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1 ÜLDOSA 

1.1  PROJEKTI NIMETUS  

Vinni valla ÜVVK kava järgsete vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja 

rajamine Vinni, Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi asulates 

Käesoleva töö eesmärgiks on anda ülevaade Vinni, Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi asulate 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) hetkeolukorrast ja koostada ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni rekonstrueerimise tehnoloogiline projekt. 

Töö koostamisel on lähtutud Keskkonnaministeeriumi poolt välja antud juhendmaterjalist 

„Juhendmaterjal tehnoloogilise projekti koostamiseks KIK veemajanduse programmi 

joogiveevarustuse ja reoveekäitluse alamprogrammi toetuse taotluse kohustusliku lisana“.  

Tehnoloogilise projekti koostaja:   

Töö teostaja: Europolis OÜ  

Ülikooli 12, Tartu 51003  

Tel:  56 451 976 

Registrikood:  10944392 

MTR:   EEP002538 Tegevusala projekteerimine 

Vastutav projekteerija: Madis Maddison, volitatud veevarustuse- ja  

kanalisatsiooniinsener, tase 8 (Europolis OÜ) 

Veebileht: www.europolis.ee 

Reoveepuhasti tehniline lahendus: Erik Mölder, Vallo Lemmiksoo (aqua consult baltic OÜ) 

MTR:  EEP000482 Tegevusala projekteerimine 

Kontaktisik:  Raul Altnurme, raul@europolis.ee tel +372 56 451 976 

 

1.2 PROJEKTI TELLIJA  

 
Tellija:  AS Emajõe Veevärk  

  Sõbra 56, Tartu 51013 

Tel:  +372 731 1840 

e-mail:   evv@evv.ee  

Registrikood  11044696 

Tellija esindaja: Andres Aruhein andres.aruhein@evv.ee tel 731 1848   

1.3  PROJEKTI ASUKOHT 

Projekti asukoht on Lääne-Virumaal, Vinni vallas Vinni, Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi asulates. 

Aadress: Vinni vald, Vinni alevik, Pajusti alevik, Kakumäe küla ja Viru-Jaagupi alevik. 

1.4  GEODEETILINE ALUSMATERJAL 

Käesoleva projektdokumentatsiooni koostamiseks ehitusgeodeetilisi uuringuid ei tehtud. Jooniste 

aluskaardina on kasutatud Maa-ameti 2020 aluskaarti. 

http://www.europolis.ee/
mailto:raul@europolis.ee
mailto:andres.aruhein@evv.ee
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1.5  OLEMASOLEV OLUKORD JA PERSPEKTIIVSED LAHENDUSED 

Käesoleval ajal on elluviimisel SA KIK Keskkonnaprogrammist rahastatav projekt, mille tulemusena 

ühendatakse Vinni, Pajusti, Kakumäe ning Viru-Jaagupi asulate veevarustussüsteemid. Käesoleva 

projekti fookuses on peamiselt nende asulate ühiskanalisatsioonisüsteemidega seotud probleemide 

kompleksne lahendamine: 

- tulenevalt sellest, et loetletud asulad paiknevad nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega alal, 

puuduvad piirkonnas eesvoolud: 

o Viru-Jaagupi reoveepuhastil puudub sobiv suubla. Keskkonnaamet on seetõttu 

keelanud Viru-Jaagupi biopuhasti kasutamise; 

o Kakumäe külas reoveepuhasti puudub, enam kui 50 elanikult pärinev reovesi 

kogutakse kogumismahutitesse ning transporditakse regulaarselt puhastile. Selline 

lahendus ei ole perspektiivis jätkusuutlik; 

o Vinni aleviku ja Pajusti aleviku reovesi puhastatakse käesoleval ajal OÜ-le Askoterm 

kuuluvas reoveepuhastis, kuigi vee-ettevõtjaks on Vinni vallas aktsiaselts Emajõe 

Veevärk. Läbirääkimised Vinni reoveepuhasti ostu osas pole olnud edukad. 

Kuna eeltoodud asulad paiknevad lähestikku, on mõistlik ehitada reoveetorustikud Viru-

Jaagupi alevikust ja Kakumäe külast kuni Vinni-Pajusti paarisaleviku ühiskanalisatsioonini ning 

juhtida kõigi nelja asula reovesi puhastamiseks ühte regionaalsesse Vinni reoveepuhastisse. 

Olemasolevat Vinni reoveepuhastit ei ole siiski võimalik tehnilisest seisukorrast ning 

keerukatest omandiküsimustest tulenevalt olemasolevas olukorras regionaalse 

reoveepuhastina kasutada, nõuetekohase lahenduse rakendamiseks on vajalik 

rekonstrueerida Vinni reoveepuhasti uues asukohas. 

- Viru-Jaagupi ja Pajusti alevikus ning Kakumäe külas puudub paljudel nõrgalt kaitstud või 

kaitsmata põhjaveega alal paiknevatel kinnistutel võimalus ühiskanalisatsiooniga liitumiseks, 

osadel kinnistutel puudub ka ühisveevärgiga liitumise võimalus. 

- Viru-Jaagupi asula Kesk tn 35-51 kinnistutel puudub ühisveevärgiga liitumise võimalus. 

Piirkonnas on kuivematel perioodidel osad kaevud kuivaks jäänud. 

- Vinni joogiveepuhasti ja Vinni regionaalne reoveepuhasti varustatakse diiselgeneraatoritega, 

tagamaks elutähtsa teenuse toimepidevus. Diiselgeneraatorite paigaldamine on kavandatud 

hädaolukorra seaduse § 36 lõike 4 punktis 3 ning § 38 lõike 3 punktides 2 ja 3 sätestatud 

veevarustuse ja kanalisatsiooni toimepidevuse tagamisega seotud kulutusena. 

- Viru-Jaagupi reoveekogumisala reostuskoormus on 430 ie, Kakumäe RKA koormus on 73 ie ehk 

mõlemad alla 500 ie, kuid vastavalt Keskkonnaministri määruse nr § 31 lg 5 p 2 toetatakse vee- 

ja kanalisatsioonisüsteemide rajamist nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega alal ning p 1 

alusel piirkonnas, kus puuduvad alternatiivsed  lahendused elanike terviseohutus- ja 

kvaliteedinõuetele vastava joogiveega varustamiseks (näiteks endistel kaevandusaladel või 

nitraaditundlikul alal). Viru-Jaagupi alevikust suurem osa paikneb kaitsmata põhjaveega alal 

(vt p.1.5.2 ) ning Kakumäe küla nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. Kogu projektipiirkond asub 

nitraaditundlikul alal. Mõlemal reoveekogumisalal on  reoveekäitluse mistahes 

individuaallahendus seotud riskidega ning joogiveekvaliteet erakaevudest ei ole tagatud.  

 

Vinni alevik  

SA KIK 2020.a. veebruaris rahastatud, aastatel 2020-2022 elluviidava projekti tulemusena on kavas 

lõpetada veekasutus ning –ostmine OÜ-lt Askoterm. Rajatakse uus puurkaev ning ainus tänase seisuga 

AS-le Emajõe Veevärk (edaspidi AS EVV) kuuluv puurkaev, katastri nr 2911, jääb planeeritava 
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puurkaevu baasil loodava veehaarde reservkaevuks. Uus puurkaev ja veetöötlusjaam rajatakse 

eeltoodud puurkaevu juurde.  

Käesoleva projekti raames varustatakse Vinni joogiveepuhasti diiselgeneraatoriga. 

 

Vinni alevikus on ühisveevärgiga ühendatud ca 98% aleviku elanikest. Liitumisvõimalus on tagatud 

kogu aleviku elanikele ja ettevõtetele. Käesoleva projektiga rajatakse Vinni alevikus veevarustus vaid 

rekonstrueeritavale reoveepuhastile, uusi liitumispunkte ega veetorustikke elanike veevarustuseks ei 

rajata ega rekonstrueerita. 

Vinni alevikus on osad kanalisatsioonitorustikud amortiseerunud ning nende rekonstrueerimine on 

ette nähtud käesoleva projektiga. Osadel kinnistutel puudub võimalus ühiskanalisatsiooniga 

liitumiseks.  

Olemasolev reoveepuhasti kuulub OÜ-le Askoterm, mitte Vinni vallas vee-ettevõtjaks määratud AS-ile 

Emajõe Veevärk. Reoveepuhastus toimub teenuse ostmisena AS Emajõe Veevärk poolt. Läbirääkimised 

OÜ-ga Askoterm ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste, sh reoveepuhasti ostmise osas pole olnud 

edukad. Rajatiste eest küsitav hind on lähedane uute sarnaste rajatiste maksumusega vaatamata 

sellele, et müüdavad rajatised vajavad AS Emajõe Veevärk hinnangul kohest investeeringut samas 

suurusjärgus, et need vastaksid keskkonnaalastele ja muudele tehnilistele nõuetele. Lisaks ei võimalda 

olemasolev reoveepuhasti paigaldada ega lisada süsteemi automaat- ega regulaatorseadmeid. 

