
 
Euroopa Liidu programmperiood 2007-2013 

 
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (Cohesion Fund) 
Ühtekuuluvusfond loodi 1993. aastal Euroopa Liidu Maastrichti lepinguga, et viia ellu Euroopa Liidu 
regionaalpoliitikat ning aidata järele majanduslikult vähem arenenud piirkondi. Erinevalt teistest 
struktuurivahenditest, kus toetust jagatakse regiooniti, antakse Ühtekuuluvusfondist toetust 
liikmesriikidele. Valdkonnad, mida Ühtekuuluvusfond toetab on keskkond ja transport, eesmärgiga 
viia riigi keskkonnasektori seisukord vastavusse Euroopa Liidu nõuetega ning saavutada hea 
transpordiühendus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Keskkonnasektoris on peamine osa 
Ühtekuuluvusfondi eelarvest suunatud veevarustuse, heitvee puhastamise ning jäätmekäitluse 
infrastruktuuri kaasajastamisele 
Lisainformatsioon EL struktuurifondide kodulehelt  http://www.struktuurifondid.ee/  
 
ÜF rakendusüksus SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on teinud kolm toetuse taotluse 
rahuldamise otsust Viljandi linna ÜVK süsteemide rekonstrueerimiseks ja arendamiseks ning 
veeteenuse kvaliteedi ning efektiivsuse tõstmiseks vajalike seadmete ja tehnika soetamiseks: 

 
1) Projekt 2.1.0101.13-0105 „Viljandi linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimine ja arendamine“ 
Toetuse rahuldamise otsus (TRO):  08.07.2013 nr 1-25/168 
TRO rahuldamise otsuse muutmise otsus: 10.03.2015 nr 1-25/31 

 

Projekti lõppmaksumus (lisandub käibemaks)   € 1 706 927,59 eurot 
Projekti abikõlblikud kulud (lisandub käibemaks)   € 1 632 421,92 eurot 
o sh EL Ühtekuuluvusfondi toetuse maksimumsumma  € 1 378 884,77eurot  

 (mitte rohkem kui 84,47 % abikõlblikest kuludest)  
o sh AS Viljandi Veevärk omafinantseering (sh MAK)        € 95 880,82 eurot 
o sh finantseering Viljandi linna eelarvest        € 232 162,00 eurot 

 

Projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev: 30.11.2015 
 

2) Projekt 2.1.0101.15-0148 „Seadmete ja eriotstarbeliste sõidukite soetamine AS 
Viljandi Veevärk ÜVK süsteemi hooldamiseks ja opereerimiseks“ 

 

Toetuse rahuldamise otsus (TRO):  15.05.2015 nr 1-25/111 
TRO rahuldamise otsuse muutmise otsus: 11.06.2015 nr 1-25/141 
TRO rahuldamise otsuse muutmise otsus: 21.10.2015 nr 1-25/283 

 

Projekti abikõlblik kogumaksumus (lisandub käibemaks) € 279 189,00 eurot 
o sh EL Ühtekuuluvusfondi toetus    € 237 310,65 eurot  
 (mitte rohkem kui 85 % abikõlblikest kuludest)  
o sh AS Viljandi Veevärk omafinantseering       € 41 878,35 eurot 

 

Projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev: 31.12.2015 
 

http://www.struktuurifondid.ee/
http://www.struktuurifondid.ee/


3) Projekt 2.1.0101.15-0156 „AS Viljandi Veevärk veearvestite soetamine“ 
 

Toetuse rahuldamise otsus (TRO):  10.06.2015 nr 1-25/136 
TRO rahuldamise otsuse muutmise otsus: 17.11.2015 nr 1-25/315 

 

Projekti abikõlblik kogumaksumus (lisandub käibemaks)  € 158 967,70 eurot 
o sh EL Ühtekuuluvusfondi toetuse maksimumsumma   € 135 122,55 eurot  
 (mitte rohkem kui 85 % abikõlblikest kuludest)  
o sh AS Viljandi Veevärk omafinantseering        € 23 845,15 eurot 

 

Projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev: 31.12.2015 
 

 
Projekti lühiiseloomustused on esitatud alljärgnevalt: 
 
