 

ÜVK seaduse § 14 reguleerib veeteenuse hinna kujundamise põhimõtteid. Selle järgi võib sademe- ja 

drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest võtta tasu ka 

sademe- ja drenaaživee ärajuhtimise ja puhastamise eest. § 14 lõike 8 kohaselt on kinnistutelt ärajuhitava 

sademe- ja drenaaživee ärajuhtimise ja puhastamise hinna arvestamise aluseks võetud vee maht.  

Ühiskanalisatsiooni juhitava sademevee kogust arvestatakse või mõõdetakse ÜVK kasutamise eeskirja 

kohaselt (ÜVK seaduse § 15 lg 2). ÜVK kasutamise eeskirja §15 lõike 1 kohaselt võetakse kliendi krundil 

paiknevate hoonete katustelt ja sillutatud aladelt kanalisatsiooni voolava vee hulgaks keskmine 

äravoolunorm Tartu linnas, so 160 l/m2 aastas. Samas ei ole ÜVK kasutamise eeskirjas sätestatud 

sademevee ärajuhtimise ja puhastamise tasu määramise aluseid. 

Veeseaduse, ÜVK seaduse ja VV määruse nr 99 aluseks sademevee käitlemise nõuete sätestamisel on 

Helsingi Komisjoni (HELCOM`i) soovitused ning järgmised Euroopa Liidu direktiivid: 

• Asulareovee puhastamise direktiiv (91/271/EMÜ), mille eesmärgiks on kaitsta keskkonda 

asula reovee suublasse juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest, milleks tuleb reovesi 

reoveekogumisaladel kokku koguda ning seejärel puhastada;  

• Veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ), mille eesmärgiks on saavutada ja hoida veekogude 

head seisundit;  

• Üleujutuste direktiiv (2007/60/EÜ), mis käsitleb üleujutuste riski hindamist ja maandamise 

regulatsiooni; 

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv teatavate ühenduse veekeskkonda lastavate 

ohtlike ainete põhjustatava saaste kohta (2006/11/EÜ), mis määratleb ohtlike ainete maismaa 

pinnavette, territoriaalvetesse ja riigisisestesse rannikuvetesse juhtimise. 

Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrus nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ käsitleb 

üldiseid põhimõtteid ja suuniseid seoses kanalisatsiooniehitiste ja sademeveega9. Määruses on 

sätestatud, et kanalisatsiooniehitiste ehitamiseks vajaliku projekti koostamisel tuleb arvestada vajadust 

piirata saastunud sademevee heitmist veekogudesse. 

Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrusega nr 172 „Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded“ 

kehtestatakse naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded ohtliku seisundi tekke vältimiseks ja vee 

reostumise ennetamiseks. Sademevee kontekstis on sätestatud nõue, et hoidmisehitise sademevesi 

tuleb juhtida läbi kohtreoveepuhasti suublasse või kanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse10. 

                                                      
9 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded1. Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrus nr 171. 
10 Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded. Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrus nr 172. 
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2.1.1.  Seadusandluse analüüs 

Eesti seadusandluses on küll reguleeritud sademevee käitlemise nõuded, kuid seadusandlus ei oma 

suunavat rolli sademevee käitlemiseks tekkekohal, mis peaks olema üks prioriteetsetest sademevee 

käitlemise viisidest. Käesoleval hetkel on koostamisel uus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadus, samuti 

Eesti Veeprojekt OÜ ja AB Artes Terrae OÜ koostöös valmiv töö „Kombineeritud sademevee strateegia 

projekt“ (eeldatav valmimisaeg juuni 2018), mis peaksid andma soovitusi sademevee lahenduste 

kavandamiseks. 

Kuna praktiline kogemus sademeveele sätestatud nõuete täitmise osas (mis eelkõige puudutab 

sademevee kvaliteedi nõudeid enne juhtimist suublasse või immutamist pinnasesse) on suhteliselt 

tagasihoidlik, on raske anda hinnangut selle kohta, kas sätestatud normid on õiglased või pigem ala- või 

ülereguleeritud. Tallinna linna näitel võib öelda, et vähemasti hõljuvaine osas on sätestatud piirväärtus 

liiga kõrge. Ohtlike ainetega seotud regulatsiooni täpsustamisel on kavas uues ÜVK seaduses arvesse 

võtta ÜVK seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuses toodud informatsiooni põhjal 2013. aastal 

Keskkonnaministeeriumi tellitud sademevees sisalduvate ohtlike ainete uuringu tulemused11. Hetkel 

puudub teadmine, milliseid muudatusi planeeritakse selles osas õigusaktidesse teha. Uuringu tulemused 

näitasid sademevee väljalaskudes hoiatavalt palju veekeskkonnale prioriteetseid ja teisi ohtlikke aineid, 

mistõttu on praktiliselt võimatu täita nende ainete osas sätestatud piirnorme nii reoveepuhastites 

sademevee puhastamisel, rääkimata säästlike sademeveesüsteemide laialdasemast kasutuselevõtust. 

Eesti seadusandluses kehtivad ühesugused nõuded sademevee juhtimisele suublasse, eristamata selle 

liiki ja seisundiklassi. Tegelikkuses on suublad erineva tundlikkuse ja seisundiklassiga, mida võiks 

arvesse võtta. Samuti puudub seadusandluses nõue analüüsida immutamisel piirkonna pinnakatet ja 

hüdrogeoloogilisi tingimusi, mis on samuti olulised sellise käitlusviisi valimisel. 

2.2 SADEMEVEE KÄITLEMIST PUUDUTAVAD STANDARDID 

Erinevalt Eestis kehtivatest õigusaktidest (seadustest ja määrustest), kus tänasel päeval puuduvad 

soovitused ja suunised sademevee säästliku käitlemise kohta, on standardis EVS 848:2013 

Väliskanalisatsioonivõrk toodud väga selgelt prioriteedid sademevee käitlemiseks. Standard saab 

aluseks (juhendmaterjaliks) olla planeerimis- ja projekteerimistingimuste andmisel, kuid see ei oma 

otseselt seadusandlikku jõudu. 

Eesti Standardis EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk võib leida HELCOM’i soovitusi, mille sisu 

koosneb põhimõtteliselt kahest eesmärgist: asulate reostuskoormuse vähendamine sademevee 

nõuetekohase ärajuhtimise teel ning õlisisalduse piiramine sademevees.  

                                                      
11 Sadevees sisalduvate ohtlike ainete uuringu korraldamine. Lõpparuanne. Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, 
Tallinn 2013. 
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Standardiga EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk reguleeritakse hoonevälist, nii kinnistutel paiknevat 

kui ka ühiskanalisatsioonivõrku. Standard on rakendatav hoonevälistele kanalisatsioonivõrkudele, s.o 

hoone välisseinast või sademevee restkaevust kohani, kus vesi jõuab reoveepuhastisse või heitvee 

suublasse ning sellega on määratud kindlaks funktsionaalsed nõuded kanalisatsioonivõrgule seoses 

planeerimise, projekteerimise, ehitamise, käitamise, hoolduse ja ekspluatatsiooniga, ning tegevused 

nõuete täitmiseks. 

Standardis on käsitletud ka sademevee ärajuhtimist ja käitlemist. Esitatud on sademevee 

käitlemislahendused prioriteetsuse (eelistatuse) järjekorras: 

� Kui pinnase iseloom, sademevee kvaliteet, õigusaktid ja muud asjaolud seda lubavad, 

immutatakse sademevesi või vähemalt osa sellest samal alal, kus see tekib. 

� Kui sademevett ei saa immutada, tuleb võimalusel tekkekohas äravoolu aeglustada, viivitada 

(viibeaega pikendada) enne selle ära juhtimist. 

� Kui sademevett ei saa immutada või selle viibeaega tekkekohas pikendada, tuleb sademevesi 

juhtida edasi tõkestava ja viivitava immutussüsteemiga, nt kraavide, lohkude jms kaudu, kus vesi 

saab imbuda pinnasesse, seda takistab taimestik ja vesi saab aurustuda. 

� Kui kraavide abil ei saa vett edasi juhtida, siis juhitakse vesi edasi toruga, rakendades vajadusel 

enne suublasse juhtimist aeglustust (tiigid), puhastust. 

� Kui ka viimast ei saa rakendada, siis viimase lahendusena suunatakse sademevesi 

lahkvoolsesse ühiskanalisatsioonivõrku. 

Ülalkirjeldatud sademevee käitlemise hierarhia annab selgesõnalised soovitused sademevee 

käitlemiseks ning kindlasti peavad need olema aluseks ka Tartus sademevee ärajuhtimise 

planeerimisel ja projekteerimisel. 

Võimalusel tuleb eelistada sademevee ärajuhtimiseks kraavide ja tiikide rajamist, millega on võimalik 

suurte vihmade korral akumuleerida vooluhulki, vähendada kokkuvooluaega ja võimalikku reostust 

lokaliseerida. Kraave, tiike ja mahuteid peab olema võimalik hooldada. Standardis on toodud, et kui 

lahkvoolse kanalisatsiooni sademevesi kogutakse tiheda liiklusega aladelt või piirkonnast, kus 

sademevee esimene kogus on tugevalt reostatud, tuleb sademevee esimene osa juhtida äravoolu 

ühtlustavatesse mahutitesse ja võimaluse korral see vesi sademevee või asula reovee 

puhastusseadmetes eraldi puhastada. 

Standard EVS-EN 843:2016 Linnatänavad käsitleb sademevee ärajuhtimise süsteeme linnades või 

linnalistes asulates. Standardis on öeldud, et sademevee ärajuhtimise süsteemid peavad tagama 

tänavamaalt sademevee ärajuhtimise, kusjuures linnades või linnalistes asulates tuleb üldjuhul 

kavandada sademevee ärajuhtimise suletud süsteem. 
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2.3 SADEMEVEE KÄITLEMISE SEADUSANDLUS EUROOPA LIIDUS 

Kanalisatsioonisüsteemide, sh sademeveesüsteemide areng EL liikmesriikides on olnud küllaltki sarnane 

ja peegeldab suuresti linnade ja tööstuse arengut. Ametliku statistika põhjal võib öelda, et 45% kuni 95% 

liikmesriikide elanikkonnast on liitunud kanalisatsioonisüsteemidega. Ühisvoolsete 

kanalisatsioonisüsteemide osa kogu kanalisatsioonisüsteemist moodustab 20% kuni 90%. 

Kanalisatsioonisüsteemide areng liikmesriikides erineb oluliselt, samuti on suured ka piirkondlikud 

erinevused riikide sees. 

Viimase 40 aasta jooksul on Euroopas uutesse elamurajoonidesse ehitatud enamasti lahkvoolne 

kanalisatsioonisüsteem. Mõnedes liikmesriikides (Taani, Holland) on viimasel ajal pööratud tähelepanu ka 

lahkvoolsete sademeveesüsteemide vee puhastamisele enne sademevee juhtimist reostustundlikesse 

veekogudesse. Tavaliselt piirdutakse settebasseinide ehitamise või sademevee juhtimisega läbi kunstlike 

märgalade.12 

Vanemates linnaosades on peamiselt ühisvoolne sademeveekanalisatsioon. Kuna süsteemid on välja 

kujunenud ajalooliselt ja nende ümberehitamine üheks või teiseks süsteemiks on kulukas, siis 

rahvusvaheliselt on aktsepteeritud mõlemate süsteemide kasutamine. Lähtudes ülaltoodust on asulate 

sademevee ärajuhtimiseks ja sademeveega veekogude reostamise vältimiseks eri süsteemide 

projekteerimiseks ja ekspluateerimiseks välja töötatud vastavad projekteerimisnormid ning 

keskkonnakaitselised nõuded, mis võivad oluliselt erineda. Nende nõuete harmoniseerimist alustati 

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ehk Helsingi konventsiooni sõlmimisel, et 

tagada elanikkonnale nõuetekohane veekeskkond nii supluseks ja kalastuseks ning säilitada, kaitsta ja 

taastada veeökosüsteeme13. 