Mitmed protsessid on olemasoleval reoveepuhastil juurde lisatud ning nende reguleerimine on 

võimalik vaid käsitsi.  

Kirjeldatud asjaoludest tulenevalt on otstarbekas AS-l Emajõe Veevärk rajada regionaalne 

reoveepuhasti uude asukohta, et lahendada piirkond jätkusuutlikuna nii inimtervise, keskkonna kui 

vee-ettevõtluse seisukohalt.  

Vinni Vallavalitsus on avaldanud valmisolekut kaasrahastamiseks. Samuti on Vinni vald valmis 

eraldama reoveepuhasti rajamiseks vajaliku maa.  

Käesoleva tehnoloogilise projektiga on ette nähtud Vinni reoveepuhasti rekonstrueerimine uues 

asukohas. Vinni reoveepuhastile suunatakse puhastamiseks Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi ning Kakumäe 

asulate reoveed.  

 
Pajusti alevik 

Alevikus on kaks  ühisveevärgi puurkaev-pumplat, millest töötab Pajusti 1 puurkaev nr 2903,  reservis 

on Rebasefarmi puurkaev nr 2891. Mõlemad puurkaevud kuuluvad OÜ-le Askoterm ning on jäävad 

kasutusest välja, veevarustus tagatakse perspektiivis Vinni uue puurkaevu baasil. Käesoleva projektiga 

ei ole kavandatud tegevusi Pajusti aleviku puurkaev-pumplatega.  

Ühisveevärgiga on ühendatud ligikaudu 95% aleviku elanikest, 600 inimest 645-st. Osad veetorustikud 

on amortiseerunud ning nende rekonstrueerimine on kavandatud käesoleva projektiga. Uusi liitumisi 

ei kavandata. 

Ühiskanalisatsiooniga on ühendatud ligikaudu 500 inimest ehk 78% aleviku elanikest, osadel 

kinnistutel puudub võimalus ühiskanalisatsiooniga liitumiseks. Projektiga on ette nähtud 

ühiskanalisatsiooni liitumispunktide rajamine seni liitumisvõimaluseta Lepasaare tn, Tartu mnt,  

Kitsekopli tn, Vanaküla tn 2 ja Jõe tn kinnistutele. Rekonstrueerimist vajab isevoolne 

kanalisatsioonitorustik Tartu mnt.  
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Pajusti aleviku reovesi juhitakse puhastamiseks Vinni reoveepuhastile.  

 
Kakumäe küla 
Kakumäe küla ühisveevärk baseerub ühel puurkaevul katastri nr 2816 ja veevõrgul. Peale 2020.a. 

veebruaris SA KIK rahastatud projekti realiseerimist jäetakse puurkaev nr 2816 käigust välja ning see 

jääb reservi. Veevarustus viiakse üle Vinni rajatavale joogiveepuhastile. Külas on ühisveevärgiga 

liitunud ca 80% elanikkonnast (57 inimest).  

Käesoleva projektiga Kakumäe puurkaev-pumpla ega veetorustikega seotud tegevusi ei kavandata. 

Kakumäe külas on isevoolne kanalisatsioon, reovesi juhitakse käesoleval ajal amortiseerunud 

kogumismahutitesse, mida tühjendatakse AS EVV poolt kord nädalas. Käesoleva projekti 

realiseerimisel suunatakse 57 ühiskanalisatsiooniga liitunud tarbija reovesi magistraaltorustikku ning 

suunatakse surve-kanalisatsiooni abil Vinni-Pajusti ühiskanalisatsiooni kaudu puhastamiseks 

rekonstrueeritavale Vinni reoveepuhastile. Rajatakse ühiskanalisatsiooni liitumispunktid seni 

liitumisvõimaluseta kinnistutele. Kogumismahutid likvideeritakse. 

Viru-Jaagupi alevik 

Viru-Jaagupi aleviku ühisveevärk baseerub kahel puurkaevul, millest töötab üks – Viru-Jaagupi 1 

puurkaev. Peale 2020.a. veebruaris SA KIK rahastatud projekti realiseerimist  ühendatakse Viru-Jaagupi 

ühisveevärk Vinni-Pajusti süsteemiga ning lõpetatakse veevõtt eraomandis olevast Viru-Jaagupi 

puurkaevust. Teine puurkaev on juba käesoleval ajal tööst väljas. Ühisveevärgiga on liitunud ligikaudu 

75% elanikkonnast, ca 270 aleviku 373 elanikust.. 

Käesoleva projektiga ei kavandata Viru-Jaagupi aleviku puurkaev-pumplatega seotud tegevusi. 

Ühisveevärgi liitumispunktid rajatakse 9 kinnistule Kesk tn-l. Kesk tn 33 veevarustus ühendatakse 

ümber Kesk tn veetorustikule. 

Ühiskanalisatsiooniga on ühendatud ca 198 Viru-Jaagupi elanikku. 

Viru-Jaagupi alevikus puudub paljudel kinnistutel ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus. Käesoleva 

projektiga on ette nähtud rajada ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus uutele tarbijatele Kesk tn. 

Viru-Jaagupi reoveepuhastil, mis paikneb kaitsmata põhjaveega alal, puudub nõuetekohane suubla. 

Seetõttu pole Keskkonnaameti Viru-Jaagupi reoveepuhasti kasutamiseks poolt väljastanud vee 

erikasutusluba. Käesoleva projektiga on ette nähtud suunata Viru-Jaagupi alevikust kogutav reovesi 

survekanalisatsiooni kaudu puhastamiseks Vinni reoveepuhastile.  

Projektipiirkonna ÜVK olemasolevat olukorda on detailsemalt kirjeldatud Vinni valla ühisveevärgi ja 

–kanalisatsiooni arendamise kavas aastateks 2019-2031 peatükis 5 lk 43-136. 

1.5.1. Vee-ettevõtjad 

Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniteenust pakuvad Vinni vallas: 

 AS Emajõe Veevärk Pajusti, Vinni ja Viru-Jaagupi alevikes ning Vetiku, Inju, Kadila, Kulina ning 
Kakumäe külades.  

 OÜ Roela Soojus tegevuspiirkonnaks on Roela alevik ja Lepiku küla, Tudu alevik ja Küti küla.  

 AS Rakvere Vesi pakub vee- ja kanalisatsiooniteenust Piira külas.  
Käesoleva Projektiga on seotud AS Emajõe Veevärk tegevuspiirkonda jäävad Vinni, Viru-Jaagupi ja 
Pajusti alevikud ning Kakumäe küla. 
 
AS Emajõe Veevärk juhtimine ja otsuste vastuvõtmine toimub kolme organi kaudu: 



Vinni valla ÜVVK kava järgsete vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja rajamine Vinni, Pajusti, 
Kakumäe ja Viru-Jaagupi asulates 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

8 
 

1) Aktsionäride üldkoosolek 
Aktsiaseltsi aktsionäride ring moodustub täna 12 omavalitsusest. Aktsionäride üldkoosolek on AS 
Emajõe Veevärgi kõrgeim juhtimisorgan. Aktsionäride korraline koosolek toimub üks kord aastas. 
AS Emajõe Veevärk aktsionärid: 

• Elva vald 
• Jõgeva vald 
• Kambja vald 
• Kastre vald 
• Luunja vald 
• Mustvee vald 
• Nõo vald 
• Peipsiääre vald 
• Põltsamaa vald 
• Räpina vald 
• Tartu vald 
• Vinni vald 

 
2) Nõukogu 

Nõukogu planeerib AS Emajõe Veevärk tegevust, korraldab ettevõtte juhtimist, teostab järelevalvet 
juhatuse tegevuse üle ning võtab vastu otsuseid ettevõtte jaoks olulistes ning strateegiliselt tähtsates 
küsimustes. Nõukogu kooseisu kuuluvad Elva, Kastre, Nõo ja Tartu valdade esindajad, kelle vahel on 
ära jaotatud aktsionäride esindusalus. Esindusalus lepitakse kokku aktsionäride endi poolt. Seitsmenda 
liikmena AS Emajõe Veevärk nõukogus on riigipoolne esindaja Keskkonnaministeeriumist. Nõukogu 
koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Soovi korral on nõukogu koosolekud avatud kõikidele 
aktsionäridest kohaliku omavalitsuste volitatud esindajatele. 
 

3) Juhatus 
Juhatus on Emajõe Veevärgi juhtimisorgan, mille ülesandeks on igapäevase majandustegevuse ja 
raamatupidamise korraldamine ning juhtimisotsuste ja esinduse teostamine. Seejuures jälgides 
aktsionäride lepingut ning aktsionäride üldkoosoleku ja nõukogu seaduslikke otsuseid ja korraldusi. 
Ettevõttel on üks juhatuse liige – Andres Aruhein. 
 

