
 

 

KINNITATUD 

Siseministri 18.02.2021 määrusega nr 10 

„Veevõtukoha rajamise, katsetamise, 

kasutamise,  

korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse  

nõuded, tingimused ning kord “ 

LISA 1 
Veevõtukoha tehnilised nõuded 

1. Veevõtukoha kõik komponendid peavad olema valmistatud korrosioonivabast materjalist 

või olema kaitstud selle eest. 

2. Veevõtukohal peab vee võtmiseks olema väljund, millel on Storz 125 liitmik ja selle 

sulgurliitmik. Maapealse veevõtukoha väljund peab olema 90° ja maa-alune 45 - 60 ° 

nurgaga maapinna suhtes, arvestades, et lamevoolikuga vett võttes ei tekiks suuri volte 

voolikusse. 

3. Maa-alune veevõtukoht püstik ja sulgemisarmatuur peab olema paigutatud kaevu, mis 

takistab pinnase sattumist sinna ja olema ise tühjenev. Veevõtukoha väljundi liitmik peab 

paiknema võimalikult lähedal kaevu kaanele. Kaevu kaas peab olema eristatav oma kuju 

või sellel oleva tähistuse poolest. 

4. Maapealse veevõtukoha väljundi alumine äär peab olema maapinnast 0,5 kuni 0,7 m 

kõrgusel. 

5. Veevõtukoha kraan, mis suleb veevoolu, peab olema väljastpoolt torustikku suletav 24 mm 

nelikant võtmega. 

6. Veevõtukoha torustik peab tühjenema iseseisvalt sel määral, et oleks tagatud selles oleva 

vee mittekülmumine. Tühjenduslahendus ei tohi takistada veevõtukohast 

tsentrifugaalpumbaga hõrenduse teel vee võtmist. 

7. Survestamata veeallikale paigaldatud veevõtukoha torustiku sisendil peab olema sõel, 

mille avade pindala peab olema kolm korda suurem, kui toru ristilõikepindala. 

8. Kui veevõtukoha torustiku paigaldamisel on järgitud standardi EVS 847 nõudeid, loetakse 

torustik nõuetekohaselt paigaldatuks. 

9. Veevõtukoha torustiku ja selle ühendused peavad olema hermeetilised ja taluma töörõhust 

vähemalt 5 bar kõrgemat rõhku ja 0,8 bar suuremat vaakumit. 

10. Päästetehnikaga survestatava veevõtukoha torustik tuleb dimensioneerida hüdraulilise 

arvutuse teel, arvestades sisendrõhuks kuni 10 baari. 

11. Päästetehnikaga survestatava veevõtukoha täitmiskohal peab olema kaks DN 80 sisendit, 

millel Gost 80 liitmikud koos sulgurliitmikega, mis on kinnitatud ketiga torustiku külge. 

Sisendid peavad paiknema 0,5 kuni 0,7 m maapinnast või maa-aluse veevõtukoha kaevus 

vahetult luugi all. 

12. Külmuvate survestamata veeallikate ehk avatud veeallikate veehulga ja veevõtukoha 

horisontaalse torustiku sügavuse arvestamiseks tuleb arvesse võtta külmumispiir, milleks 

üldjuhul on 0,7 m. 

13. Kui survestamata veeallika põhjas ei ole ega saa tekkida setteid ja sadet, siis võib 

veevõtukoha sisendi paigaldada veeallika põhja, vastasel juhul, tuleb see paigalda vähemalt 

0,5 m põhjast. 



 

 

14. Survestamata veeallikaga veevõtukoha sisendi sõela ülemised veevõtuavad peavad olema 

vähemalt 0,5 m veepinnast allpool. Kui on veeallika külmumis oht, tuleb arvestada ka 

külmumispiiriga 0,7 m. Kasutades spetsiaalset madala vee imisõela, tuleb arvestada 

paigaldamisel ja veeallika kasuliku vooluhulga  arvutamisel tootja juhistega. 

15. Survestamata veeallikaga veevõtukoha mitte veega täidetud torustiku osa võib olla kuni 3 

m maapinnast allpool ja mitte pikem kui 8 m. Antud torulõigu siseläbimõõt peab olema 

125 mm +/- 5 cm sisediameetriga. 

16. Kinniste survestamata veeallikatel (n. mahuti) peab olema lahendatud piisav õhu pealevool 

sellest vett võttes ja äravool seda täites, arvestades vee vooluhulgaga 50 l/s. Samuti peab 

olema tagatud hooldamiseks sissepääs koos püsivalt kinnitatud redeliga. 

 

Joonis 1. Näited erinevate veeallikatega veevõtukohtadest ning nõutud mõõtmed ja vahemaad 

 

 

 

 

 

 



 

 

Joonis 2. Survestamata veevõtukoha võimalik lahendus koos nõutud mõõtmetega ja veeallikale 

esitatavad nõuded 

 

Joonis 3. Survestamata veevõtukoha võimalik lahendus koos nõutud mõõtmetega ja veeallikale 

(mahuti) esitatavad nõuded 

 

 