EL liikmesriikides on sademevee käsitlust tähtsustatud erinevalt. Näiteks Saksamaal, Taanis ja 

Suurbritannias on sademevee käitlusele, eeskätt reostunud sademevee puhastamisele, pööratud 

suuremat tähelepanu kui Hispaanias või Portugalis. Enamikes riikides domineerivad siiani ühisvoolsed 

kanalisatsioonisüsteemid, moodustades ligi kaks kolmandikku kogu kanalisatsioonisüsteemide 

üldpikkusest. Olulisemaks sõlmeks on ühisvoolse kanalisatsiooni ülevoolukaevud,  mis peavad  toimima 

siis, kui sademeveest tingitud koguvooluhulk ühisvoolses kanalisatsioonis mitmekordistub. EL 

liikmesriikides on keskmine lahjendustegur 3...6, mis tähendab, et ühisvoolse kanalisatsiooni ülevoolud 

rakenduvad tööle siis kui vooluhulk suureneb sademevee arvelt 3–6 korda. Vooluhulga 

mitmekordistumisele ongi pööratud EL liikmesriikide sademeveereostuse käitluses suurim tähelepanu, 

sest sademevee süsteeme ehitatakse eeskätt uuemates elamupiirkondades13. 

                                                      
12 Tallinna sademevee strateegia aastani 2030. Tallinna Linnavalitsus, Tallinn 2012. 
13 Ülevaade sademevee (sh liigvee) äravoolu maksustamise alustest ja praktilistest rakendustest Euroopa Liidus ja 
mujal. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn 2010. 
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Sademevee käitlemine tekkekohas on leidnud kasutust paljudes Euroopa riikides. See meetod langeb 

kokku keskkonnakaitse strateegiaga, mille prioriteediks on saaste vältimine tekkeallikas ehk tegelemine 

põhjustega ja mitte tagajärjega (nn toru-otsa strateegia)14. 

Euroopa Liidu veekaitset puudutavates direktiivides on vaid asulareovee puhastamise direktiivi 

(91/271/EEC) I lisas mainitud, et ühisvoolse kanalisatsiooni valingvihmadest põhjustatud ülevoolude 

reostavat mõju eelvooludele tuleks vähendada. Direktiivi eesmärgiks on kaitsta keskkonda asula reovee 

suublasse juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest, milleks tuleb reovesi reoveekogumisaladel kokku 

koguda ning seejärel puhastada. Seejuures on direktiivis juhitud tähelepanu asjaolule, et ühisvoolse 

kanalisatsioonisüsteemi ülevoolude olemasolu on hädavajalik, kuna praktikas on võimatu ehitada 

kanalisatsioonisüsteemid ja puhastusseadmed valmis selliselt, et kogu reo- ja sademevesi oleks 

valingvihmade korral puhastatud15. Direktiiv ei sea konkreetseid piiranguid lahjendusastmele, ülevoolude 

esinemise sagedusele ega ka ülevoolava seguvee kvaliteedile. Kogumissüsteemide projekteerimisel, 

ehitamisel ja hooldamisel tuleb lähtuda parimatest tehnilistest teadmistest, vältides liigseid kulusid 

arvestades asulareovee hulka ja omadust, vältides lekkeid ning piirates suublate reostumist valinguvee 

otselaskmete tõttu. Need meetmed võivad põhineda lahjendusastmetel või võrdlusel kuivailma 

vooluhulgaga või näha ette lubatava ülevoolude arvu aastas14.  

 

3 KESKKONDA SÄÄSTVAD SADEMEVEESÜSTEEMID 

3.1. ÜLDIST 

Säästvate sademevee ärajuhtimissüsteemide eesmärgiks on jäljendada looduslikke protsesse ning 

eemaldada võimalikud saasteained juba nende tekkekohas16. 

Keskkonda säästvate sademeveesüsteemide (inglise keeles SuDS ehk sustainable urban drainage 

systems) tööpõhimõte on vastupidine traditsioonilistele sademeveesüsteemidele (mille eesmärgiks on 

vesi kiiresti ära juhtida). Säästlik sademeveekäitlus jäljendab loodust ja selle peamine eesmärk on 

vähendada sademevee kiiret jõudmist kanalisatsiooni, eelnevalt hajutada ning immutada sademevett 

niipalju kui võimalik selle tekkekohas või selle lähedal. Sademevee säästlikul majandamisel on üheks 

esmaseks põhimõtteks sademevee tekkimiskohas selle moodustumise (suurte vooluhulkade) ja 

reostumise vältimine. Sisuliselt tähendab see sademevee kogumist, immutamist, kasutamist, äravoolu 

ühtlustamist, puhta sademevee eraldi kogumist, teede/platside puhtana hoidmist jne. Selleks tuleb rajada 

immutusribasid, nõvasid, vett läbilaskvaid kõnniteid, parklaid, rohekatuseid ja- seinu, sademevee 

kogumis- ja taaskasutamissüsteeme. Need erinevad lahendused (v.a viimati nimetatu) kasutavad 

looduslikke taimedel baseeruvaid süsteeme, mistõttu tähendab säästlik sademevee käitlus kogu ala 

                                                      
14 Ülevaade sademevee (sh liigvee) äravoolu maksustamise alustest ja praktilistest rakendustest Euroopa Liidus ja 
mujal. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn 2010. 
15 Tallinna sademevee strateegia aastani 2030. Tallinna Linnavalitsus, Tallinn 2012. 
16 06.04.2016 toimunud Rahvusvahelise Veepäeva konverentsi ettekanne „Planeeringute põhimõtete ja suundmuste 
kujundamine sademevee majandamisel“. Andres Levald, Rahandusministeerium. 06. aprill 2016, Tartu. 
http://veeyhing.ee/wp-content/uploads/2016/04/Sademevesi_planeering_20160406.pdf 
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tervikplaneerimist ja rohealade kujundamist laiemalt. Säästlikud sademevee süsteemid võimaldavavad 

olla keskkonnasäästlikud minimeerides ja leevendades pikaajalist kahjulikku mõju keskkonnale 17,18,19. 

Sademevee ärajuhtimine linnakeskkonnas, mis vajab kompleksset integreeritud lahendust, peab 

olema samal ajal kestev ja säästev, ehk nii ajaliselt kui rahaliselt jätkusuutlik, kahjustamata 

sellega otseses kokkupuutes olevaid väärtusi. 

Sademevee säästlik ehk looduslähedane käitlemine hõlmab tervet rida tehnilisi võtteid, st sademevee 

käitlemist moel, et oleks tagatud sademevee hulga vähendamine, puhastamine, sademevee 

kokkuvooluaja pikendamine ja ärajuhtimine20. 

Säästlike sademeveesüsteemide peamiseks puuduseks on suurem ruumikasutus, mistõttu on oluline 

juba varases planeerimises linnapilti ette näha imbkraave, -peenraid, mahuteid, tiike ja muid vee 

kogumise kohti. Linna kompaktses keskkonnas on selliste süsteemide kasutamine komplitseeritud18. 

Hoides vett linnapildis „kinni“, suurendab see õhuniiskust, mis teeb kuumadel päevadel linnakeskkonna 

elusolenditele sõbralikumaks, suurte sademete ajal võimaldab mahutada liigset vett ning seeläbi 

vähendab võimalikke üleujutusi. 

Rajatud sademeveetorustike puhul võib tulevikus tekkida olukord, et nende projekteerimisel ei ole 

arvestatud sademevee hulkade suurenemisest tingitud vooluhulkade suurenemisega21. Teisalt viitab 

praktika ka omavolilistele ühendustele, mistõttu torustiku teenindusvõime on kiire ammenduma ja see 

sunnib otsima lahendusi sademevee käitlemisele tekkekohas. 

Säästlikel sademeveesüsteemidel on veel mitmeid muid positiivseid, aga ka negatiivseid omadusi. 

Lähtuvalt piirkonna heakorrast ja vette sattuvast reostuskoormusest tuleb mõelda endiselt vee 

puhastamisele. Olemas on standardid ja seadused, mis annavad suublasse juhitavale veele teatud 

tingimused, mis peavad olema täidetud. Seni, kuni vett juhitakse ära torustikega läbi erinevate tehislike 

puhastite, on asja lihtsam kontrollida. Kui sademevett juhitakse ära reostunud aladelt, sisaldab see lisaks 

orgaanilisele reostusele ka raskemetalle ja palju muud, mille lagundamisega loodus suurtes kogustes 

hakkama ei saa. Nimetatud osakesed tuleb keskkonnareostuse vältimiseks kokku koguda. Erinevad 

uuringud näitavad, et säästlikes sademevee süsteemides reostus väheneb oluliselt, kuid tõdetakse, et 

otse maasse immutamisel tuleb siiski arvestada võimaliku põhjavee reostamisega. Selle riski 

maandamiseks tuleb vajadusel tehnilisi lahendusi modifitseerida tehislike puhastitega. Tehnilise 

lahenduse valik sõltub konkreetsest keskkonnast ja piirkonna reostatuse tasemest. Immutamisele võib 

mõelda, kui on tegu näiteks katuselt koguneva veega. Kui vesi voolab kokku mööda asfaltkatteid, ei ole 

                                                      
17 4people OÜ kodulehel rubriik Üleujutus linnas. http://4people.ee/et/%C3%9Cleujutus-linnas/  
18 Magistritöö „Säästlikud sademevee süsteemid parklates“. Martin Veltmann. Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja 
keskkonnainstituut, Tartu 2017. 
19 06.04.2016 toimunud Rahvusvahelise Veepäeva konverentsi ettekanne „Inseneri vaatevinkel sademevee 
majandamisel“. Andres Piirsalu (Eesti Veevarustuse ja kanalisatsiooni inseneride Seltsi volikogu esimees ja Eesti 
Ehitusinseneride Liidu esimees). 
20 06.04.2016 toimunud Rahvusvahelise Veepäeva konverentsi ettekanne „Planeeringute põhimõtete ja suundmuste 
kujundamine sademevee majandamisel“. Andres Levald, Rahandusministeerium. 06. aprill 2016, Tartu. 
http://veeyhing.ee/wp-content/uploads/2016/04/Sademevesi_planeering_20160406.pdf 
21 Insenertehniline sisend üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavade ehituslikele üleujutust leevendavatele 
tegevustele. Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, Tartu 2016. 
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otsejoones immutamine (nt imbkaevu kasutamine) soovitatav22. 

3.2. SÄÄSTLIKE SADEMEVEESÜSTEEMIDE GRUPEERIMINE 

Laias laastus põhinevad kõik sademevee säästlikud lahendused sademevee äravoolu reguleerimisele. 

Olenevalt kasutuskohast tuleb sademevee säästvate lahenduste planeerimisel kaaluda erinevaid 

lahendusvariante kombineeritult.  

Kuna maailmas kasutatavate sademevee looduslähedaste lahenduste  kohta on ka Eestis koostatud ja 

koostatakse hulgaliselt erinevaid dokumente, mis kirjeldavad lahenduste omadusi, ei hakata siinkohal 

pöörama suurt tähelepanu kõigi lahenduste kirjeldamiseks, vaid esitatakse kokkuvõttev loetelu 

kasutatavatest lahendustest.  