Projekt 2.1.0101.13-0105 
Viljandi linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja arendamine 
Projekti üldiseks eesmärgiks oli saavutada Viljandi linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni-
süsteemide vastavus Eesti seadustega ja Euroopa Liidu direktiividega sätestatud nõuetele, mis 
tagaks vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbijatele puhta joogiveega varustamise, reovee kogumise 
ja nõutud tasemel puhastamise ning keskkonnariskide minimiseerimise. Alameesmärgiks oli 
tagada vee- ja kanalisatsioonisüsteemide häireteta töö ning ressursside majanduslikult 
otstarbekam ja efektiivsem kasutamine.  
Projekt keskendus vee- ja kanalisatsioonitorustike renoveerimisele vanalinna piirkonnas, kus 
valdav osa vee- ja kanalisatsioonitorustikest on ületanud normatiivse kasutusaja ja on äärmiselt 
halvas tehnilises seisukorras. Veeavariid olid sagedased. Kanalisatsioonitorustikes esines kohatisi  
sissevajumisi ja ristinihkeid, torude seinad ning kaevude betoonosad pragunenud ja murenevad.  
Lisaks oli plaanitud muuta efektiivsemaks Viljandi linna reoveepuhastil tekkiva reoveemuda 
käitlemise protsess, milleks rekonstrueeriti olemasolevad lintpressid ning rajati gravitatiivne 
mudatihendi koos mudalaoga. 
Projekti raames vahetati välja ka amortiseerunud Männimäe reoveepumpla ning soetati 
kanalisatsiooni survepesuauto. 
 
Projekti üldised tehnilised näitajad (teostatud tööd): 

Indikaator Ehitatud Rekonstrueeritud 

isevoolne kanalisatsioonitorustik  - 2 267 m 

reoveepumplad 1  - 

Reoveepuhasti settekäitluse ajakohastamine 1 - 

tuletõrjehüdrandid 5 53 tk 

Joogiveetorustik - 3 179 m 

Survepesumasina soetus 1 - 

Sadeveekanalisatsioonitorustik (m), mitteabikõlblik 1078 m  

 
Projekt 2.1.0101.15-0148  

Seadmete ja eriotstarbeliste sõidukite soetamine AS Viljandi Veevärk ÜVK süsteemi 
hooldamiseks ja opereerimiseks 
Kvaliteetse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse osutamiseks ning ÜVK-süsteemi hooldustööde 
efektiivsuse tõstmiseks soetati alljärgnevad seadmed ning eriotstarbelised sõidukid: 

1) lekkekorrelaator veevõrgu varjatud lekete kiireks avastamiseks (korrelaator LOKAL200-
PC koos vajalike andurite ning tarkvaraga sülearvutiga); 

2) seitse veevõrgu monitoorimisandurit WLM (varustatud GPRS modemi, antenni ja 
akudega (sh 3 varuakut) koos paigaldusega ning vastavat tarkvara sisaldava arvutiga) 



3) portatiivne reoveehulgamõõtur (Nivus PCM-4) koos andurite komplektiga reovee kiiruse ja 
taseme mõõtmiseks isevoolsetes kanalisatsioonitorustikes 

4) kaevuluugiotsija (MXT Pro) 
5) generaator 4,2 kW TECHNIC 4500 AVR 
6) tsisternauto (VOLVO FL 42 R, paakide mahtuvus vähemalt 1 m3 puhast vett ja 4,5 m3 

reovett, varustatud kõrgsurvepumbaga) 
7) tõstukauto (Mercedes-Benz Sprinter 513CDI tõstukiga)  

 
Veevõrgu jagamine tsoonideks ning spetsiaalsete mõõtjate paigaldamine iga tsooni vooluhulga, 
rõhu ja lekkemüra pidevaks jälgimiseks võimaldab saada ülevaate ühisveevõrgu toimimisest 
piirkonniti - missugustes piirkondades on veekaod suuremad, kus väiksemad ning planeerida 
veevõrgu pikaajalist hooldus- ja remonditöid 
Portatiivse lekkekorrelaatori kasutamine kiirendab varjatud lekete asukoha kindlakstegemist ning 
avariide likvideerimist.  
Tsisternauto võimaldab vedada septikutest pärit reovett ja vee-ettevõtte poolt opereeritavate 
reoveepuhastite liigmuda, samuti kasutada masinat avariitöödel liigvee eemaldamisel ning 
reoveepumplate jms rajatiste hooldustööde läbiviimiseks 
Tõstukauto on vajalik avarii- ja hooldustööde teostamiseks - reoveepumplate, veetöötlusjaamade 
ja reoveepuhastite pumpade ja jms hooldamiseks, kaevude rekonstrueerimiseks jms töödeks.  
Reoveehulgamõõtur võimaldab mõõta isevoolsetes kanalisatsioonitorustikes vooluhulkasid, mis 
annab tunduvalt parema ülevaate torutike üle- ja alakoormatusest. Võrdlus puhta vee ja reovee 
osas annaks võimaluse kontrollida, kas kanalisatsioonisüsteemi on klientide poolt juhitud peale 
reovee ka sademe või pinnasevett. Samuti saab teostada kontrolli ettevõtete üle, kes tarbivad vett 
oma puurkaevudest, kuid reovee juhivad ühiskanalisatsiooni. 
Moodne kaevuluugi otsija täpsus ja tundlikkus on piisav, et võimaldab määrata ka otsitava objekti 
sügavust, metalli tüüpi ning on ka vastupidav ning ilmastikukindel. 
Elektrigeneraator on vajalik ÜVK hooldus- ja remonditööde teostamiseks vajalike seadmete 
elektrivarustuse tagamiseks 
Seadmed ja tehnika soetati riigihangete teel (vt hankeplaan allpool) 
 