1.5.2. ÜLDIST 

Asukoht. Projekti tegevused on kavandatud Vinni vallas Vinni alevikus, Pajusti alevikus ning Viru-
Jaagupi alevikus ja Kakumäe külas. Vinni vald paikneb Lääne-Virumaa keskosas, ulatudes Rakvere linna 
külje alt Ida-Virumaa ja Jõgevamaa piirini. Vinni valla naabriteks on põhjas Rakvere linn ja Rakvere vald, 
idas Lüganuse vald, kagus Mustvee ja Alutaguse vald, lõunas Jõgeva vald, edelas Väike-Maarja vald, 
läänes Tapa vald. Vallakeskus Pajusti alevik asub Rakverest 8 km, Tallinnast 110 km, Tartust 120 km. 
Valla maksimaalne ulatus põhjast lõunasse on ligikaudu 50 km ja läänest itta ligikaudu 45 km. 
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Joonis 1.1. Projektipiirkonna asulate asendiskeem. Allikas: Maa-amet 
 
Põhjavee kaitstus 
Vinni vallas paiknevad ühiskanalisatsiooniga kaetud asumid sisuliselt kõik kas nõrgalt kaitstud või 
kaitsmata põhjaveega alal (Joonis 1.2).  
Vinni vald paikneb kohati Pandivere kõrgustiku idanõlval, kuid enamuses –jalamil või ida pool 
kõrgustikku.  
Vinni alevikus paiknevad kaitsmata põhjaveega alad (Keskkonnaregistri kood LTA1000035) ja 
(Keskkonnaregistri kood LTA1000012). Suurem osa Viru-Jaagupi alevikust on kaitsmata põhjaveega ala 
(Keskkonnaregistri kood LTA1000460). Vt joonised 1.3-1.5. 

Projektipiirkond asub tervikuna Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal (LTA1000001, 
joonis 1.6). 

Lisaks paikneb Vinni-Pajusti piirkonnas Pajusti karstiala (LTA1000850, joonis 1.7). 
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Joonis 1.2. Põhjavee kaitstus projektipiirkonnas. Allikas: Eesti põhjavee kaitstuse kaart, OÜ EGK. 
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Joonis 1.3. Kaitsmata põhjaveega ala Vinni aleviku loodeosas (LTA1000035). Allikas: Keskkonnaregister 

 

Joonis 1.4. Kaitsmata põhjaveega ala Vinni aleviku idaosas (LTA1000012). Allikas: Keskkonnaregister 
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Joonis 1.5. Kaitsmata põhjaveega ala Viru-Jaagupi alevikus Allikas: Keskkonnaregister 
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Joonis 1.6. Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala asendiskeem (projektipiirkonna asukoht 

on tähistatud: x). Allikas: Keskkonnaregister 
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Joonis 1.7. Pajusti karstiala asendiskeem. Allikas: Keskkonnaregister 

Elanike arv ja ÜVK-teenuse tarbijate arv 
Vinni aleviku elanike arv1 on 862, Pajusti elanike arv 645, Kakumäe elanike arv 71, ning Viru-Jaagupi 
elanike arv 373. 
Ühisveevärgiga liitunud kinnistute ligikaudne arv on vastavalt Vinnis 84, Pajustis 136, Kakumäel 25 ning 
Viru-Jaagupis 63. Arvestada tuleb, et Vinnis, Pajustis ja Viru-Jaagupis on enamus tarbijatest 
kortermajade elanikud, kuid Kakumäel on sisuliselt kõik liitujad eramuomanikud.  

Ühiskanalisatsiooniga liitunud kinnistute ligikaudne arv on vastavalt Vinnis 56, Pajustis 42, Kakumäel 
16 ning Viru-Jaagupis 24. 

Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondades puuduvad tööstusettevõtetest ÜVK-
teenuse tarbijad. Enamus juriidilistest isikutest tarbijatest on olmetarbijate iseloomuga, sealhulgas 
ühiskondlikud asutused: lasteaiad, koolid ja Vinni alevikus asuv Vinni Spordikompleks AS, mis on küll 
suhteliselt suur tarbija, kuid samas on näiteks kogutav reovesi oma koostiselt lähedane olmereoveele. 
Vinni suurimateks juriidilistest isikutest veetarbijateks on Vinni-Pajusti Gümnaasium ja eelnimetatud 
Vinni Spordikompleks AS, kelle veetarbimine moodustab aleviku kogutarbimisest ligi 40%. Pajusti 
aleviku suurim juriidilisest isikust veetarbija on Vinni Vallavalitsus ja Pajusti Lasteaed. Viru-Jaagupi 
ainsad juriidilistest isikutest tarbijad on Viru-Jaagupi Rahvaraamatukogu ja Viru-Jaagupi muuseum. 
Kakumäe külas juriidilistest isikutest veetarbijad puuduvad. 
Valla põhilised ettevõtlusharud on metsa- ja puidutööstus ning sea- ja piimakarjandus, kuid kõik 

nimetatud tegevusalade ettevõtted kasutavad oma puurkaeve ja reoveekäitlust, mis ÜVK-ga ei haaku.  

Reoveekogumisalad 

Projektipiirkonnas paiknevad järgmised reoveekogumisalad (koos reostuskoormustega): 

                                                           
1 Statistikaameti andmed 01.01.2019 seisuga SA KIK kodulehel 
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 Vinni-Pajusti reoveekogumisala (Vinni ja Pajusti alevikud), pindala 116,9 ha, 1625 ie; 

 Viru-Jaagupi reoveekogumisala (Viru-Jaagupi alevik), pindala 37,3 ha, 430 ie; 

 Kakumäe reoveekogumisala, pindala 7,5 ha, 73 ie. 

Looduskaitse- ja –hoiualadest paikneb projektipiirkonnas Vinni-Pajusti tammik, mis aga ei ole seotud 

projekti mõjualaga. Projektipiirkond jääb Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala 

Pandivere piirkonda. Piirkond on väga tundlik aktiivsele põllumajandusele ja inimelutegevusele, sh reo- 

ja heitvee kogumine. Käesolev projekt hõlmab reoveepuhasti ning kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimist ning rajamist, seega keskkonnamõju projekti elluviimise tulemusena väheneb. 

Veekogumid 
Vooluveekogudest paikneb projektipiirkonnas Sõmeru jõgi. Sõmeru jõgi on reoveepuhasti heitvee 
suublaks kahele suuremal valla asulale: Vinni ja Pajusti alevikele. Jõgi on lühike (vaid 15 km) ja väikese 
valgalaga (48 km2), suubudes Selja jõkke. Jõe koondseisund on hinnatud 2018.a. tervikuna kesiseks. 
Käesoleva projektiga on ette nähtud rekonstrueerida Vinni aleviku reoveepuhasti.  

1.5.3. Olemasolevad ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatised  

1.5.3.1 Puurkaev-pumplad, veetöötlus 

Käesoleva tehnoloogilise projektiga ei kavandata tegevusi puurkaev-pumplate ega veetöötlusega 

üheski projektipiirkonna asulas, v.a diiselgeneraatori paigaldamine 2020-2021 rajatavale Vinni 

joogiveepuhastile. 

Kuigi Vinni valla vee-ettevõtjaks on määratud AS Emajõe Veevärk, kuuluvad projektipiirkonnas 
kasutusel olevad ühisveevärgi puurkaev-pumplad kuuluvad eraomandisse. Puurkaev-pumplate 
omanik OÜ Askoterm ei ole huvitatud teenust osutama, perspektiivis seadmetesse vajalikul määral 
investeerima ega mõistliku hinnaga rajatisi ja seadmeid müüma või rentima. Seetõttu rajatakse 2020-
2021.a. jooksul SA KIK Keskkonnaprogrammi vahendite toel uus veehaardekompleks Vinni alevikus 
ning Vinni, Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi vahele rajatakse transiittorustikud.  
 

Vinni alevik 

Vinni alevikus on kokku neli ühisveevärgi puurkaev-pumplat: 
1) puurkaev nr 3 katastri nr 2898, kuulub erafirmale Askoterm OÜ, sellel põhineb käesoleval ajal 

Vinni aleviku veevarustus. Paikneb aleviku lääneosas Põllu tn. 
2) puurkaev nr 4, katastri nr 2911, kuulub Vinni vallale, on reservis. Paikneb Päikese tn 3. 
3) puurkaev nr 1, katastri nr 5689 ja  
4) puurkaev nr 2, katastri nr 2892. Kaks viimast puurkaevu on planeeritud tamponeerida.  

Uus veehaardekompleks rajatakse Päikese tn 3 pk nr 2911 lähistele. 
 
Vinni puurkaevpumpla nr 3, katastri nr 2898, paikneb aleviku lääneosas Põllu tn. Puurkaev on rajatud 
1974.a. Puurkaevpumpla on kaheastmeline. Veetöötlusfiltrite tootlikkus on: 15 m3/h. 
Pumplas on kaks II astme pumpa, enamasti on töös üks pump (Grundfos CR 60-50, 60 m3/h, 
tõstekõrgus 51,9 m). 
Pumplahoone kõrval paikneb muldes joogivee reservuaar töötava mahuga 50 m3. Joogivee 
reservuaarist pumbatakse vesi II astme pumpadega veevõrku ja 9-korruselise korterelamu peal 
asuvasse veetorni, mis asub II astme pumplast ca 800 m kaugusel. Veetorn lülitatakse perspektiivis 
käigust välja, kuna ta ei taga 9-korruselise hoone kõrgematele korrustele vajalikku rõhku.  
Käesoleval ajal toimub Askoterm OÜ poolt veemüük AS-le Emajõe Veevärk, kuid perspektiivis 

eelkirjeldatud põhjustel veevõtt puurkaevust nr 3 lõpetatakse.  