Säästlike sademeveesüsteemide peamiste tehniliste võtete alla kuulub: 

� Sademevee hulga vähendamine 

• Kõvakattega alade minimeerimine 

o Vett läbilaskvate pinnakatete (murupindade) osakaalu suurendamine sademevee 

immutamiseks (vajadusel armeeritud murukatend, kui soovitakse suurendada 

kandevõimet) 

• Sademevee kogumine ja taaskasutamine (nt kastmisveeks, WC-s) 

� Sademevee kokkuvooluaja pikendamine (äravoolu aeglustamine, viivitamine) enne selle 

ärajuhtimist 

• Kokkuvooluaja pikendamine pinnakatte kareduse tõstmise abil 

o Asfaltkattega parklate/platside asendamine karedamate/vett läbilaskvate 

pinnakatetega 

o Murukatuste ja haljaskatuste rajamine 

� Sademevee ärajuhtimine tõkestava ja viivitava immutussüsteemiga (sademevee vooluhulga 

keskendamine ja/või puhastamine enne suublasse juhtimist) ehk sademevee kokkuvooluaja 

pikendamine ühtlustusmahutite rajamisega sademevee süsteemidele 

• Äravoolule puhverdavate rajatiste lisamine (vt Skeem 1 ja Skeem 2 ja Foto 1) 

o Avatud sademeveesüsteemid  

� Tiikide, kraavide/haljaskanalite, märgalade lisamine äravoolule – koos või ilma 

väljavoolu reguleerimise seadmetega 

o Suletud sademeveesüsteemid 

� Puhverdavate rajatiste lisamine immutamisega – immutusplokkidest 

mahutid, killustikuga või muu poorse materjaliga täidetud kaevikud. 

                                                      
22 06.04.2016 toimunud Rahvusvahelise Veepäeva konverentsi ettekanne „Inseneri vaatevinkel sademevee 
majandamisel“. Andres Piirsalu (Eesti Veevarustuse ja kanalisatsiooni inseneride Seltsi volikogu esimees ja Eesti 
Ehitusinseneride Liidu esimees). http://veeyhing.ee/wp-content/uploads/2016/04/Sademevesi_inseneeria-
A.Piirsalu.pdf  
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Kasutatakse koos või ilma väljavoolu reguleerimise seadmeteta. Täidetud 

peavad olema tingimused immutamiseks  

� Puhverdavate rajatiste lisamine ilma immutamiseta - mahutid, üledimensioneeritud torustik ja 

kaevud. 

 
Skeem 1. Väikese tiigiga sademevee puhvertiik23 

 

Skeem 2. Haljaskanali ristlõige24 

                                                      
23 Alternatiivsete sademevee äravoolu- ja kogumissüsteemide uurimistöö. Alkranel OÜ, Tartu 2005. 
24 Thomas Engineering, PA (civil engineering, land development, project management) koduleht. Project and 
Construction Photos, http://www.thomasengineeringpa.com/photo_gallery/photo_gallery.htm 
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Foto 1. Haljaskanali näide25  

Säästlike sademevee süsteemi elementide kasutamiseks selged soovitused eelistuse (tähtsuse) 

järjekorras annab p 2.2 kirjeldatud EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk.  

Olemasolevate alade puhul ei tohi säästvate lahenduste planeerimisel halveneda 

kasutustingimused olemasolevatele ehitistele ega taristule. Tartu kontekstist vaadatuna on joonisel 1 

(hüdrogeoloogia) küll esitatud alad, kus on tulenevalt pinnakatte paksusest ja põhjavee sügavusest 

võimalik kaaluda sademevee immutamist, kuid iga planeeritava immutuskoha rajamisel tuleb väga 

tähelepanelikult kaaluda järgmisi punkte ning vajadusel teostada täiendavad geoloogilised 

uuringud/hinnangud: 

• Kas pinnakate on piisava paksusega; 

• kas põhjavesi paikneb piisavalt sügaval; 

• kas pinnase omadused on sobivad immutamiseks; 

• kas sademevee kvaliteet vastab õigusaktides kehtestatud normidele, st ei ole reostunud; 

• kas esineb kohtspetsiifilisi keskkonnapiiranguid, mis võivad takistada sademevee immutamist; 

• kas immutamine võib halvendada kõrvalasuvate hoonete olukorda; 

• kas immutamine võib kaasa tuua niiskusrežiimi muutust kõrvalasuva tee vms rajatise 

konstruktsioonis? Kindlasti tuleb vältida olukordi kus vett nö immutatakse kõrval asetseva tee 

konstruktsiooni. 

Kui planeeritakse sademevee immutamist/puhverdamist olemasolevas linnalises keskkonnas, tuleb 

kindlasti kaaluda, kas peetakse vajalikuks eelkõige immutada ning seejärel puhverdada ja ära juhtida või 

rajatakse kogu süsteem teistpidi loogikaga, st kõigepealt juhitakse vesi ära ja kui see pole enam võimalik, 

toimub vee kokkuvooluaja pikendamine ja immutamine. Kui ei ole teada, millist mõju võib niiskusrežiimi 

muutus avaldada lähedalasuvatele ehitistele ja rajatistele, on soovitatav tagada esmalt vee äravool 

(reguleeritud eesvoolu vastuvõtuvõime maksimumini, arvestades sademeveesüsteemi kumulatiivset 
                                                      
25 Thomas Engineering, PA (civil engineering, land development, project management) koduleht. Project and 
Construction Photos, http://www.thomasengineeringpa.com/photo_gallery/photo_gallery.htm 
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mõju) ning kui on saavutatud maksimaalne lubatud äravool,  tagada piisav puhverdusvõime mahutite, 

immutusplokkide vms näol. 

  



Sademevee säästliku käitlemise põhimõtted Tartu linnas 
 

 
Kobras AS töö nr 2018-004 Objekti aadress: Tartu maakond, Tartu linn 

  
    

21 / 39 

 

4 SÄÄSTLIKUD SADEMEVEESÜSTEEMID NÄITELINNADES 

Põhja-Ameerika, Kesk-Euroopa ning Skandinaavia riikides on sademevee majandamisel pikad 

traditsioonid. Riiklikud ning kohaliku tasandi sademevee käitlemise kavad asetavad fookusesse 

looduskesksed lahendused, sademevee käitlemise põhirõhk on suunatud kohapealsele käitlemisele. 

Käesolevas peatükis antakse lühiülevaade kahe Tartule analoogse suuruse ja analoogsetes klimaatilistes 

tingimustes asuva linna sademevee säästliku käitlemise praktilistest lahendustest. Nendeks on Soomes 

asuv Turu linn ja Rootsis asuv Malmö linn. 

4.1 TURU 

Turu on linn Soome edelarannikul Aura jõe suudmes. 1229. aastal asutatud Turu on Soome vanim linn 

ning elanike arvult kuues linn Soomes (188 584 elanikku 2017. aasta seisuga). Turu keskmine aastane 

õhutemperatuur ning sademete hulk on sarnased vastavatele näitajatele Tartus ning mõlemat linna läbib 

veerikas jõgi. Geoloogiline situatsioon on Tartust erinev, Turu piirkonnas lamavad õhukese savika 

pinnakatte all Balti kilbi (Fennoskandia kilbi) Proterosoikumi vanusega sette- ja vulkaanilised kivimid. 

Mere lähedus ning sellega seotud kõrge põhjavee tase ei võimalda Turus laialdaselt sademevee 

lokaalset immutamist rakendada. Seetõttu on sademevee säästliku käitlemise põhirõhk asetatud 

erinevate sademevee puhverdamise lahenduste kasutamisele. Puhverdamise võimalustena kasutatakse 

märgalasid (wetland) ning nõvasid (swale), filterkraave (infiltration trench) ja -peenraid (infiltration basin) 

koostöös perforeeritud sademeveetorustikega. Paiguti on sademevee kogumiseks ja ärajuhtimiseks 

kasutatud kraavitust, millele on antud looduslähedane (looklev säng) kuju. 

Sarnaselt Tartule on Turu üks iWater projektis osalevatest linnadest. Turu linna iWater projekti pilootala 

on Kirstinpuisto asum linna äärealal endises tööstusrajoonis, eesmärk on see ümber kujundada 

terviklikult lahendatud elamupiirkonnaks, kus eelistatud on jalakäijad ning jalgratturid. Sademevee 

säästliku käitlemise eesmärk pilootala raames on sademevee puhverdamine, et vähendada 

löökkoormuste mõju olemasolevale piirkoormuste lähedal töötavale sademeveetorustikule.26 

4.2 MALMÖ 

Malmö on linn Rootsi edelarannikul. Esimesed kirjalikud märkmed Malmö linna kohta pärinevad aastast 

1275 ning hetkel on ta elanike arvult kolmas linn Rootsis (307 496 elanikku 2016. aasta seisuga). 

Peamised klimaatilised tingimused, nii aastakeskmine õhutemperatuur kui ka aastane sademete hulk, on 

sarnased vastavatele näitajatele Tartus. Geoloogiliselt asub Malmö Balti kilbi (Fennoskandia kilbi) 

edelaosas, kus esinevad Fanerosoikumi vanusega tard- ja settekivimid. 

Säästliku sademevee käitlemist on Malmös süstemaatiliselt rakendatud alates 1980. aastate lõpust. Kõigi 

uute planeeringualade puhul pööratakse erilist tähelepanu sademevee äravoolule. Uusarenduste 

                                                      
26 Kirstinpuisto the iWater pilot poject of Turku, Finland. City of Turku, Turu 2016. 
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planeerimisel kasutatakse võimaluse korral drenaažikoridore (drainage corridor), mis kavandatakse 

planeerimisprotsessi varajases staadiumis. Uuendatud on ka mitmeid piirkondi ja asumeid, kus 

varasemalt oli ainsaks sademevee käitlemise viisiks selle ärajuhtimine ühisvoolsesse kanalisatsiooni.  

Mõningate sademevee säästliku käitlemise näidetena Malmös saab välja tuua järgmised piirkonnad: 

Augustenborgi asum (projekti nimetus Eco-city Augustenborg), kus vana ning ülekoormatud ühisvoolse 

kanalisatsiooni asemel võeti kasutusele erinevad sademevee puhverdamise võimalused (märgalad, tiigid, 

kraavid ja kanalid) ning suures ulatuses ka rohekatuseid. Fjärilsparkeni asumisse (projekti nimetus 

Fjärilsparken Eco-corridor) loodi planeeringu staadiumis 1,5 km pikkune roheala ehk drenaažikoridor, 

kuhu suunatakse kogu asumi sademevesi, mis koridori kaudu jõuab lõpuks merre. Västra hamneni asum, 

varasem sillutatud pinnaga tööstusala, rekonstrueeriti eksklusiivseks elamurajooniks, kus sademevee 

säästliku käitlemise lahendustena kasutatakse ulatuslikult rohekatuseid, märgalasid, kanaleid, 

infiltratsioonipeenraid ning vett läbilaskvat sillutist.27 

Mõlema näitelinna geoloogilisest situatsioonist tulenevalt on sademevee säästliku käitlemise lahenduste 

põhirõhk suunatud sademevee puhverdamisele. Kuigi põhimõtteliselt on võimalik kõiki eeltoodud 

rakendusi kasutada ka Tartus, ei ole suurte kraavide ning kanalite rajamine siinset reljeefi ning 

geoloogilist situatsiooni arvestades otstarbekas. Parimaid tulemusi meie tingimustes annab vett 

läbilaskva sillutise kasutamine ning väiksemate puhverdustiikide ning filterpeenarde kasutamine. Samuti 

võimaldab Tartu piirkonna suhteliselt paks pinnakate kasutada üksikmajapidamiste ning hoonete 

gruppide puhul sademevee lokaalset immutamist. Täpsem ülevaade võimalike Tartu linnas kasutatavate 

sademevee säästliku käitlemise lahenduste kohta on toodud peatükis 6. 