Projekt 2.1.0101.15-0156 

AS Viljandi Veevärk veearvestite soetamine 
Kvaliteetse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse osutamiseks, töökindluse ning efektiivsuse 
tõstmiseks on plaanitud AS-il Viljandi Veevärk soetada kaasaegsed kaugloetavad veearvestid koos 
vajalike lisatarvikutega ning seadmetega arvestitelt laekuvate andmete kogumiseks ja 
töötlemiseks. 
Praegusel ajal kasutatakse mõõtmiseks mehhaanilise ülekandemehhanismiga arvesteid, millel 
puudub kauglugemise võimalus. Olemasolevad mehaanilise ülekandemehhanismiga arvestid ei 
ole eriti töökindlad, millest annab tunnistust asjaolu, et väga paljud arvestid ei läbi teistkordset 
taatlemist. 
Pikemaajaliseks eesmärgiks on täielikult üle minna kaugloetavatele arvestitele. Uute, kaasaegsete 
veemõõtjate kasutuselevõtmine tõstaks süsteemi opereerimiskindlust ja töö efektiivsust. 
Kaasaegsed ultraheli ja induktiivsed veearvestid on töökindlamad, kuna neis ei ole liikuvaid osasid.  
 
Projekti raames soetati (2102 kaugloetavat veearvestit jm vajalikud seadmed: 

Toode Piirhind, 
€/tk 

Kogus 
kokku 

Arvesti DN 20, 2,5 m³/h, 130 mm * G1B (R¾), PN 16 66,00 1462 

Arvesti DN 20, 2,5 m³/h, 190 mm * G1B (R¾), PN 16 66,00 462 

Arvesti DN25, 6,3 m³/h, G5/4B (R1) * 260 mm, PN 16 117,25 178 

Sõel DN25 - G1¼B, koos 1 tk. PE-tihendiga 1,40 178 

Torupikendus G1B * 60 mm koos tihendiga 3,50 1462 



Bluetooth optilise lugemispea komplekt 300,00 1 

Kauglugemise konverteri komplekt 1601-2400 
mõõtepunkti lugemiseks 

2 499,00 1 

Täiendav konverteri komplekt 270,00 1 

1601-2400 mõõtepunkti aastane tarkvaralitsents 
andmete lugemiseks, haldamiseks (alates 2. aastast) 

396,00 1 

1601-2400 mõõtepunkti aastane kasutajatoe leping 282,00 1 

 
AS Viljandi Veevärk osales ostjana veearvestite riigihankel „Eesti Vee-ettevõtete Liidu liikmete 
veearvestite ühishange“ (riigihanke viitenumber 165536), kus hankijana oli volitatud tegutsema AS 
Matsalu Veevärk.  
Riigihanke hanketeade avaldati 31.07.2015. Tähtaegselt laekus üks pakkumus Taani firma 
Kamstrup A/S poolt. AS Matsalu Veevärk 07.10.2015 käskkirjaga nr 390 tunnistati riigihankel nr 
165536 Kamstrup A/S pakkumus edukaks.  
Raamleping hankija (AS Matsalu Veevärk) ja Kamstrup A/S vahel allkirjastati 12.10.2015  
(raamlepingu nr 692-2015).  
   
Raamlepingus on fikseeritud riigihankes pakutud ühikhinnad ehk piirhinnad, millega hankes 
osalenud ostjad (vee-ettevõtted, sh AS Viljandi Veevärk) saavad soetada Kamstrup A/S poolt 
pakutavaid seadmeid. Raamleping kehtib 4 aastat.   
Peale raamlepingu allkirjastamist oli võimalik asuda sõlmima hankelepinguid, kusjuures 
hankelepingu sõlmimise eelduseks oli ka garantiitagatise esitamine Müüja poolt.   
1. hankeleping AS Viljandi Veevärk ja Kamstrup A/S vahel riigihankes fikseeritud seadmetele ja 
kogustele allkirjastati 09.11.2015.   
AS Viljandi Veevärk esitas taotluse muuta ÜF projekti taotluse rahuldamise otsust, lisades 
tegevustesse täiendava 565 veearvesti koos vajalike lisaseadmetega soetusega ASile Viljandi 
Veevärk, mille KIK rahuldas oma otsusega  17.11.2015 nr 1-25/315   
Peale TRO muutmise otsust allkirjastasid AS Kamstrup ja AS Viljandi Veevärk 2. hankelepingu 
09.12.2015 täiendavate arvestite ostmiseks eelnimetatud raamlepingu nr 692-2015 alusel, mis 
võimaldab sõlmida täiendavaid hankelepinguid Kamstrup A/S-iga raamlepingus fikseeritud 
piirhindadega.   
Osa veearvestitest, mille paigaldus on planeeritud teostada 2016.aastal, on ladustatud vastavalt 
sõlmitud hankelepingu punktidele 3.1-3.2 Tarnija juures, et tagada võimalikult hilise taatlusperioodi 
alguskuupäevaga arvestite tarne lähtuvalt vee-ettevõtete poolt sätestatud paigaldusgraafikust. 
  