 



Vinni valla ÜVVK kava järgsete vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja rajamine Vinni, Pajusti, 
Kakumäe ja Viru-Jaagupi asulates 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

16 
 

Tabel 1. Vee kvaliteet Vinni puurkaevu vees (kat. nr 2898) ja aleviku veevõrgus  

Näitaja 
Põhjavesi 

21.10.2019 
Metsa 1, Vinni 

11.07.2019 
Muru tn 3, Vinni 

31.07.2019 
Piirsisaldus 

Alumiinium (μg/l)   <10 200 

Ammoonium 
(mg/l) 

0,21 0,16 0,15 0,5 

Boor (mg/l)   0,2 1,0 

Elektrijuhtivus  
20 °C juures 
(μS/cm) 

920 705 705 2500 

Fluoriid (mg/l) 0,61  0,3  

Kloriid (mg/l) 210  174  

Sulfaadid (mg/l) <0,1  <1  

Hägusus NTU 2,1 1,4 3,7 
Tarbijale vastuvõetav 

ebaloomulike muutusteta 

Lõhnaläve indeks 1 1 1 
Tarbijale vastuvõetav 

ebaloomulike muutusteta 

Värvus (Pt/Co 
skaala) (mg/l Pt) 

20 0 0 
Tarbijale vastuvõetav 

ebaloomulike muutusteta 

Naatrium (mg/l) 100  85  

Mangaan (μg/l) 67 <10 65  

Raud (μg/l) 430 100 208 200 

Nitraat (mg/l) <0,1  <1  

Nitrit (mg/l) <0,016  <0,002  

pH 20 C° juures 8,0 7,3 7,0 6,5-9,5 

Coli-laadsed 
bakterid PMÜ/100 
ml 

0 0 0 0 

Enterokokid 0 - 0 0 

Escherichia coli 
PMÜ/100 ml 

0 0 0 0 

Kolooniate arv 
22°C 

0 6 10 
Ebaloomulike 

muutusteta 

 

Vinni Päikese tn puurkaev-pumpla nr 4, katastri nr 2911, paikneb aleviku lõunaosas Päikse tn 3  

(90002:002:0012). Puurkaev on puuritud 1984.a, Kambrium-Vendi veekompleksi PK sügavus on 315 

m. Puurkaev-pumpla, sealhulgas hoone on vana ja töid pole seal peale rajamist teostatud. Reservis 

olev veehaardekompleks ja maa on Vinni valla omandis. Planeeritud on kasutada seda tulevikus 

reservpuurkaev-pumplana.  

2020-2021.a. on kavas rajada Päikese tn pumpla juurde uus AS-le Emajõe Veevärk kuuluv 

veehaardekompleks koos uue hoone, joogiveepuhasti ja II-astme pumplaga. 

Uue veehaardekompleksi rajamise osas SA KIK rahastatava projekti raames on käesoleva 

tehnoloogilise projekti koostamise ajaks valminud Sweco Projekt AS tehnoloogiline projekt (Vinni-

Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine. Töö nr 19240-

0011) ning läbi on viidud Vinni uue veehaardekompleksi rajamise projekteerimis-ehitustööde hange 

(RH 220213, tööde teostamise tähtaeg 9 kuud).  
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Pajusti alevik 

Pajusti puurkaev-pumpla (Pajusti peapuurkaev, katastri nr 2903) on rajatud Ordoviitsium-Kambriumi 

põhjaveekihti 1977.a. Puurkaev-pumpla ja selle ümber olev teenindusmaa kuulub OÜ-le Askoterm, kes 

pole huvitatud mõistliku hinnaga vara müügist ja jätkata erafirma rentnikuna ei ole ÜVK arendamise 

seisukohalt jätkusuutlik. Eelneva tõttu jäetakse antud puurkaev perspektiivis tööst välja ning vee 

ostmine Askoterm OÜ-lt lõpetatakse. Pajusti ühisveevärgisüsteem ühendatakse Vinni aleviku 

veevärgiga. 

Viru-Jaagupi alevik 

Viru-Jaagupi keskuse puurkaev-pumpla (katastri nr 2893) on rajatud 1967.a. ning osaliselt 

rekonstrueeritud aastatel 2012-2013.a. Pumpla on varustatud veetöötlusseadmetega raua- ja 

mangaaniärastuseks. Süvaveepumba tööd juhib sagedusmuundur. Võrku tagatakse rõhk 2,8-3,5 bar-i. 

Vajadusel saab rõhku reguleerida 2x1000 l hüdrofooriga. Pumpla on varustatud kaasaegse elektri-

automaatikablokiga ning kaugloetava on-line veearvestiga. Puurkaev-pumpla kuulub eraettevõtjale 

OÜ Askoterm.  

Viru-Jaagupi alevikule rajatakse veeühendus Vinni-Pajusti ühisveevärgist ning keskuse puurkaev-

pumplat perspektiivis enam ühisveevärgis ei kasutata.  

Kakumäe küla 

Kakumäe külas paikneb üks ühisveevärgi Ordoviitsiumi veekompleksi puurkaev katastri nr 2816. 

Puurkaev on rajatud 1975. a., puurkaevu sügavus on 50 m. Puurkaev paikneb küla põhjaosas Kaevu 

kinnistul. Rõhku reguleeritakse 300 l membraanhüdrofoori ja rõhuanduriga. Pumplas puuduvad 

veetöötlusseadmed, kuna veekvaliteet vastab joogiveenõuetele. Puurkaevpumpla on Askoterm OÜ 

omandis. Vinni valla vee-ettevõtja, AS Emajõe Veevärk ostab veevarustusteenust Askoterm OÜ-lt. 

Kakumäe küla ühendatakse Vinni-Pajusti ühisveevärgiga, peale seda lõpetatakse puurkaevu nr 2816 

kasutamine ühisveevärgis. 

1.5.3.2 Torustikud, pumplad ja rajatised 

Veetorustikud 

Vinni alevik 

Vinni aleviku veetorustiku kogupikkus on ~9500 m. 

Ühtekuuluvusfondi projekt SFOS nr. 2.1.0101.10-0071 koosseisus ehitati ja rekonstrueeriti 
veevarustuse torustikke järgnevalt: 
De 32 mm 502 m 
De 50 mm 758 m 
De 63 mm 332 m 
De 110 mm 5413 m 

Kokku: 7005 m 
 
Ülejäänud Vinni aleviku veevarustustorustik on rajatud eri aegadel alates 1960.-ndate aastate algusest. 
Aleviku renoveerimata veetorustiku pikkus on ligikaudu 2500 m ning materjaliks enamasti malm 
(osaliselt teras) parameetritega: DN150/100/80/50: 2,5 km. 
 
Veetorustik veehaarde peapumplast kuni aleviku peamise rõhuregulaatori – veetornini on ligikaudu 
850 m pikk. Veetorustike ehituskvaliteet on olnud väga halb. Enamus lekkeid on torustiku 
ühenduskohtades ja on esinenud ka torude murdumisi.  
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Pajusti alevik 

Pajusti aleviku veetorustiku kogupikkus on ~7500 m. 
Ühtekuuluvusfondi projekt SFOS nr. 2.1.0101.10-0071 koosseisus ehitati ja rekonstrueeriti 
veevarustuse torustikke järgnevalt: 
De 32 mm 163 m 
De 50 mm 454 m 
De 63 mm 140 m 
De 75 mm 450 m 
De 32 mm 2 m 

Kokku: 1209 m 
 
Ülejäänud Pajusti aleviku veevarustustorustik, ~6,3 km on rajatud eri aegadel alates 1970.-ndate 
aastate algusest. Torustiku materjaliks on peamiselt malm, kuid jaotustorustike piires esineb ka 
terastorustikke. Probleemiks on torustike lekked. Puudub teave avariilistest torustikulõikudest, mis 
laseb oletada, et lekked jagunevad torustikus ühtlaselt. 
 

Viru-Jaagupi alevik 

Viru-Jaagupi aleviku ühisveevärgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 6800 m. 

Ühtekuuluvusfondi projekt SFOS nr. 2.1.0101.10-0071 koosseisus ehitati ja rekonstrueeriti 

veevarustuse torustikke järgnevalt: 

De 32 mm 604,6 m 

De 40 mm 70,8 m 

De 50 mm 720 m 

De 63 mm 53,9 m 

De 110 mm 844,3 m 

Kokku: 2293,6 m 

 

Ülejäänud Viru-Jaagupi aleviku veevarustustorustik on rajatud eri aegadel alates 1960. -ndate aastate 

algusest. Aleviku veevarustustorustik kogupikkus oli enne ÜF projekti ligikaudu 6,8 km. Torustiku 

materjaliks on peamiselt malm. Analoogiliselt teiste asulatega on arvestamata vee osakaal suur, 

probleemiks on ka teabe puudumine avariilistest torustikulõikudest, mis laseb oletada, et lekked 

jagunevad torustikus ühtlaselt. Torustiku läbimõõdud on 32-110 mm-ni. 