 

 

                                                      
27 Handbook on Sustainable Urban Drainage Systems. (D)rain for Life (project number EU41702), Tartu 2014. 
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5 SADEMEVEE KÄITLEMISE PRAEGUNE OLUKORD TARTUS JA KÜLGNEVAL ALAL 

5.1 OLEMASOLEVA SÜSTEEMI ÜLEVAADE 

Sademevee olemasoleva käitlemise süsteemi ülevaade põhineb peamiselt Tartu Linnavolikogu poolt 

08.12.2016 otsusega nr 126 vastu võetud Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kaval 

aastateks 2016-2030. 

Tartu linnas on ajalooliselt olnud tegemist peamiselt ühisvoolse kanalisatsiooniga, kus sademe- ja 

drenaaživesi on suunatud olmekanalisatsiooniga ühte kollektorisse. Kogu ühisvoolse kanalisatsiooniga 

ärajuhitav vesi jõuab reoveepuhastisse tunnelkollektori peapumpla ja isevoolselt Tähe tn kollektori kaudu. 

Kui peapumpla ei suuda tunnelkollektorisse suubuvat vett ära juhtida, hakkab kollektori täitudes tööle 

ülevool Ihaste düükri juures. 

Täielikult lahkvoolne kanalisatsioon oli vanemates elamupiirkondades rajatud suuremale osale Anne 

linnaosale, kus sademevee väljalasud on suunatud Paju tänava juurest Emajõkke ja Kalda tänava juurest 

Anne kanalisse. Lisaks oli üksikuid väiksemaid valgalasid üle linna, kus sademeveed on juhitud kas otse 

või läbi puhasti Emajõkke või mõnda magistraalkraavi. On rajatud ka poollahkvoolset kanalisatsiooni, kus 

sademe- ja drenaažvesi kogutakse kinnistu sees kokku eraldi süsteemiga, aga on suunatud lõpuks 

tänaval reoveekanalisatsiooniga kokku, millest osa on viimastel aastatel seoses uute magistraaltorustike 

rajamisega viidud lahkvoolseks. 

Praktiliselt kogu Tartu linna sademevee eelvooluks (kui see ei ole juhitud ühisvoolsesse kanalisatsiooni 

või ei imbu pinnasesse) on otse väljavool kas torudega või kraavidega Emajõkke. Erandiks on Veeriku 

tööstuspiirkonna loodepoolsem ots ja ka linna piiril oleva Ringtee põhjapoolsemat osa teenindavad 

kraavid/torud, mis suubuvad Tähtvere valla kraavidesse. Teiseks erandiks on ka Vahi ja Roosi tn teede 

sademevee suunamine Tartu valla Vahi tn äärsetesse tiikidesse. 

Väljastpoolt Tartu linna piire juhitakse linna süsteemidesse sademeveed Luunja vallast Lohkva küla 

elamu- ja tööstuspiirkonnast, Tartu vallast Vahi aleviku piirkonnast, Ülenurme vallast Ringtee ja Rehepapi 

tee piirkonnast. Esineb ka lokaalsemaid lohkusid, kus sademeveel ei ole muud võimalust, kui imbuda 

otse või läbi tiigi pinnasesse (Raadi kalmistu ja Raadi järve vaheline piirkond, Peetri tn 80 tiigi piirkond). 

Seoses Tartu linna aktiivse arenguga viimastel aastatel on viimase 10 aastaga aktiivselt arendatud 

lahkvoolset sademeveekanalisatsiooni, oluliselt on tõusnud ja tõuseb ka edaspidi lahkvoolse 

sademeveekanalisatsiooniga kaetud pindade osakaal. 2017. aasta lõpu seisuga on rajatud Tartusse 

123 km sademeveekanalisatsiooni torustikke. Sademevee puhastamine toimub suublates, peamiselt liiva-

õli püüdureid kasutades. Lahkvoolne sademeveekanalisatsioon on ka järgnevate aastate peamiseks vee-

ettevõtja arendustegevuse prioriteediks.  

Tartu Linnavolikogu on Tartu vee-ettevõtjaks määranud ASi Tartu Veevärk, kelle eesmärgiks on 

sademevee lahkvoolselt kanaliseerimine 75% ulatuses.  
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Seoses ühiskanalisatsiooni arendamisega on Tartus ehitatud 2 sademeveepumplat (Ihaste ja Oa tn). 

Mõnel pool on torustikud liiga väikese läbimõõduga ning ei suuda sademevett valingvihmade ajal läbi 

lasta. Seetõttu võib suure saju ajal madalamates kohtades, aga ka omavoliliste sademevee liitumiste tõttu 

tekkida uputusi. Liigvee ajal võib rakenduda automaatne avariiväljalask, Emajõkke juhitakse vähemalt neli 

korda lahjenenud heitvett. 

Seoses Tartu linna aktiivse arenguga viimastel aastatel on oluliselt tõusnud ja tõuseb ka edaspidi 

sademeveekanalisatsiooniga varustatud kaetud pindade osakaal, mis omakorda suurendab ühisvoolsete 

kanalisatsioonisüsteemide piirkonnas süsteemi juhitavat vooluhulka. Positiivsena võib välja tuua, et 

rajatud on mitmeid sademevee magistraalkollektoreid ja ühisvoolse kanalisatsiooni kõrvale on ehitatud 

uued olmekollektorid, mis on võimaldanud ja võimaldavad ka edaspidi kanalisatsiooni viia järjest enam 

lahkvoolseks ning seeläbi on reoveepuhastile jõudev liigvee osakaal pidevalt vähenenud. Uuemad 

arendusalad on valdavalt kõik rajatud lahkvoolselt28. Reoveepuhastisse jõudva sademevee hulga 

vähenemist pidurdab kõvapinnaga alade suurenemine, omavolilised sademevee ühendused ning 

pikemas perspektiivis kasvav sademete hulk. 

Sademeveekanalisatsiooni arendamise kavandamisel järgitakse lahkvoolse süsteemi põhimõtteid. Sellest 

on huvitatud eelkõige Tartu Veevärk AS, kuna vähenevad kulud, mis on seotud reo- ja sademevee 

puhastamisega reoveepuhastis. 

Tartus on rajatud mitmeid sademevee puhverdamise ja immutamise rajatisi. Kogudes infot erinevatelt 

asjasse puutuvatelt isikutelt on kantud teadaolevad rajatised joonisele nr 1.  

Tartus Lõunakeskuse ja Postimaja territooriumil paikneb avaveeline sademevee puhverdamise ja 

immutamise tiik. Pauluse kiriku parklasse on rajatud immutusplokkidest immutuskast, mis on ülevooluga 

sademeveekanalisatsiooni. Raudtee tn äärsesse parklasse on rajatud äravooluta immutusplokkidest 

immutuskast. Toomemäele on rajatud põhjast äravooluga puhverdus- ja immutuskast 

(immutusplokkidest), mis on varustatud ülevoolukaevuga (suure vooluhulga korral tõuseb vesi 

immutuskastist pargi alale ning vooluhulga vähenedes voolab sama kaevu kaudu tagasi).  

Tartu linna territooriumil ning äärealadel (vana haldusjaotuse alusel) on  mitmeid piirkondi, kus 

sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraavitusega. Kraavid kuuluvad Tartu Linnavalitsuse 

Teedeteenistuse haldusalasse, samas puudub kraavide hooldamiseks selge tegevuskava ning 

igapäevases elus pole kraavide heakorra ega kasutamise eest selget vastutajat. Kraavidele ei ole 

hooldamiseks seatud servituute.  

                                                      
28 Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2030. Kinnitatud Tartu Linnavolikogu 
8. detsembri 2016. a määrusega nr 126. 
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Järgnevalt on välja toodud erinevad Tartu lähiümbruse piirkonnad (alad, kus sademevee eesvooluks 

kasutatakse avatud veejuhtmeid) valgalade kaupa kirjeldades sademevee juhtimisega seotud probleeme. 

Joonisel 2 on välja toodud eesvoolude asukohad, nimetused ning ligikaudsed valgalad. 

Tiksoja (Jänese kraav) on rekonstrueeritud Maanteeameti poolt ning rekonstrueerimisel on arvestatud 

potentsiaalselt lisanduvate vooluhulkadega täiendavalt valgalalt ning maakasutuse muutusest tuleneva 

vooluhulga suurenemisega juba olemasoleval valgalal. Tartu linnal ning eesvoolu seisukorra eest 

vastutaval maaparandusühistul on sõlmitud eesvoolu kasutamiseks omavaheline kokkulepe. 

Riia maantee ja Tartu-Valga raudtee vaheline ala (alates Laseri tänavast edela suunas lahendatakse 

hetkel Põllumajandusameti registrisse kuuluva torueesvoolu abil, mis vajadusel rekonstrueeritakse). 

Võru maantee ja Porijõe vahelisel alal on viimaste aastate jooksul rekonstrueeritud mitmed eesvoolud 

Maanteeameti poolt ning koostamisel on täiendavad lahendused olemasolevate endiste põllumajandus- 

eesvoolude rekonstrueerimiseks. Osaliselt on eesvoolud pikendatud ka Võru maanteest lääne poole, aga 

enamjaolt vajavad maanteest lääne suunas asuvad eesvoolud rekonstrueerimist. Peale kõikide 

olemasolevate eesvoolude rekonstrueerimist ja vajadusel pikendamist Võru maanteest lääne suunas on 

võimalik sademevee ärajuhtimine nimetatud eesvoolude kaudu. 

Sademevee paremaks äravooluks Hipodroomi tänava piirkonnast on koostatud kraavi 

rekonstrueerimise projekt, mis algab Hipodroomi tänava ja Aliise tee ristmikult ning kulgeb paralleelselt 

Ranna puiesteega (enamjaolt eramaadel) Emajõkke.  

Sademevee eesvooluks Uus-Ihaste piirkonnale on projekteeritud kraav alates Pallase puiestee ja Lammi 

tänava ristmikust (ligikaudu) kuni ringteega rajatud kraavideni. Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et 

ringtee kraavidele on projekteeritud regulaatorid kraavi sulgemiseks Emajõe kõrgete veetasemete korral. 

Sellest tulenevalt tuleb täiendavate valgalade suunamisel nimetatud kraavidesse arvestada lisaks 

kraavide läbilaskevõimele ka regulaatorite läbilaskevõimega. 

Kabina kraav on varasemalt olnud kogu ulatuses Maaparandussüsteemide registrisse kuuluv eesvool. 

Tänaseks on Kabina kraav suudmepoolsest otsast ligikaudu 2 km ulatuses Maaparandussüsteemide 

registrist välja arvatud. Nimetatud ligikaudu 2-kilomeetrisel lõigul on eesvoolul teostatud mitmeid 

ümberehitusi ning Ihaste tee 2 b krundi ja lähiala detailplaneeringuga on ette nähtud kraavi asukoha 

muutmine.  Kabina kraavi suudmepoolse osa kohta (vajadusel pikemalt) tuleks koostada valgala arengu 

perspektiive arvestav projekt ning kraav rekonstrueerida (sarnaselt Jänese kraaviga). Kui antud tööga 

viivitada, võib tekkida olukord, kus erinevate tööde käigus ei arvestata Kabina kraavi valgala kui tervikuga 

ning sellega tingitakse hilisemad suured ning kulukad  rekonstrueerimistööd (tihtilugu pole siis enam 

kraavi jaoks ruumi ning tuleb rajada toru eesvool).  