 
       



Hanked ja sõlmitud lepingud 
Töövõtjate leidmiseks viidi läbi hanked vastavalt riigihangete seaduses ning rahastustingimustes 
fikseeritud nõuetest lähtuvalt. Allpool esitatud projektide elluviimisel sõlmitud lepingud: 
 

Lepingu nimetus ja nr Lepingu 
sõlmimise 
kuupäev 

Lepingu täitmise 
kuupäev 

Töövõtja nimi Lepingu 
abikõlblik 

kogumaksumus 

Projekt 2.1.0101.13-0105 „Viljandi linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja 
arendamine“ 

Omanikujärelevalve ja Inseneri 
teenus torustike ja reoveepumpla 
ehitustöödel 

09.04.2014 
15.06.2015 + 
teenused PTA 

perioodil 
OÜ Keskkonnaprojekt 14 487,00 

Projekteerimis-ehitustööd Osa 1: 
Viljandi vanalinna vee ja 
kanalisatsiooni-torustike ning 
tuletõrjehüdrantide 
rekonstrueerimine  

10.04.2014 
15.06.2015 + 

PTA 
OÜ Taskar 745 060,18 

Projekteerimis-ehitustööd Osa 2: 
Männimäe reoveepumpla 
rekonstrueerimine 

09.04.2014 
19.08.2014 + 

PTA 
AS Terrat 93 710,67 

Viljandi reoveepuhasti 
settetahendusseadmete 
projekteerimine 

07.04.2014 15.08.2014 SWECO Projekt AS 13 635,00 

Ehitustööd Viljandi reoveepuhasti 
settekäitlussüsteemi 
kaasajastamiseks 

11.12.2014 
23.07.2015 + 

garantiiperiood 
AS Terrat 308 634,00 

Omanikujärelevalve Viljandi 
reoveepuhasti 
settekäitlussüsteemi 
kaasajastamisel 

12.12.2014 
23.07.2015 + 

teenused 
garantiiperioodil 

AS Infragate Eesti 7 660,00 

AS Viljandi Veevärk 
survepesuauto komplekteerimine 
ja tarne 

16.03.2015 
16.09.2015 + 

garantiiperiood 
Volvo Estonia OÜ 399 929,50 

Projekt 2.1.0101.15-0148 „Seadmete ja eriotstarbeliste sõidukite soetamine AS Viljandi Veevärk ÜVK 
süsteemi hooldamiseks ja opereerimiseks“ 

AS Viljandi Veevärk vaakum-
tsisternauto soetamine 

14.07.2015 08.12.2015 Volvo Estonia OÜ 133 831,00 

AS Viljandi Veevärk madel-
tõstukauto soetamine 

27.08.2015 17.12.2015 Silberauto Eesti AS 51 520,00 

Seadmete soetamine AS Viljandi 
Veevärk vee- ja 
kanalisatsioonivõrgu uuringuteks 

09.10.2015 30.11.2015 OÜ Lokaator 27 988,00 

Viljandi veevõrgu monitoorimis- 
ja mõõteseadmete soetamine 
ning paigaldamine 

26.10.2015 15.12.2015 OÜ Lokaator 61 850,00 

Projekt 2.1.0101.15-0156 „AS Viljandi Veevärk veearvestite soetamine“ 

AS Viljandi Veevärk osales ostjana veearvestite riigihankel „Eesti Vee-ettevõtete Liidu liikmete veearvestite 
ühishange“ (riigihanke viitenumber 165536), kus hankijana oli volitatud tegutsema AS Matsalu Veevärk.  
Riigihanke hanketeade avaldati 31.07.2015. Tähtaegselt laekus üks pakkumus Taani firma Kamstrup A/S poolt, 
kelle pakkumus tunnistati ka edukaks. Raamleping hankija (AS Matsalu Veevärk) ja Kamstrup A/S vahel 
allkirjastati 12.10.2015  (raamlepingu nr 692-2015).  
Raamlepingus on fikseeritud riigihankes pakutud ühikhinnad ehk piirhinnad, millega hankes osalenud ostjad (vee-
ettevõtted, sh AS Viljandi Veevärk) saavad soetada Kamstrup A/S poolt pakutavaid seadmeid. Raamleping kehtib 
4 aastat. 

 