Kakumäe küla 

Olemasolevad veevarustustorustikud on ehitatud rohkem kui 35 aastat tagasi malmtorudest ja on väga 

halva kvaliteediga. Arvestamata vee osakaal on suur. Kakumäe veevõrgu üldpikkus on ligikaudu 2000 

m. Küla veevõrk on Vinni valla omandis, vee-ettevõtja on aktsiaselts Emajõe Veevärk. 

Kanalisatsioonitorustikud 

Vinni alevik  

Ühiskanalisatsiooniteenust kasutab Vinni alevikus ligikaudu 800 inimest ehk ~92-93% aleviku elanikest 

ning suuremad tarbijad on veel Vinni-Pajusti Gümnaasium ja AS Vinni Spordikompleks. 
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Isevoolse kanalisatsioonitorustiku kogupikkus Vinni alevikus on ligikaudu 6000 m. Torustikku ei ole 

renoveeritud viimased 25-30 aastat. Torustik koosneb malmist, keraamilisest ja 

asbotsementmaterjalist, täpne jaotus on teadmata.  

Metsa ja Metsakaare tn ühiskanalisatsioonitorustikud on rajatud 1970.-ndate aastate keskel. 

Survetorustikke on ligikaudu 2100 m. Alevikus on viis vanemat ja üks uuem reoveepumpla. Vanemad 

reoveepumplad on Aia tn 16, Metsa tn 13, Tamme tn, Päikese tn ja Sõpruse tn 7 ning uuem on 

Lastekodu reoveepumpla. 

Vinni aleviku reovee puhastamiseks kasutatakse bioloogilist reoveepuhastit (4 x BIO-100), mis 

rekonstrueeriti 2000. a. 

Pajusti alevik  

Ühiskanalisatsiooniteenust kasutab Pajusti alevikus ligikaudu 500 inimest ehk ~93% aleviku elanikest. 

Mõnevõrra suuremad tarbijad on veel Vinni Vallavalitsus ja Pajusti lasteaed. 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku kogupikkus Pajusti alevikus on ligikaudu 4500 m. 

Ühtekuuluvusfondi projekt SFOS nr. 2.1.0101.10-0071 koosseisus rekonstrueeriti ja ehitati 
kanalisatsioonitorustikke ja –kaevusid ning reoveepumplaid järgnevalt:  
Isevoolne torustik De 160 mm 608 m  
Survetorustik De 63 mm 39 m  
Teleskoopsed kaevud 18 tk  
Tartu mnt 12a reoveepumpla 1 tk  

Torustikku kokku: 647 m  
 
Rekonstrueerimata torustike läbimõõtude, materjalide ning kallete kohta on informatsioon puudulik. 
Torustikud rajatud vähemalt 25 aastat tagasi.  
 

Viru-Jaagupi alevik 

Viru-Jaagupi aleviku ühiskanalisatsioonitorustiku kogupikkus on ligikaudu 6000 m. 

Ühtekuuluvusfondi projekt SFOS nr. 2.1.0101.10-0071 koosseisus rekonstrueeriti ja ehitati 
kanalisatsioonitorustikke ja –kaevusid ning reoveepumplaid järgnevalt:  
Isevoolne torustik De 160 mm 133,2 m  
Isevoolne torustik De 200 mm 41,5 m  
Survetorustik De 110 mm 13,7 m  
Teleskoopsed kaevud 12 tk  
Peapumpla 1 tk  

Torustikku kokku: 188,4 m  
 
Viru-Jaagupi alevikus kasutab ligikaudu 200 inimest (54 % elanikkonnast) ühiskanalisatsiooni teenust.  
Alevikus oli üks reoveepumpla, mis ÜF projekti raames vahetati välja uue kompaktpumpla vastu. Alates  
2012.a. kasutatakse reovee puhastamisel ÜF projekti raames paigaldatud kompaktpuhastit AnaComb 
300. Reovee järelpuhastamiseks kasutati viiest biotiigist kahte. Kõik biotiigid puhastati 2012. a. settest. 
Viru-Jaagupi reoveepuhastile ei ole Keskkonnaameti poolt väljastatud vee erikasutusluba, sest 

reoveepuhasti paikneb kaitsmata põhjaveega alal ning puudub nõuetekohane suubla – välditud ei ole 

seega keskkonnaseisundi halvenemine reoveepuhasti tagajärjel. Eelnevast tulenevalt on põhjendatud 

Viru-Jaagupi ühiskanalisatsiooni ühendamine Vinni-Pajusti süsteemiga ning juhtida Viru-Jaagupist 

kogutud reovesi Vinni reoveepuhastile.  
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Kakumäe küla 

Kakumäe külas on isevoolne ühiskanalisatsioon ning reoveepuhastus baseerub kogumismahutitel. 

Reovee väljavedu kogumismahutitest teostatakse üks kord nädalas, mis hoiab süsteemi hoolduskulu 

suhteliselt kõrgel ning lahendus ei ole perspektiivis jätkusuutlik kulude ega keskkonnasäästlikkuse 

osas. Käesoleva projektiga on ette nähtud ühendada olemasolev lokaalne süsteem Viru-Jaagupi – 

Vinni-Pajusti transiitreoveekollektoriga. 

1.5.4. Reoveepuhastid 

1.5.4.1 Vinni ja Pajusti alevik 

Olemasolev Vinni ja Pajusti alevike ühine reoveepuhasti paikneb Vinni aleviku idaosas, kesksest 
tiheasustusest üle 500 m kaugusel. Puhastit on rekonstrueeritud 2000. aastal ja puhasti purglat viimati 
Keskkonnaprogrammi raames aastatel 2014-2015 (projekt nr 8062). 
Puhasti on endine klassikaline kestvusõhutusega aktiivmudapuhasti 4xBIO-100 koosneb järgmistest 

basseinidest:  

1. Eel- ehk esisetiti; 

2. aerotank 

3. järelsetiti; 

4. jääkmudatihendi. 

Algselt ei ole BIO-tüüpi puhastid nähtud ette fosforiärastuseks, kuid Vinni puhasti puhul on lisatud 

keemiline fosforiärastus. 

Reoveepuhastus toimub järgmistes etappides: 

1. Eelpuhastus 

- reovee vastuvõtmine, suunamine puhastusprotsessi või avariimöödavoolu 

- automaatvõre 

2. Bioloogiline puhastus  

Biopuhastusetappi on kaasatud: esisetiti, aerotank ja järelsetiti. Fosfori keemilise ärastuse koagulanti 

doseeritakse aerotanki. 

3. Mudakäitlus 

- Jääkmuda eraldamine, tihendamine ja mudaväljakule pumpamine. 

Olemasolev reoveepuhasti ei võimalda paigaldada ega lisada süsteemi automaat- ega 

regulaatorseadmeid. Mitmed protsessid on juurde lisatud ning nende reguleerimine on võimalik vaid 

käsitsi. 

Vinni reoveepuhasti suublaks on Sõmeru jõgi (VEE1075600). 

Järgnevas tabelis on esitatud Vinni reoveepuhasti 2017.a. teostatud reovee analüüside tulemused. 
Värskemaid andmeid reo- ega heitvee näitajate kohta AS Emajõe Veevärk käsutuses ei ole, kuna 
reoveepuhastus toimub teenuse ostmisena OÜ-lt Askoterm. 
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Tabel 2. Vinni reoveepuhasti reovee analüüside tulemused 

Kompo-

nent 
Ühik 

17.07.17 18.07.17 19.07.17 20.07.17 21.07.17 22.07.17 23.07.17 

BHT7 mgO2/l 460 300 210 230 220 360 470 

Heljum mg/l  739 304 338 82 311 179 349 

KHT mgO2/l 705 630 310 480 700 760 840 

pH pH ühik 7,3 7,2 7,1 7,3 7,4 7,4 7,4 

Sulfaat mg/l 99 80 59 61 62 99 101 

PÜld mg/l P 13,5 11,9 6,7 8,3 8,3 13,5 14,9 

NÜld mg/l N 104 106 45 58 65 111 110 

Alus: analüüsiaktid 

Olemasolev reoveepuhasti kuulub OÜ-le Askoterm, mitte Vinni vallas vee-ettevõtjaks määratud AS-ile 
Emajõe Veevärk. Reoveepuhastus toimub teenuse ostmisena AS Emajõe Veevärk poolt. Läbirääkimised 
OÜ-ga Askoterm ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste, sh reoveepuhasti ostmise osas pole olnud 
edukad. Rajatiste eest küsitav hind on lähedane uute sarnaste rajatiste maksumusega vaatamata 
sellele, et müüdavad rajatised vajavad AS Emajõe Veevärk hinnangul kohest investeeringut samas 
suurusjärgus, et need vastaksid keskkonnaalastele ja muudele tehnilistele nõuetele. Lisaks ei võimalda 
olemasolev reoveepuhasti paigaldada ega lisada süsteemi automaat- ega regulaatorseadmeid. 
Mitmed protsessid on olemasoleval reoveepuhastil juurde lisatud ning nende reguleerimine on 
võimalik vaid käsitsi.  
Eeltoodust tulenevalt on otstarbekas AS-l Emajõe Veevärk rajada regionaalne reoveepuhasti uude 
asukohta, et lahendada piirkond jätkusuutlikuna nii inimtervise, keskkonna kui vee-ettevõtluse 
seisukohalt. Vinni vald on valmis eraldama reoveepuhasti rajamiseks vajaliku maa (Peidu kinnistu, 
tunnus: 90101:001:0525).  
Vinni reoveepuhastile suunatakse puhastamiseks ka Pajusti, Viru-Jaagupi ning Kakumäe asulate 
reoveed.  
 