Jaamamõisa oja kohta on koostamisel eraldiseisev projekt „Jaamamõisa linnaosa keskkonnasäästliku 

planeerimislahenduse ja selle alusel sademevee säästliku käitlemise üldiste põhimõtete väljatöötamine 
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Tartu linnale“ ning antud oja valgala käesolevas töö ei käsitleta. Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et 

Jaamamõisa oja valgalas, endise Raadi lennuvälja territooriumil, paiknevad jääkreostuse objektid, mida 

on hinnatud Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ poolt, „Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-

2015. Endise Raadi lennuvälja reostusuuring“. Nimetatud töös on välja toodud järgmised punktid, mis 

puudutavad Jaamamõisa oja: 

• Raadi endise lennuvälja I kütuseterminalist tuleva kraavi/voolunõva ja Jaamamõisa oja 

voolusängis esineb üle elu- ja tööstusmaa piirarvude reostunud pinnast. Pinnas on reostunud 

eeskätt naftasaadustega, ühes proovis oli ületatud elumaa piirarvu BTEX ühenditest ksüleeniga. 

PAH ühenditest oli naftaleen üle elumaa piirarvu ühes pinnaseproovis. Raskmetallidest oli Cr 

ühes pinnaseproovis üle tööstusmaa piirarvu. 

• Raadi endise lennuvälja I kütuseterminalist tuleva kraavi/voolunõva ja Jaamamõisa ojas 

talletunud reostus on lokaalne, levib kohati kraavi ja oja mudas, mistõttu on võimalik ka inimeste 

kokkupuude reostusega. Samas pole tõenäoline, et reostus võiks olulisel määral oma praegusest 

asukohast edasi kanduda. 

Kuna ei ole teada, kas ja millal alustatakse Raadi endise sõjaväelennuvälja jääkreostuse likvideerimist, 

tuleb Jaamamõisa oja puudutavate tööde puhul arvestada jääkreostuse esinemise võimalusega oja 

sängis. 

Murisoo peakraav kuulub riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude hulka. Vastavalt 

maaparandusseadusele rahastatakse riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude hoiutöid 

Maaeluministeeriumile selleks riigieelarvest eraldatud vahenditest. Murisoo peakraav otseselt Tartu linna 

territooriumiga kokku ei puutu, küll on see eesvooluks Raadi endise sõjaväelennuvälja põhjapoolsetele 

aladele ning Kõrveküla alevikule ning Tila külale. 

Vahi kraav on Maaparandussüsteemide registrisse kuuluv eesvool. Hetkel teenindab see Jõhvi – Tartu – 

Valga põhimaanteest põhja poole jäävat maaparandussüsteemide ala. Antud kraavi lisaharudesse 

suubub ka Vahi elamurajooni sademeveetorustik. Ühtegi kokkulepet sademevee suunamiseks 

Maaparandussüsteemide registrisse kuuluvasse eesvoolu sõlmitud ei ole. Kraavidele, millesse on 

suunatud sademevesi, tuleb leida vastutav hooldaja ning nendele seada servituut.  

Varasemalt on Vahi kraavi suubunud ka Jõhvi – Tartu – Valga põhimaanteest lõuna poole jääv põldude 

ala. Käesoleval hetkel on maanteest lõuna poole jääv ala Maaparandussüsteemide  registrist välja 

arvatud ning osaliselt on ala arendatud elamupiirkonnaks. Sellest tulenevalt on alal osaliselt lõhutud 

olemasolevad drenaažitorustikud. Vastavalt Põllumajandusameti andmetele on antud piirkonnas viimastel 

aastatel esinenud liigvee probleeme, seda just selle tõttu, et vana kuivendussüsteem enam ei tööta ning 

uut sademevee eesvoolu rajatud ei ole. Antud piirkonnas tuleb rajada korrektne sademevee äravool kas 

Vahi kraavi või kogu ala liigvesi suunata Emajõkke suunatud kollektorisse. Vahi kraavi kasutamine eeldab 

kokkulepet omavalitsuste ning Põllumajandusameti vahel. 
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Supilinnas paiknevad kraavid Tähtvere spordipargis ning sellega külgneval Kauna tänaval (tänavast 

elamute pool). Kauna tänava kraavi otsa on rajatud regulaator kraavi sulgemiseks Emajõe kõrgete 

veetasemete korral. Kauna tänava kraavi on suunatud ka kraav, mis saab alguse Herne, Piiri, Kapsa, 

Kauna tänava vahele jääva kvartali keskpaigast. Läbi aja on antud kraavi puhastatud naabrite 

omavaheliste kokkulepete alusel. Viimaste aastate vältel on antud piirkonnas arendatud mitmeid 

elamualasid. Arendustega tuleb tagada, et ei halvendataks ümbruse veerežiimi.  

Kvissentali elamupiirkonnas on hooned ehitatud kõrgemale üleujutatavast maapinnast ning 

katastriüksuse piiridele on kujundatud kraavid kuivenduseks ning liigvee ärajuhtimiseks. Kraavide 

puhastamine toimub elanike omavaheliste, heaperemehelike kokkulepete alusel. Seni, kuni alale mille 

veed on suunatud kõne all olevatesse kraavidesse, ei planeerita ümberehitusi on selline käitumisvorm 

mõistlik. Kui soovitakse suurendada valgalalt suubuva vee hulka või juhtida kraavidesse täiendav valgala, 

võib sellise korraldusega tekkida probleeme, kuna puudub kraavide heakorra eest vastutav institutsioon.  

5.2 FUNKTSIONAALNE TOIMIMINE, SH MAKSUSTAMINE 

Tartu Linnavolikogu on Tartu vee-ettevõtjaks määranud ASi Tartu Veevärk, mis kuulub 100% Tartu 

linnale. Tartu linnal on sõlmitud AS-iga Tartu Veevärk pikaajaline haldusleping veevarustuse ja reovee 

ning sademete-, drenaaži-, pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse osutamiseks ning 

süsteemide arendamiseks Tartu linnas. Tartu Veevärk AS vastutab sademevee ärajuhtimise eest ka 

vahetult linna ümbritsevate kohalike omavalitsuste territooriumitel (Tartu, Luunja ja Ülenurme vallast). 

Tartu Linnavalitsuse eelarvest pärinevad vahendid sademevee torustiku rajamiseks ja hoolduseks ning 

Tartu Veevärk AS vastutab sademevee ärajuhtimise ja puhastamise eest. Kuigi ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooni seaduse § 2 lõike 2 kohaselt loetakse sademevee ärajuhtimise ehitisi ja seadmeid 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi kuuluvaiks, siis Tartu linna sademevee kraavide kuuluvus ja 

hooldamine on kindlasti teema, mille osas oleks vajalik jõuda selgusele, kuna see on hetkeseisuga 

lahendamata.  

Võib eeldada, et seni, kuni ei ole välja töötatud ja rakendatud sademevee ärajuhtimise ja puhastamise 

maksustamissüsteemi, puudub motivatsioon sademevee tekkepõhisele käitlemisele ja viibeaja 

suurendamisele. Sademevee maksustamise puudumise olukorras on igal juhul mugavam, kiirem ja 

soodsam lahendus juhtida sademevesi kanalisatsioonitorustikku. 

Keskkonnaministeeriumi tellimusel on välja töötatud metoodika pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja 

puhastamise tasu arvestamiseks29. Selle kohaselt peaks maksustamine võimaldama rahastada 

süsteemide rajamist, motiveerima kinnistute omanikke vähendama ärajuhitava sademevee hulkasid, 

tagama objektiivse maksustamise. Metoodika järgi arvutatakse sademevee tasu kinnistult, avalikult teelt, 

tänavalt või väljakult ära juhitud mõõdetud või arvutusliku vooluhulga järgi, kusjuures sademevee tasu 

                                                      
29 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise tasu arvestamise metoodika. 
EL Konsult, Tallinn 2011 
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maksavad kõik sademevee teenuse piirkonnas olevate kinnistute või avalike teede, tänavate, väljakute 

omanikud või valdajad. 

Käesoleval hetkel ei ole sademevee ärajuhtimine ja puhastamine Tartus maksustatud. Eestis on 

sademeveetasu rakendatud üksnes Narvas, Põlva vallas ja Kundas. Kõigis kolmes linnas on 

maksustatud sademevee kogus. Põlva vallas on eristatud tasu sademevee ärajuhtimise ja puhastamise 

eest, kusjuures ärajuhtimise tasu suurus on erinev füüsilistele ja juriidilistele isikutele. 

Põlva vallas arvutatakse sademevee ja drenaaživee koguseid järgmise valemiga30: 

1) Qsk= HEMHI x (Sk x kk + Sm x km) / 12, kus 

Qsk – ühe kuu sademevee arvutuslik maht kinnistult (m3), 

HEMHI – aastane keskmine sademete summa (m/a), 

Sk – kaetud/sillutatud pind (m2), 

Sm – muud katted ja katmata pind (m2), 

kk – pinnakatte äravoolutegur kaetud ja /või sillutatud pinnalt (kk=1), 

km – pinnakatte äravoolutegur muude katete ja katmata aladelt (km=0,2); 

OÜ Kunda Vesi juhataja Kaido Mäeotsalt saadud info kohaselt arvutatakse Kundas sademevee kogus 

kõvakattega pindade suuruse ja Kunda linna paljude aastate keskmise sajuhulga põhjal. Narva Vesi OÜ-lt 

ei õnnestunud andmeid sademevee maksustamise aluste kohta saada. 

Tartu linnas, kus vee-ettevõtjaks on määratud Tartu Veevärk AS, koostab viimane veevarustuse ning  

reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase ja pinnavee ärajuhtimise teenuse tasu ettepaneku ja 

esitab selle enne kehtestamist kooskõlastamiseks Konkurentsiametile. Hind kujundatakse vastavalt 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse §-le 14 ja võib sisaldada muuhulgas tasu sademe- ja 

drenaaživee ärajuhtimise ja puhastamise eest. Tartu linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise 

kavas on välja toodud, et puudub tunnustatud metoodika sademevee maksustamise arvestamiseks. 

Seega on tasu sademevee ärajuhtimise ja puhastamise eest kaudselt reovee ärajuhtimise ja puhastamise 

hinna sees, et katta ka sademevee ärajuhtimise ja puhastamisega seotud kulud. Kuna arvestuse aluseks 

on siiski reovee hulk (võrdsustatud tarbitava joogivee hulgaga), mida mõõdetakse veearvestitega, siis ei 

arvesta see reaalselt kinnistupõhiselt/tarbijapõhiselt kanalisatsioonisüsteemi juhitud sademevee hulkasid. 

Süsteemi juhitud sademevee kogused olenevad siiski kohapõhiselt kõvakattega pinna osatähtsusest, 

pinnakatte infiltratsioonitingimustest jm faktoritest ning seetõttu ei saa ka rääkida otseselt sademevee 

maksustamisest.  

Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni väljaehitamise ja hooldamise kulud kannab omavalitsus, vahendid 

pärinevad linna eelarvest. Tartu Veevärk AS on huvitatud võimalikult suures osas lahkvoolse 

                                                      
30 Viimsi valla sademevee arengukava aastateks 2016-2027. Infragate Eesti AS. Töö nr: 31-16 (VII11) Vastu võetud 
Viimsi Vallavolikogu poolt 14.02.2017 otsusega nr 3 
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kanalisatsiooni väljaehitamisest, sest siis vähenevad kulud, mis on seotud sademevee puhastamisega 

reoveepuhastis. 

Tartu Veevärk AS juhatuse liige Toomas Kapp on arvamusel, et sademevee maksustamine ei ole üksnes 

Tartu probleem, vaid kõikide Eesti suuremate linnade küsimus, mistõttu oleks vaja kinnitada riigisiseselt 

ühtsed alused sademevee ärajuhtimise ja puhastamise maksustamiseks. 

Käesoleval ajal on Eesti Veeprojekt OÜ ja AB Artes Terrae OÜ poolt koostamisel töö „Kombineeritud 

sademevee strateegia projekt“, milles antakse muuhulgas soovitusi ja ettepanekuid sademevee hulga 

arvestamiseks. Tulenevalt lähteülesandest arvestatakse vooluhulkade modelleerimisel nii infiltratsiooni 

võimalusi kui ka teostatakse äravoolu arvutused olemasolevate hüdroloogiliste andmete alusel. Kui 

sademevee ärajuhtimise tasu aluseks otsustatakse võtta kanaliseeritav sademevee hulk, siis saaks see 

potentsiaalselt olla aluseks sademevee maksustamise väljatöötamiseks ka Tartus. Töö valmimise tähtaeg 

on juuni 2018. 

Kindlasti tuleb maksustamisel ennetada ka sademevee ärajuhtimise süsteemide omandiküsimustest 

tulenevaid võimalikke probleeme, sest arvestada tuleb seda, et sademevee jõudmisel eesvoolu võib see 

teatud kohtades voolata torustikust kraavi ja alles seejärel eesvoolu. Tartu Veevärk AS on mõista 

andnud, et nende korraldada on üksnes reo- ja sademevee juhtimine eesvoolu torustikes ja mitte 

kraavides. See tähendab seda, et õiglane oleks sademevee kraavide hooldamist korraldavale osapoolele 

eraldada teatav osa sademevee maksust või sõlmida muu osapooli rahuldav kokkulepe eesmärgiga 

tagada kraavide järjepidev hooldus sademevee äravoolamise võimaldamiseks. 
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6 ETTEPANEKUD SÄÄSTLIKE SADEMEVEESÜSTEEMIDE RAKENDAMISEKS TARTUS 

JA LÄHIALA ERINEVATES PIIRKONDADES 

Järgnevalt on esitatud säästlike sademeveekäitlemise lahenduste rakendamise võimalused Tartus ja 

lähialal. Seejuures on lähtutud konkreetsete lahenduste rakendamise võimalustest ning tingimustest. 

Ettepanekud ei ole tehtud linna valgalade kaupa, kuna säästliku sademevee käitlemise hierarhiast (vt 

täpsemalt ptk 3.2) tuleb lähtuda kõikidel valgaladel. See tähendab, et kõikidel valgaladel tuleb rakendada 

sademevee äravoolu reguleerimist sellises ulatuses, mis tagaks ärajuhitava veekoguse minimeerimise 

lähtudes maakasutuse tingimustest. Peamine erisus valgalade lõikes ilmneb sademevee immutamisel, 

mille võimalused on määratud konkreetse ala hüdrogeoloogiliste tingimuste poolt ja mida käsitletakse 

peatükis 6.1 

Tartu linnas31 ning selle lähiümbruses tuleb sademeveesüsteemide rajamisel eristada linnalist 

olemasoleva hoonestusega keskkonda ning alles arendatava hoonestusega alasid. Tartu linna 

üldplaneeringus on öeldud, et piirkondades, kus sademeveetorustiku maht ei ole piisav või 

sademeveesüsteemi välja arendatud ei ole, võimaldab optimaalsemat sademeveesüsteemi 

edasiarendamist sademevee taaskasutamise ja vooluhulga ühtlustamise, looduslike immutusmeetmete 

ning roheväärtuse meetodi kasutamine. Sademeveesüsteemide planeerimisel tiheasustusaladel ei tohi 

unustada, et säästlikud sademeveesüsteemid vaid täiustavad tiheasustusalade sademevee 

kanalisatsioonisüsteeme ja aitavad seega kaasa nii suurest sademete intensiivsusest tingitud riskide 

hajutamisele kui ka liigendavad ja mitmekesistavad linnalist keskkonda (avavee sängid). Uute alade 

planeerimisel saab lähtuda loogikast, et esmalt luuakse keskkond (tänavad, sademeveesüsteemid (tiigid, 

kraavid), rohealad) ning seejärel hoonestus, mis arvestaks keskkonnaga. Olemasoleva tiheasustusala 

puhul tuleb esmalt aga jälgida, et sademeveesüsteeme säästlike elementidega täiustades ei 

halvendataks olemasolevate ehitiste ja rajatiste seisukorda.   

Tartu linna lähiümbruse arendamisel tuleb sademevee ärajuhtimisel arvestada olemasolevate 

valgaladega. Üldplaneeringus, sademevee arengukavas või sademevee strateegias tuleb määrata 

piirkondade eesvoolud ning nende arengu strateegia. Kui piirkondades on määratud sademeveele 

potentsiaalsed eesvoolud, saab erinevate osapoolte vahel (omavalitsused, vee-ettevõtted, 

Põllumajandusamet) kokku leppida eesvoolude perspektiivsed arengusuunad ning huvitatud/vastutavad 

osapooled, kes hakkavad juhtima eesvoolu arendamist tulenevalt muutuvast maakasutusest ja sademete 

intensiivsusest. Seejärel saab detailplaneeringutes ellu viia kokkulepitud lahendusi (vooluhulkade 

ühtlustamise tiigid, ajutised üleujutusalad jt säästliku sademeveesüsteemi elemendid). Tartu linna 

lähialade planeerimisel tuleb kasutada kõiki säästliku sademeveesüsteemi elemente alustades 

hierarhiliselt kõige kõrgemast, kogutava sademevee vähendamisest.  

Tartu linna31 väljakujunenud tiheasustusalal peab säästlike sademeveesüsteemide rakendamine olema 

kooskõlas kõikide teiste väljakujunenud nõuete, normide ja tavadega. Näiteks ei ole otstarbekas eeldada, 

                                                      
31 Asustusüksus Tartu linn 
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et muinsuskaitselistel või miljööväärtusega aladel saaks sademevee koguseid vähendada murukatuseid 

rajades. Sarnaselt eelnevale näitele on olemasolevale tiheasustusalale äärmiselt raske avaveeliste 

voolängide rajamine. See on küll võimalik, aga eeldab väga laiapõhjalist kokkulepet ja mõtteviisi muutust. 

Seetõttu on avatud sänge otstarbekas kasutada piirkondades, kus need juba olemas on. Tartus on 

sellisteks piirkondadeks Kvissental, osaliselt Supilinn ja Ihaste ning Emajõe luhaala, mis küll suures 

ulatuses jääb Ropka-Ihaste looduskaitsealale. Hetkel on Tartu linnas linna maal paiknevate kraavide 

seisukorra eest vastutavaks Tartu Linnavalitsuse Teedeteenistus, eramaadel paiknevate kraavide 

seisukorra eest peavad vastutama maaomanikud. Samas ei ole vastutavat struktuuri, mis tegeleks 

avaveeliste veejuhtmete  pikaajalise arenguga. Näiteks ringtee äärde rajatud kraavidel paiknevad 

regulaatorid, kui kraavide vooluhulka suurendatakse võib piiravaks teguriks saada regulaatorite 

läbilaskevõime, samas puudub institutsioon, mis tegeleb sellekohaste tingimuste väljastamisega. 

Tartu linna tiheasustusalal tuleb vähendada kõvakattega alade ehitamise intensiivsust. See tähendab, et  

iga täiendava kõvakattega ala puhul tuleks kaaluda säästlike sademeveesüsteemi meetmete 

kasutuselevõttu (vett läbilaskvad või kokkuvooluaega pikendavad katendid ning äravoolu puhverdavad ja 

immutavad meetmed). Viimastel aastatel on vastavad meetmed kasutusele võtnud Tartu Veevärk AS. 

Selleks, et vältida olukordi, kus sademevee kollektorid ei ole võimelised ära juhtima katastriüksustelt 

kollektoritesse suunatud löökkoormust, rajatakse probleemsetes piirkondades uued sademevee 

ühendused piiratud läbimõõduga torustike abil. Näiteks kui arvutusliku maksimaalse sademevee 

vooluhulga ärajuhtimiseks sademete intensiivsuse tipphetkel oleks vaja rajada ühendus Di 250 mm 

torustiku abil, siis löökkoormuse piiramiseks rajatakse see ühendus Di 110 mm torustiku abil. Antud 

abinõu mõjutab katastriüksuse omanikke käituma vastutustundlikult ning vähendama kokkuvoolava 

sademevee hulka ja kokkuvoolu kiirust ning vajadusel rajama säästliku sademeveesüsteemi elemente. 

Antud lahendus (äravoolutorustiku diameetri vähendamine) koos puhverdavate ja immutavate 

meetmetega on juba kasutusele võetud mitme uue sademeveesüsteemi rajamisel.  

Tuleb luua andmebaas Tartu linna territooriumile rajatud õlipüüduritest ning nende õlipüüdurite 

seisukorra eest vastutavatest isikutest. Tuleb välja töötada tegevuskava õlipüüdurite puhastamise 

ja kontrollimise kohta.  

Üleujutusaladel tuleb vältida selliste mahutite rajamist, mis üleujutuse korral muutuksid võimalikuks 

reostusallikaks. Tuleb jätkata üleujutusalasid läbivate kõrgemate piirkondade sademeveekollektorite 

eraldamist üleujutusalade piires selliselt, et üleujutuse korral ei muutuks need üleujutusalasid täiendavalt 

uputavaks. Käesoleval hetkel on Alkranel OÜ poolt koostamisel töö „Kliimamuutustega kaasneva 

üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas ning leevendavate meetmete määramine Tartu linna 

üleujutusriskiga aladel“, mille ettepanekuid tuleb üleujutuste piirkonnas kasutama hakata. 

6.1 TARTU LINNA GEOLOOGILINE JA HÜDROGEOLOOGILINE KIRJELDUS 

Käesolevas peatükis esitatakse lühiülevaade Tartu linna ning lähialade geoloogiast ja hüdrogeoloogiast. 

Geoloogiliste (pinnakatte paksus, koostis ja omadused) ning hüdrogeoloogiliste (põhjavee taseme 
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sügavus maapinnast) tingimuste alusel on Tartu linna ala jaotatud kolmeks piirkonnaks: 1) Kesk-Eesti 

lavamaa moreentasandik, 2) mattunud ürgorud ning 3) Emajõe oru lamm ja veerud. Need suuremad 

piirkonnad on omakorda jaotatud kolmeteistkümneks alampiirkonnaks (vt joonis 1 ja tabel 1). Piirkondliku 

jaotuse alusmaterjalina on kasutatud Tartu linna üldplaneeringus esitatud geotehnilise rajoneerimise 

kaarti32, mida on käesoleva töö käigus täiendatud ja täpsustatud. 

6.1.1.  Geoloogiline kirjeldus 

Tartu linn asub Kesk-Eesti (Ugandi) lavamaal orgudest liigendatud lainjal moreentasandikul. Kvaternaari 

vanusega glatsiaalsete pinnakattesetete paksus on moreentasandikul enamasti vahemikus 2 – 10 m. 

Mattunud orgudes on moreenikihi paksus 15 – 100 m. Moreen on Lõuna-Eesti piirkonnale omaselt 

punakaspruuni värvusega ning saviliiv- ja liivsavikoostisega. Väiksemal määral esineb linna piires 

pinnakattesetetest liiva, kruusa ning madalsooturvast. Nimetatud setted esinevad peaasjalikult Emajõe 

ürgoru piires. 