1.5.4.2 Viru-Jaagupi alevik 

Viru-Jaagupi reoveepuhasti AS-AnaComb 300 on rekonstrueeritud Ühtekuuluvusfondi projekti SFOS 

nr. 2.1.0101.10-0071 raames aastatel 20112012 ning antud käiku aasta 2012 lõpul, ametlik üleandmine 

toimus 2013. a veebruaris.    

Reoveepuhasti paikneb uues tehnohoones ning koosneb kahest paralleelsest AS-AnaComb 150 

süsteemist (tänavast), mis omakorda koosnevad:  

- eelsetitist mudamahutiga;  

- anoksilisest tsoonist;  

- aeroobsest tsoonist ja  

- järelsetitist. 

Tehnohoones paiknevad lisaks puhurid, automaatvõre (kruvivõre), tagavaraks käsivõre ja 

fosforiärastusseade. Kemikaali fosforiärastuseks doseeritakse anoksilistesse tsoonidesse (mis ei pruugi 

olla parim võimalik asukoht, sest fosforit läheb vaja veel ka aeratsioonibasseinis).  

Kompakt aktiivmudapuhasti koosneb kahest ühesugustest paralleelsest polüpropüleen (PP) 

mahutitest, mis on vaheseintega jagatud erineva funktsiooniga tsoonideks. Mahuti on 

tehasevalmidusega.  

Mahutite, vaheseinte ning tehnoloogiliste seadmete materjaliks on kergekaaluline polüpropüleen. RVP 

teenindusluugid on valmistatud alumiiniumkarkassile kinnitatud sandwitch-plaatidest.  
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Reoveepuhasti on tehnoloogiliselt jagatud kolmeks osaks: - anaeroobne-anoksiline osa,  - aeroobne 

osa,  - järelsetiti.   

Võreseadmes mehaaniliselt puhastatud reovesi juhitakse kahe AS-AnaComb reoveepuhastite esimesse 

kambrisse, milles valitseb anaeroobne-anoksiline keskkond. Anaeroobsest osast voolab eeltöödeldud 

reovesi anoksilisse ossa, kus toimub ka lämmastiku ringlus. Anoksilise osa esmaseks ülesandeks on 

lämmastiku elimineerimine (denitrifikatsiooniprotsessi käigus muudetakse lämmastiku ühendid 

gaasiliseks lämmastikuks). Lisaks eelnevale toimub anoksilises osas ka orgaanilise reostuse 

vähendamine. Anoksilisest osast voolab eeltöödeldud reovesi RVP aeroobse osa algusesse. Aeroobses 

osas toimub madalakoormuseline peenmullaeratsioon biomassikandjaga, kus lagundatakse järele 

jäänud orgaaniline reostus ning viiakse lõpule ammooniumlämmastiku nitrifikatsioon. Aeroobset osa 

segatakse ja samaaegselt aereeritakse suruõhuga. Suruõhu allikaks on tehnohoones puhurid. Suruõhk 

surutakse mahutisse läbi perforeeritud aeratsioonielementide, mis tagavad peenmullide tekke ning 

seega hapniku õhust vedelikku suunamise kõrge efektiivsuse. Aktiivmuda ja töödeldud vee segu voolab 

isevoolselt vertikaalsesse järelsetitisse. Järelsetitis eraldatakse aktiivmuda puhastatud veest. Järelsetiti 

näol on tegemist koonuselise põhjaga vertikaalsetitiga, mille seinte kalle on 55...60°. Mahuti põhja 

kogunev sete juhitakse õhktõstukite abil kas perioodiliselt või pidevalt tagasi anoksilisse ossa. Osa 

liigmudast juhitakse vastavalt vajadusele (kui muda kontsentratsioon protsessis tõuseb üle soovitava) 

teise õhktõstuki abil settemahutisse (seatava aegprogrammi abil avatakse liigmuda torul olev ventiil). 

Puhastatud vesi voolab järelsetitist renni kaudu RVP väljavoolu. Puhastatud reovesi juhitakse 

reoveepuhastist biotiikidesse ja sealt kraavi. Heitvesi imbub kraavist pinnasesse. Puhasti avarii korral 

ja siis, kui juurdetulev vooluhulk on väga suur, juhitakse liigne reovesi ülevoolu kaudu biotiikidesse. 

Biotiike on kokku viis ning need puhastati aastal 2012 settest, kasutada plaaniti kahte biotiiki. Viie 

biotiigi üldpindala on 4780 m2.  

Viru-Jaagupi biopuhastit ei ole võimalik kasutada, kuna puhastil puudub keskkonnanõuetele vastav 

suubla või eesvool ning puhastile pole seetõttu väljastatud vee erikasutusluba. Reovesi purgitakse 

Vinni reoveepuhastisse. Reoveepuhasti töötas viimati 2017. a II kvartalis ning peale seda toimub 

ametlikult heitvee väljavedu Vinni reoveepuhastisse.  

1.5.4.3 Kakumäe  

Kakumäe külas reoveepuhasti puudub, kahte kogumismahutisse kogutav reovesi purgitakse Vinni 

reoveepuhastisse. 

Kuna Viru-Jaagupi reoveepuhastit pole võimalik kasutada nõuetekohase eesvoolu puudumise tõttu 

ning Kakumäe küla kanalisatsiooni lahendus (reovesi kogutakse isevoolsete kollektoritega kokku ning 

juhitakse kogumismahutite süsteemi) ei ole perspektiivis jätkusuutlik, on käesoleva projektiga ette 

nähtud ühendada mõlemad asulad Vinni-Pajusti ühiskanalisatsiooniga ning juhtida nende asulate 

reovesi rekonstrueeritavale Vinni reoveepuhastile. 

1.5.4.4 Purgimine 

Tänasel päeval pole Vinni vallas hästi toimivaid purgimissüsteeme, mis ei koormaks toimivaid 

reoveepuhastite protsesse või ei reostaks keskkonda. Osad puhastid on vallas liiga väikesed koormuse 

poolest vastu võtmaks purgimisest tulevat reovett, teistel aga puuduvad eesvoolud isegi tavaprotsessi 

oleva puhasti heitvee jaoks, rääkimata purgimisel tekkiva lisa veekoguse osas. 
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2 PROJEKTLAHENDUSE VALIMINE 
Projekti eesmärgiks on Vinni-Pajusti aleviku, Kakumäe ja Viru-Jaagupi asulate kvaliteetse, nõuetele 

vastava ja tervisele ohutu joogiveega varustamine ning keskkonnanõuetele vastav reoveekäitlus. 

Eesmärgi saavutamiseks: 

- Vinni reoveepuhasti rekonstrueeritakse uues asukohas regionaalse reoveepuhastina, mis 

lisaks Vinni ja Pajusti alevike reoveele puhastab Viru-Jaagupi ning Kakumäe reovee, rajatakse 

purgla; 

- Vinni reoveepuhasti varustatakse statsionaarse generaatoriga; 

- Vinni joogiveepuhasti varustatakse statsionaarse generaatoriga; 

- rajatakse Viru-Jaagupi ja Kakumäe asulatest Vinni-Pajusti ühiskanalisatsioonini 

survekanalisatsioonitorustik ja reoveepumplad, et juhtida nendest asulatest kogutav reovesi 

puhastamiseks Vinni regionaalsele reoveepuhastile; 

- rekonstrueeritakse projektipiirkonna amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud; 

- kinnistutele, millel käesoleval ajal puudub võimalus liituda ühisveevärgi ja/või -

kanalisatsiooniga, rajatakse liitumisvõimalused. 

Projektiga kavandatavad rajatised teenindavad peamiselt projektipiirkonna elanikke, asutuste ja 

ettevõtete tarbimine moodustab tarbimisest <10%. Asutustest-ettevõtetest on suuremad tarbijad 

Vinni Spordikompleks AS, Vinni-Pajusti Gümnaasium, Vinni ja Pajusti lasteaiad. Suuremaid ühisveevärgi 

tööstustarbijaid piirkonnas pole. 