Kvaternaari setted lasuvad aluspõhjakivimitel suure ajalise lünga ja põiksusega. Tartu piirkonna 

moreentasandikul avaneb pinnakatte all Kesk-Devoni Aruküla kihistu (D2ar). Aruküla kihistu koosneb 

peamiselt peeneteralisest liivakivist, mille punakaspruunid (kohati kollakas- või roosakashallid), kuni 8 m 

paksused kompleksid vahelduvad õhemate savi, aleuroliidi ja domeriidi kirjuvärviliste kompleksidega. 

Aruküla kihistu paljandub Tartu linna piires Emajõe oru veerudel linna loodeosas. 

Tartu linna piirkonda läbivad sügavalt aluspõhjakivimitesse lõikunud kitsad ja järsuveerulised, hilisemate 

setetega (erivanuselised moreenid ning jääjõelised kruusad ja liivad) täitunud ürgorud, mis ei ole 

nüüdisaegses reljeefis märgatavad. Üks neist kulgeb Raadilt Maarjamõisa poole kirde-edelasuunaliselt 

ning teine, eelmisest vanem ja suurem, Raadilt Ropkasse põhja-lõunasuunaliselt. Raadi-Maarjamõisa 

ürgorg ühineb Raadi-Ropka ürgoruga Raadi järve lähedal. Ühinemiskohal on Raadi-Maarjamõisa ürgoru 

sügavus 35 – 40 m, laius 500 – 600 m. Mujal linna piires on Raadi-Maarjamõisa ürgoru laius 800 – 

1000 m, oru põhi laskub edela suunas. Raadi-Maarjamõisa ürgorg on kitsam kui Raadi-Ropka ürgorg ja 

tema põhi jääb nende ürgorgude lõikumisel kõrgemale. Raadi-Ropka ürgoru laius on linna piires umbes 2 

km ja sügavus 80 – 120 m.33 Lisaks eelpool nimetatud kahele ürgorule läbib linna loode-kagusuunaliselt 

tunduvalt noorem Emajõe ürgorg, mis lõunaosas jälgib Raadi-Ropka ürgorgu. Emajõe ürgorg on 

kaasaegses reljeefis märgatav linna loode- ja keskosas. 

Mattunud Raadi-Maarjamõisa ning Raadi-Ropka ürgorud lõikuvad Kesk-Devoni Kernavė kihistu (D2kr) 

punakaspruuni (vähem sinakashalli) värvi domeriitide, savide, aleuroliitide ja liivakivide kompleksi. Raadi-

Ropka ürgoru sügavaimas punktis Ülenurme-Aardlapalu piirkonnas lõikub ürgorg Kesk-Devoni ladestiku 

vanima kihistu, Pärnu kihistu (D2pr), helehalli ja roosakashalli õhukeste savi vahekihtidega liivakivisse34.  

  
                                                      
32 Tartu linna üldplaneering 1999. 
33 Geotermilise energia kasutamise võimalused Tartus (töö nr 12044). Maves AS, Tallinn 2012. 
34 Eesti geoloogiline baaskaart. Tartu (5441) kaardilehe seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus OÜ, Tartu 2007. 
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Tabel 1. Ehitusgeoloogilised piirkonnad Tartu linnas lähtuvalt geoloogilistest (pinnakatte paksus, koostis 

ja omadused) ning hüdrogeoloogilistest (põhjavee taseme sügavus maapinnast) tingimustest 

Piirkond 
Alam-

piirkond 
Geoloogiline kirjeldus Hüdrogeoloogiline kirjeldus 

A 
Kesk-Devoni 

lavamaa 
moreentasandik 

A1 

Pinnakatte moodustab plastne 
saviliivmoreen. Moreeni katab 
kohati 0,3–1 m paksune 
peenliiva kiht. Aluspõhjakivimid 
asuvad maapinna lähedal, 
sügavusel kuni 2 m ning nende 
pealispind on tugevalt 
murenenud. 

Põhjavesi asub aluspõhja-
kivimeis, maapinnast 3–5 m 
sügavusel või veel sügavamal. 

A2 

Pinnakatte moodustab plastne 
saviliivmoreen. Moreeni katab 
kohati 0,3–2 m paksune 
peenliiva kiht. Aluspõhjakivimid 
jäävad maapinnast sügavamale 
kui 2 m, kohati kuni 10 m 
sügavusele. 

Põhjaveetase maapinnast 
valdavalt sügavamal kui 2 m, 
moreentasandiku lohkudes võib 
tõusta 1–2 m sügavusele 
maapinnast. Põhjavee aastase 
kõikumise amplituud on suur. 

A3 

Moreentasandiku need piir-
konnad, kus moreeni lamamiks 
on jääjõeline kruus ja liiv. 
Moreenikihi paksus 1,5–5 m, 
mille all esineb 1–3 m paksuselt 
eriteralist liiva ja kruusa. 
Aluspõhjakivimid maapinnast on  
3–8 m sügavusel. 

Põhjaveetase maapinnast on            
1–3 m sügavusel. Põhjavee 
aastase kõikumise amplituud on 
suur. 

B 
Mattunud ürgorgude 

piirkond 

B1 

Pinnakate koosneb valdavalt 
moreenist, mille paksus on 
ületab 15–20 m. Moreeni katab 
0,5–2 m paksune peenliiva või 
saviliiva kiht. Aluspõhjakivimid 
jäävad maapinnast sügavamale 
kui 20 m. 

Põhjaveetase maapinnast on 
0,3–3 m sügavusel. Veetaseme 
erineva sügavuse tingivad 
äravoolu võimalused Emajõkke 
ning moreenpinnase erinevad 
filtratsiooniomadused. 

B2 

Mattunud ürgorgude need 
piirkonnad, kus moreeni 
lamamiks on jääjõeline kruus ja 
liiv. Moreenikihi paksus on ca 15 
m ning liivakihi paksus ca 10 m. 
Aluspõhjakivimid jäävad maa-
pinnast sügavamale kui 20 m. 

Põhjaveetase maapinnast on  
valdavalt sügavamal kui 2 m. 

B3 

Pinnakatte läbilõikes esineb 
peenliiv, selle all moreen, mille 
all omakorda eriteraline liiv ning 
kruus. Aluspõhja kivimid asuvad 
sügaval (ca 40 m). 

Põhjaveetase maapinnast on ca 
10 m sügavusel. Piirkonda jääb 
Meltsiveski veehaare, mille 
veekiht on seotud moreenialuse 
liiva ja kruusa kihiga, mille 
paksus on 10–30 m. 

B4 

Keerulise geoloogilise ehitusega 
alad oru veerul, pinnakatte 
koostis ja lasuvussuhted on 
keerulised. Valdava osa pinna-
kattest moodustab moreen, 
milles esineb rohkelt liivaläätsi. 
Moreeni lamamiks on tihe 
peenliiv ja kruus. Aluspõhja 
pealispind on 7–15 m sügavusel. 

Põhjaveetase maapinnast on 1–
2 m sügavusel. Moreenisisesed 
liiva-läätsed on veeküllastunud. 
Paksemates moreenialustes 
liiva-kihtides esineb survelist 
põhjavett. 
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Piirkond 
Alam-

piirkond 
Geoloogiline kirjeldus Hüdrogeoloogiline kirjeldus 

B 
Mattunud ürgorgude 

piirkond 
B5 

Erandlik ala oru veerul: läbilõikes 
esineb 1–2 m turvast, selle all 
soosetteid ja allikalupja 3–5 m, 
mille all on omakorda moreeni 6–
10 m. 

Põhjaveetase on kõrgel, 0,5–1 m 
sügavusel soo- ja allikasetetes. 
Moreenikihi liivaläätsedes esineb 
survelist põhjavett. 

C 
Emajõe oru lamm ja 

veerud 

C1 

Jõelamm, esineb kuni 5 m 
paksune turba, muda ja 
järvelubja kiht, mis lasub 1–5 m 
paksusel peenliiva kihil. 

Põhjaveetase on kõrgel, 0,5–1 m 
sügavusel maapinnast ning 
sõltuvuses Emajõe veetasemest. 

C2 

Lammi kõrgem osa, setetest 
esineb tolm- ja peenliiva, 
saviliiva ning moreeni, millel 
kohati lasub turvast ja järvelupja. 

Põhjaveetase on kõrgel, 0,2–1,8 
m sügavusel maapinnast. Lammi 
veergudel esineb allikaid. 

C3 

Lammi pinnast kõrgemale 
ulatuvad Emajõe kaldavallid, 
koosnevad tolmliivast ning 
üleujutustega kuhjatud setetest. 

Põhjaveetase on otseselt seotud 
Emajõe veetasemega. 

C4 

Lammi pinnast 1–2 m võrra 
kõrgemale ulatuv nn Jummi-
saare künnis, kus saviliiv-
moreenil lasub 2–4 m paksune 
peen- ja tolmliiva kiht. 

Põhjaveetase maapinnast on ca 
1 m sügavusel ning mõjutatud 
Emajõe veetasemest. 

C5 

Erineva koostise, vanuse ja 
omadustega täitepinnas, mille 
alumine osa on segunenud 
turbaga. 

Põhjaveetase maapinnast on  
1–3 m sügavusel ning mõjutatud 
Emajõe veetasemest. 

 

6.1.2.  Hüdrogeoloogiline kirjeldus 

Tartu piirkond paikneb Ida-Eesti vesikonna Peipsi alamvesikonnas.35 Hüdrogeoloogiliselt kuulub ala Balti 

arteesiabasseini, kus põhjavesi esineb nii pinnakattes kui ka aluspõhja ja kristalse aluskorra kivimites. 

Kvaternaari setetes esinevad nii surveta vett sisaldavad ja vahetult meteoroloogilistele mõjuritele alluvad 

poorsed kui ka survelised põhjaveekihid. Pinnakattesse tungib kogu infiltratsioon ja seda läbib suurem 

osa põhjavee äravoolust. Pinnakatte ülemine osa või kohati kogu pinnakate kuulub aeratsioonivöösse, 

kus peale infiltratsioonivoolude liigub hulk vett auruna või kapillaarjõudude toimel. 

Kvaternaari veekihil on Tartu linna veevarustuses oluline roll mattunud ürgorgude glatsiofluviaalsetes 

setetes sisalduval veel. Kvaternaari veekihi vett tarbiv suurim, Meltsiveski veehaare, jääb linna 

põhjaossa, Raadi-Maarjamõisa vagumuse kohale. Ürgorg on täitunud peamiselt moreeniga, veekiht on 

seotud vanema moreeni peal esineva glatsiofluviaalse liiva ja kruusa kihiga. Liiva ja kruusa kiht on 10 – 

30 m paksune ning selle paksus suureneb edela suunas. Enamasti avanevad liivad otse maapinnal, 

mistõttu on veekiht sellistel aladel reostuse eest nõrgalt kaitstud. Ürgorg kogub kokku pinnasesse 

                                                      
35 Vesikondade ja alamvesikondade määramine1. Vabariigi Valitsuse 09.09.2010 määrus nr 132. 
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infiltreerunud sademed ürgoru enese piirest, sellega piirnevalt alalt ning Raadi järve vesikonna vee.36 

Puurkaevude sügavus Meltsiveski veehaardel on 20 – 40 m. 

Aluspõhja kivimites sisalduvatest veekompleksidest on Tartu linna veevarustuses kasutusel kolm veekihti: 

• Kesk-Devoni veekiht, mis levib kõikjal linna piires, välja arvatud Raadi-Ropka mattunud ürgoru 

sügavaimas osas. Veekihi paksus on 0 – 70 m, keskmine paksus väljaspool mattunud ürgorge on 

50 – 60 m. Puurkaevude sügavus on 65 – 85 m. Veekihi vett kasutab Anne-Ihaste veehaare. 

• Kesk-Alam-Devoni – Siluri veekiht, mis levib kõikjal linna piires. Veekihi keskmine paksus on 

 45 – 50 m (Anne veehaarde piirkonnas 36 m). Puurkaevude sügavus on 125 – 220 m. Veekihi 

vett kasutavad Anne-Ihaste, Ropka ja Vorbuse veehaare. 

• Ordoviitsiumi-Kambriumi veekiht, mis levib kõikjal linna piires ühtlase 37 – 53 m paksuse kihina. 

Puurkaevude sügavus on 400 – 420 m. Veekihi vett kasutavad Anne-Ihaste ja Vorbuse 

veehaare.37 

Vettpidavate kihtidena jäävad Kesk-Devoni ja Kesk-Alam-Devoni – Siluri veekomplekside vahele Narva 

veepide, Kesk-Alam-Devoni – Siluri ja Ordoviitsiumi-Kambriumi veekomplekside vahele Siluri-

Ordoviitsiumi veepide ning Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleksist sügavamale Lükati-Lontova veepide. 

6.2 SADEMEVEE IMMUTAMISE PIIRKONDLIK PERSPEKTIIV TARTUS 

Kahes eelmises peatükis kirjeldatud geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste tingimuste alusel on Tartu linn 

jaotatud piirkondadeks, kus on võimalik kaaluda sademevee immutamist pinnasesse ning alad, kus 

immutamine on välistatud. Piirkondlik jaotus ei anna ammendavat ülevaadet immutamise 

võimalikkusest, iga üksiku kavandatava immutuskoha puhul tuleb läbi viia täiendavad 

geoloogilised ja hüdrogeoloogilised uuringud situatsiooni täpsustamiseks. 

Kesk-Devoni lavamaa moreentasandik (piirkond A) 

Kesk-Devoni lavamaa piires on tingimused sademevee immutamiseks üldiselt soodsad. Siiski tuleb iga 

kavandatava immutuskoha puhul läbi viia täiendav geoloogiline ja hüdrogeoloogiline uuring või ekspertiis 

pinnakatte paksuse ja omaduste ning põhjavee taseme täpseks määratlemiseks. Pinnakatte paksus võib 

immutuskohtade valikut enim mõjutada alampiirkonnas A1, kus aluspõhjakivimid paiknevad maapinnale 

väga lähedal. Alampiirkondade A2 ja A3 puhul võib probleemseks osutuda põhjavee taseme aastase 

kõikumise suur amplituud. 

Mattunud ürgorgude piirkond (piirkond B) 

Mattunud ürgorgude tuumikalad (alampiirkonnad B1, B2 ja B3) on üldjoontes immutamiseks sobivate 

tingimustega. Alampiirkondade B1 ja B2 puhul võib probleemseks osutuda põhjavee taseme aastase 

kõikumise suur amplituud ning moreenpinnase muutlikud filtratsiooniomadused. 

                                                      
36 Tartu linna Meltsiveski veehaarde kaitsekava (töö nr R 143). Kobras AS, Tartu 2006. 
37 Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2030. Tartu Linnavolikogu ja Tartu 
Linnavalitsus, Tartu 2016. 
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Alampiirkonna B3 alale jääb Meltsiveski veehaarde infiltratsiooniala, kus tuleb säilitada võimalikult 

maksimaalses ulatuses rohelise pinna ehk taimestiku osa, mis seob vegetatsiooniperioodil lämmastikku 

ja mõjutab seeläbi infiltreeruva vee toitainete sisaldust. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb piirkonnas 

piirata ehitustegevust ning soodustada puhta, katusele langenud sademevee imbumist pinnasesse.38 

Ürgorgude veergude piirkonnas (alampiirkonnad B4 ja B5) ei ole immutamine soovitatav põhjavee kõrge 

taseme ning survelise põhjavee esinemise tõttu. Nimetatud alampiirkondades võib esineda 

immutamiseks sobivaid alasid, mis tuleb iga konkreetse objekti puhul välja selgitada täpsustavate 

geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute käigus. 

Emajõe oru lamm ja veerud (piirkond C) 

Emajõe oru lammil ning oru veergudel ei ole sademevee immutamine pinnasesse võimalik. Põhjuseks 

kõrge põhjavee tase, mis on otseses seoses Emajõe veetaseme ning selle sesoonsete muutustega (sh 

perioodilised üleujutused).  

 
 

  

                                                      
38 Tartu linna Meltsiveski veehaarde kaitsekava (töö nr R 143). Kobras AS, Tartu 2006. 
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7 SOOVITUSED EDASISTEKS UURINGUTEKS 

• Koostada tuleb Kabina kraavi valgala arengu perspektiive arvestav projekt, milles analüüsitakse 

suurenevat ja muutuvat valgala ning lahendatakse (tehniliselt) kraavi rekonstrueerimine.  

• Tuleb uurida Vahi kraavi kasutamise vajadust sademevee eesvooluna ning selle 

rekonstrueerimise vajadust tulenevalt muutunud valgalast ning maakasutuse intensiivsusest. 

• Tuleb uurida parklatest koguneva sademevee kvaliteeti ning vastavalt sellele anda juhised 

parklatest koguneva sademevee puhastamise vajaduse kohta (vastavalt parkla kohtade arvule). 

• Tuleb kaasajastada sademeveesüsteemide projekteerimise aluseid. Selleks tuleb analüüsida ja 

hinnata viimaste aastakümnete vältel esinenud lühiajaliste sademete intensiivsuse ja 

esinemissageduse muutust, mille on põhjustanud kliimamuutus. Antud andmed tuleb aluseks 

võtta sademeveesüsteemide, sh keskkonnasäästlike süsteemide kavandamisel. Tuleb 

kaardistada sademeveesüsteemide projekteerimisnormides esinevad kitsaskohad, mis tulenevad 

vanadel andmeridadel põhinevatest lühiajaliste sademete intensiivsustest. Uuringu tulemusena 

tuleb anda hinnang lühiajaliste sademete intensiivsuse muutuste kohta ja pakkuda välja 

metoodika, mille järgi koostatakse sademeveesüsteemide projekteerimiseks vihmaintensiivsuse 

esinemissageduste kõverad (IDF kõverad), võttes arvesse ka võimaliku kliimamuutuse mõju 

lähitulevikus. 
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8 SÄÄSTLIKE SADEMEVEELAHENDUSTE JUURUTAMINE JA TEADLIKKUSE 

TÕSTMINE 

Säästliku sademeveesüsteemi elementide igapäevaelus kasutusele võtmiseks tuleb esmalt 

sademeveesüsteemide kitsaskohad läbi arutada Tartu Linnavalitsuse, naaberomavalitsuste, Tartu 

Veevärk AS ja Põllumajandusameti vahel, vajadusel kaasates konkreetsete eesvoolude või maa-alade 

omanikke. Seejärel saab tehtud otsused sisse viia erinevatesse arengukavadesse ja eeskirjadesse, mille 

alusel toimub planeeringute lähteülesannete ja projekteerimistingimuste väljastamine. Väljastatud 

tingimused selgitavad säästlike sademeveesüsteemide vajadust ja aitavad tõsta teadlikkust selles 

valdkonnas.  

9 SÄÄSTLIKE SADEMEVEESÜSTEEMIDE ARENDAMISE EESMÄRGID JA TULEMUSE 

HINDAMISE KRITEERIUMID ÜLEUJUTUSRISKI VÄHENDAMISEL 

Seoses Tartu linna aktiivse arenguga viimastel aastatel, on viimase 10 aastaga aktiivselt arendatud 

lahkvoolset sademeveekanalisatsiooni, oluliselt on tõusnud ja tõuseb ka edaspidi lahkvoolse 

sademeveekanalisatsiooniga kaetud pindade osakaal. Järjest tihedamalt seatakse 

sademeveekollektoriga liitujatele tingimuseks rajada sademevett puhverdavaid rajatisi, et vähendada 

eesvoolule rakenduvat löökkoormust. Selle rakendamiseks piirab Tartu Veevärk AS liitujate 

ühendustorustiku läbimõõtu. Mitmetel objektidel on võetud kasutusele sademevee puhverdamise ja 

immutamise meetmeid, mille ekspluatatsiooni tuleks seirata, et saada infot edaspidi sarnaste 

sademeveesüsteemi elementide rajamiseks ja arendamiseks. Info analüüsimine võimaldaks paremini ellu 

viia järgnevate säästlike sademeveesüsteemi osade rajamist. Tiheasustusaladele sademevee 

puhverdamise ja immutusvõimaluste kasutamisel tuleb alati lähtuda tegelikest tingimustest, st tuleb 

arvestada juba olemasolevate ehitiste ja rajatistega ning koostada vajalikud uuringud tingimuste 

väljaselgitamiseks, olemasolevate ehitiste ja rajatiste niiskusrežiim ei tohi halveneda.  

Lahendamist vajab linnasiseste kraavide (nii eesvoolude kui ka kogujakraavide) temaatika. Hetkel 

kuuluvad need küll Tartu Linnavalitsuse Teedeteenistuse haldusalasse, kuid reaalselt puudub 

tegevuskava kraavide hoolduse korraldamiseks ja kasutamistingimuste määramiseks. 

Edasiseks säästliku sademeveesüsteemi tõhusaks arenguks on vaja määratleda linna äärealade 

potentsiaalsed eesvoolud ning nende arengu strateegia. Seejärel on vajalik kokku leppida erinevate 

osapoolte vahel (omavalitsused, vee-ettevõtted, Põllumajandusamet), kes vastutab eesvoolude 

arendamise eest. Seejärel saab detailplaneeringutes ellu viia eesrindlikke lahendusi säästlike 

sademeveelahenduste osas. Tartu linna lähialade planeerimisel tuleb kasutada kõiki säästliku 

sademeveesüsteemi elemente alustades hierarhiliselt kõige kõrgemast, ärajuhitava sademevee hulga 

vähendamisest.  

Eraldi teemana vajab esiletõstmist juba rajatud ja planeeritavate õlipüüdurite teema. Koostada tuleb 

andmebaas, millesse oleks kantud kõik õlipüüdurid ning nende eest vastutavad isikud. Tuleb leida viis, 
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kuidas kontrollida õlipüüdurite puhastamist. Kui õlipüüdureid regulaarselt ei puhastata, võivad need 

osutuda lokaalseteks reostusallikateks. Lisaks tuleb koostada uuring parklate sademevee kvaliteedi 

kohta, uuringus tuleb kajastada nii erineva suurusega parklaid kui ka sademevee kvaliteeti olenevalt 

sesoonsusest.  

Tulemuse hindamise kriteeriumid: 

� Tartu Linnavalitsuse poolt väljastatud detailplaneeringute lähteülesannete ja 

projekteerimistingimused, mis sisaldavat nõuet rakendada sademevee käitlemiseks säästlikke 

lahendusi (konkreetse mõõdetava eesmärgi saab omavalitsus püstitada nt arengukavas või muus 

asjakohases dokumendis). 

� Kasutuslubade väljaandmisel nõuete täitmise ulatus säästlike sademeveesüsteemide 

rakendamise osas 

� Krundi roheväärtuse (KRV) rakendamise ulatus (kontrollietapp: kasutusloa välja andmisel) 

� Liiklemine ei ole linna ja selle lähialade teedel häiritud/takistatud (tingituna sademevee 

kanalisatsioonisüsteemi vastuvõtuvõime ammendumisest) 

� Linna lähialadel eesvoolude toimimise, haldamise ja hooldamiseks on sõlmitud vajalikud 

kokkulepped. Selle tulemusena eesvoolud (kraavid) ei uputa – sademevee ärajuhtimine on 

jätkusuutlikult tagatud 

 

 