Käesoleva projektiga on ette nähtud Vinni-Pajusti aleviku, Kakumäe ja Viru-Jaagupi ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni rekonstrueerimine järgmises mahus: 
 

ÜHISVEEVÄRK   

Veetorustiku rekonstrueerimine (m)  2174,00 

Veetorustiku rajamine (m)  1410,00 

Ühisveevärgi liitumispunktide rekonstrueerimine (kmpl)  35 

Ühisveevärgi liitumispunktide rajamine (kmpl)  10 
Avarii-diiselgeneraatori paigaldamine Vinni joogiveepuhasti 
diiselgeneraatoriruumi  1 

ÜHISKANALISATSIOON    

Isevoolse reoveekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (m)  2279 

Isevoolse reoveekanalisatsioonitorustiku rajamine (m)  2890 

Survekanalisatsiooni rekonstrueerimine (m)  1512 

Survekanalisatsiooni rajamine (m)  8427 

Ühiskanalisatsiooni liitumispunktide rekonstrueerimine (kmpl)  36 

Ühiskanalisatsiooni liitumispunktide rajamine (kmpl)  49 

Reoveepumpla rekonstrueerimine (kmpl)  5 

Reoveepumpla rajamine kuni 10 l/s (kmpl)  4 
Reoveepuhasti rekonstrueerimine sh diiselgeneraatori 
paigaldamine (kmpl),  1 
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2.1 PROJEKTI LÄHTEANDMED  

Projektipiirkond 
Projekt on suunatud Vinni, Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi asulate ühisveevärgi- ja 
kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimisele ja laiendamisele.  
Projekteerimise aluseks on Vinni valla ÜVVK arendamise kavas ning AS Emajõe Veevärk väljastatud 
lähteandmetes sisaldunud andmed. 

 

Elanike arvu dünaamika, tarbijate arvu prognoos 

2019.a. seisuga elas Vinni alevikus 862, Pajusti alevikus 645, Kakumäe alevikus 71 ning Viru-Jaagupi 

alevikus 373 inimest. Statistikaameti andmebaasi tabel RV092 prognoosist lähtuvalt jätkub tulevikus 

Lääne-Virumaal elanike arvu vähenemine.  

Ühisveevärki kasutab 2019.a. seisuga Vinni alevikus 98%, Pajusti alevikus 95%, Kakumäe külas 80% ning 

Viru-Jaagupi alevikus 75 % elanikest, projektipiirkonnas keskmiselt 91,1%.  

Ühiskanalisatsiooni kasutab 2019.a. seisuga Vinni alevikus 93%, Pajusti alevikus 78%, Kakumäe külas 

ning Viru-Jaagupi alevikus 54% aleviku elanikest, projektipiirkonnas keskmiselt 84,8%.  

Projekti tulemusena luuakse ühisveevärgiga liitumise võimalus 9 kinnistule ning ühiskanalisatsiooniga 

liitumise võimalus 49 kinnistule. Arvestades, et keskmine leibkonna suurus Lääne-Virumaal on 2018.a. 

seisuga 2,15 inimest, luuakse ühisveevärgiga liitumise võimalus 19 ning ühiskanalisatsiooniga liitumise 

võimalus 105 projektipiirkonna elanikule.  

Vee tarbimine ja vee heide Vee ühiktarbimine oli 2019.a. ca 104 l/el/d, järgnevatel aastatel on 

prognoositud ühiktarbimise püsimist tasemel ca 100 l/el/d. 

Kanalisatsiooniteenuse ühiktarbimine oli 2019.a. 88 l/el/d, järgnevatel aastatel on prognoositud 

ühiktarbimise suurenemist kuni 100 l/el/d. 
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Tabel 3. Projektipiirkonna elanike ja ÜVK-teenuse kasutajate arv 2019 ning teenuse tarbimise prognoos 2020-2029.a. 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Lääne-Viru 
maakond 57 386 56 825 56 253 55 689 55 130 54 577 54 017 53 465 52 899 52 332 51 740 
Projektipiirkonna 
elanike arv 1951 1932 1912 1893 1874 1856 1836 1818 1798 1779 1759 

Ühisveevärgiga 
liitunute arv 1777 

1760 1742 1744 1726 1709 1691 1674 1656 1639 1620 

Ühisveevärgiga 
liitunute % 91,1 

91,1 91,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 

Vee 
ühiktarbimine 104,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Elanikele 
müüdud vesi 
(m3/a) 

67658 64240 63583 63656 62999 62379 61722 61101 60444 59824 59130 

Ettevõtetele 
müüdud vesi 
(m3/a) 

3806 3806 3806 3806 3806 3806 3806 3806 3806 3806 3806 

Kokku müük 
71464 68046 67389 67462 66805 66185 65528 64907 64250 63630 62936 

Veekadu% 
41,7 41,7 25,0 5 5 5 5 5 5 5 5 

Veekadu m3 
51055 48671 22463 3551 3516 3483 3449 3416 3382 3349 3312 

Pumbatud vesi 
122519 122519 89852 71013 70321 69668 68976 68323 67632 66978 66248 

Ühiskanalisat-

siooniga 

liitunute arv 
1655 1638 1664 1743 1725 1708 1690 1673 1655 1638 1697 

Ühiskanalisat-

siooniga 

liitunute % 
84,8 84,8 87,0 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 96,5 
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Reovesi 

eraisikutelt 

(m3/a) 
53 273 53817 56480 63612 62973 62342 61702 61071 60425 59777 59101 

Reovesi 

asutustelt ja 

ettevõtetelt 

(m3/a) 
3 806 3 806 3 806 3 806 3 806 3 806 3 806 3 806 3 806 3 806 3 806 

Teenuse müük 

kokku m3 
57 079 57 623 60286 67418 66779 66148 65508 64877 64231 63583 62907 

Ühiktarbimine 
88 90,0 93,0 100 100 100 100 100 100 100 100 

Infiltratsiooni-

vesi (m3/a) 
65 440 64 896 40190 36302 35958 35618 35273 34934 34586 34237 33873 

Infiltratsiooni 

osakaal, 

sademevesi (%) 
53 53 40 35 35 35 35 35 35 35 35 

Puhastisse 

suunatud 

reovee kogus  

(m3/a) 
122 519 122 519 100476 103720 102737 101765 100781 99811 98817 97820 96780 
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Tabel 4. Projekti lähteandmed 

 Andmed  Väärtus  Märkused  

Leibkonna suurus  2,15 Eesti Statistikaameti andmete 
alusel Lääne-Virumaa 

Elaniku veevarustuse 
ühiktarbimine (l/ööp)  

104,3 Vee-ettevõtte 2019.a. andmed 
projekti piirkonna kohta  

Leibkonna veevarustuse 
ühiktarbimine (l/ööp)  

224 Arvutatud  

Elaniku kanalisatsiooni 
ühiktarbimine (l/ööp)  

88 Vee-ettevõtte andmed 
projekti piirkonna kohta  

Leibkonna kanalisatsiooni 
ühiktarbimine (l/ööp)  

189 Arvutatud  

Arvestamata vee osakaal % 
(2019. a põhjal)  

41,7 Vee-ettevõtte andmed  

Infiltratsioonivee osakaal %  
(2019. a põhjal) 

53% Vee-ettevõtte andmed  

Perspektiivne elaniku 
veevarustuse ühiktarbimine 
(l/ööp)  

100 Prognoositud  

Perspektiivne elaniku 
kanalisatsiooni ühiktarbimine 
(l/ööp)  

100 Prognoositud  

Perspektiivne leibkonna 
veevarustuse ühiktarbimine 
(l/ööp)  

215 Arvutatud  

Perspektiivne leibkonna 
kanalisatsiooni ühiktarbimine 
(l/ööp)  

215 Arvutatud  

Perspektiivne arvestamata  
vee osakaal % 

10 Prognoositud  

Perspektiivne 
infiltratsioonivee osakaal % 

35 Prognoositud  

Uued ühisveevärgiga 
liidetavad kinnistud (tk)  

9 Prognoositud  

Ühisveevärgisüsteemiga 
liidetavate elanike arv  

19 Arvutatud  

Vee koguse suurenemine 
võrgu laienduse tõttu (m3/d), 
sh: 

2,0 Arvutatud 

Elanike veetarbimine 1,9 Arvutatud 

Arvestamata vesi 0,1 Arvutatud 

Uued ühiskanalisatsiooniga 
liidetavad kinnistud (tk)  

49 Prognoositud  

Ühiskanalisatsioonisüsteemiga 
liidetavate elanike arv  

105 Arvutatud  

Kanalisatsiooni koguse 
suurenemine võrgu laienduste 
tõttu (m3/d), sh: 

14,2 Arvutatud 

Elanike kanalisatsioon 10,5 Arvutatud 

Infiltratsiooni vesi 3,7 Arvutatud 
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3 PLANEERITAVATE TEGEVUSTE KIRJELDUS NING PLANEERITAVAD 

EHITISED JA SEADMED 
Käesolevas tehnoloogilises projektis toodud nõuded ehitustööle ei ole lõplikud ning projekteerimis-

ehitustöödes tuleb arvestada Tellija poolsete hanke tingimuste, tehniliste tingimuste ja nõuetega. 

Teostatud peavad olema vähemalt järgmised tegevused (Tellijale jääb õigus lisada või täpsustada 

vajalikke tegevusi):  

• tööprojekti koostamine; 

• projekti kooskõlastamine kõigi ettenähtud ametkondadega, kommunikatsioonide 

valdajatega; 

• ehitusloa taotlemiseks vajalike dokumentide ettevalmistamine. 

Projekteerimistööd tuleb teha kvalifitseeritud projekteerimisettevõtte poolt, kes omab vajalikke 

Majandustegevuse Registri registreeringuid vastavalt Eesti seadusandlusele. Kõik projekteerimis- ja 

ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, õigusaktidele, normidele 

ja standarditele. Käesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide 

tundmise ja järgimise vastutus lasub Töövõtjal. 

3.1 Puurkaev-pumpla, joogiveepuhasti 

Käesoleva tehnoloogilise projektiga on ette nähtud avarii-diiselgeneraatori paigaldamine Vinni 

joogiveepuhasti juurde. Generaator paigaldatakse, tagamaks elutähtsa teenuse toimepidevus. 

Diiselgeneraatori paigaldamine on kavandatud hädaolukorra seaduse § 36 lõike 4 punktis 3 ning § 38 

lõike 3 punktides 2 ja 3 sätestatud veevarustuse ja kanalisatsiooni toimepidevuse tagamisega seotud 

kulutusena.  

Elektritarbijateks2 on puurkaevu süvaveepump, kompressor, II astme pumbad, dosaatorpump, kaks 

elektriradiaatorit ja õhukuivati. Joogiveepuhasti peakaitseks on ette nähtud arvestada vähemalt 3x40 

A. Generaator paigaldatakse generaatori ruumi, millesse on eraldi sissepääs. Generaatori ruumis ei 

tohi temperatuur langeda alla +5○C. 

3.2 Torustikud, pumplad, muud rajatised 

3.2.1 Veetorustikud 

Käesolevas tehnoloogilises projektis on ette nähtud rekonstrueerida amortiseerunud veetorustikud 

Pajusti alevikus ja Viru-Jaagupi alevikus. Rekonstrueeritakse 34 ühisveevärgi liitumispunkti Pajusti 

alevikus ja 1 Viru-Jaagupi alevikus.  

Veetorustikud uute tarbijate veega varustamiseks rajatakse Viru-Jaagupi alevikus. Liitumisvõimaluse 

saab 9 kinnistut.  

Vinni alevikus rajatakse veevarustus rekonstrueeritavale reoveepuhastile.  

Rekonstrueeritavate ja rajatavate veetorustike läbimõõdud ja asukohad ning rekonstrueeritavate ja 

rajatavate liitumispunktide asukohad on esitatud Lisa 3 joonistel.  

Kavandatud tööde jaotus asulate lõikes on toodud järgnevas tabelis. 

 

                                                           
2 Vinni-Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine. 

Tehnoloogiline projekt. AS Sweco Projekt töö nr 19240-0011, 18.11.2019 
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Tabel 10. Veetorustike rekonstrueerimise ja rajamise mahud 

 Ühik Vinni Pajusti Kakumäe Viru-Jaagupi Tööde maht 

Veetorustiku 
rekonstrueerimine 
De32pe…De110pe m 0 2142 0 32 2 174 

Veetorustiku rajamine 
De32pe…De110pe m 1284 0 0 126 1 410 

 

3.2.2 Kanalisatsioonitorustikud, reoveepumplad 

Käesolevas tehnoloogilises projektis on ette nähtud rekonstrueerida amortiseerunud 

ühiskanalisatsioonitorustikud ning ühiskanalisatsiooni liitumispunktid (kokku 36 tk) Vinni alevikus (18 

tk), Pajusti alevikus (2 tk) ning Kakumäe külas (16 tk).   

Rajatakse survekanalisatsioonitorustikud Viru-Jaagupi aleviku ja Kakumäe küla reovee juhtimiseks 

Vinni-Pajusti ühiskanalisatsiooni kaudu puhastamiseks rekonstrueeritavale Vinni aleviku 

reoveepuhastile. 

Lisaks rajatakse ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus seni liitumisvõimaluseta kinnistutele Vinni 

alevikus, Pajusti alevikus, Viru-Jaagupi alevikus ja Kakumäe külas. Rajatakse 49 uut ühiskanalisatsiooni 

liitumispunkti, neist 2 Vinni alevikus, Pajusti alevikus 32, Viru-Jaagupi alevikus 11 ja Kakumäe külas 5. 

Vinni alevikus Sõpruse tn 7 reoveed juhtida võimalusel isevoolselt Poe tn suunas.  

Pajusti alevikus on ette nähtud ühiskanalisatsiooni liitumispunktide rajamine seni liitumisvõimaluseta 

Lepasaare tn, Tartu mnt,  Kitsekopli tn, Vanaküla tn 2 ja Jõe tn kinnistutele, Vinni alevikus Metsa tn 7 

ja Metsakaare tn 1 kinnistutele, Viru-Jaagupis Kesk tn 24-51 kinnistutele ning Kakumäel Laane tn ning 

Ringi tn kinnistutele. 

Projektiga on ette nähtud 5 reoveepumpla rekonstrueerimine Vinni alevikus ja 4 reoveepumpla 

rajamine, sh 2 Pajusti alevikus, 1 Kakumäe külas ning 1 Viru-Jaagupi alevikus. Metsa  ja Aia tn 

reoveepumpla rekonstrueeritakse uues asukohas. Olemasolev Metsa reoveepumpla kuulub OÜ-le 

Askoterm. Metsa tn reoveepumpla on ette nähtud rekonstrueerida Metsa tn 2 kinnistul (tunnus: 

90001:001:1082), Aia tn reoveepumpla Aia tn 1 kinnistul (tunnus: 90002:002:0099). Mõlemad 

kinnistud on munitsipaalomandis.  

Rekonstrueeritavate ja rajatavate kanalisatsioonitorustike läbimõõdud ja asukohad ning 

reoveepumplate asukohad on esitatud Lisa 3 joonistel. 

Kavandatud tööde jaotus asulate lõikes on toodud järgnevas tabelis. 

Tabel 11. Projektipiirkonna kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja rajamise mahud, rajatavad 

ning rekonstrueeritavad reoveepumplad 

 Ühik Vinni Pajusti Kakumäe Viru-Jaagupi Kokku 

Isevoolse kanalisatsiooni 
rekonstrueerimine De160…200pvc m 1060 290 929 0 2 279 

Isevoolse kanalisatsiooni rajamine 
De160…200pvc m 260 1662 401 567 2 890 

Reovee survetorustiku 
rekonstrueerimine De90…110pe m 1512 0 0 0 1 512 

Reovee survetorustiku rajamine 
De90…110pe m 2815 137 1950 3525 8 427 

Reoveepumpla rekonstrueerimine kmpl 5 0 0 0 5 

Reoveepumpla rajamine  kmpl 0 2 1 1 4 
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Olemasolevad reovee kogumismahutid Kakumäe külas tuleb peale ühiskanalisatsiooni tööle 

rakendamist likvideerida. 

3.3 Reoveepuhasti 

Lähtuvalt alternatiivide analüüsi tulemustest rajatakse Vinni alevikus, Pajusti alevikus, Viru-Jaagupi 

alevikus ja Kakumäe külas tekkiva reovee puhastamiseks uus kahe bioloogilise protsessimahutiga 

annuspuhasti põhimõttel töötav reoveepuhasti.  

Käesolevas töös toodud reoveepuhasti mahutite mahud ja seadmete võimsused on ligikaudsed ja tuleb 

enne ehitusprojekti koostamist kindlasti üle kontrollida. Täpsed mahud ja seadmete jõudlused 

määratakse projekteerimise käigus.  

Reoveepuhasti töö automatiseeritakse sedavõrd, et tavaolukorras ei ole vajalik operaatori pidev 

kohalolu. Kõikide seadmete töö peab olema nähtav ja juhitav operaatoriruumis paiknevast juhtarvutist 

visualiseerimis ja juhtimisprogrammi (SCADA) abil. Kõiki funktsioone peab olema võimalik teostada ka 

üle interneti teistest arvutitest ja nutiseadmetest.  

Kõikide andurite mõõdetud parameetrid salvestatakse juhtarvutis ja säilitatakse etteantud aja jooksul.  

Rajatised 

Reovee puhastusprotsessi läbiviimiseks rajatakse maa-alused monoliitsest raudbetoonist mahutid 

(ühtlustusmahuti ja kaks SBR mahutit). 

Seadmete paigutamiseks rajatakse reguleeritava sisekliimaga tehnohoone. Tehnohoone rajatakse 

raudbetoonist protsessimahutite peale. Lisaks vajalikele tehnoruumidele nähakse ette puhastile eraldi 

reguleeritava sisekliimaga operaatori tööruum, kuhu paigaldatakse puhasti tööd juhtiv arvuti, töökoht 

proovide analüüsimiseks (laud, tool, seina külge kinnitatav mööbel).  

Rajatakse puhasti teenindamiseks vajalik juurdepääsutee ja puhasti piiratakse aiaga.  

Puhasti töö tagamiseks elektrivarustuse katkemise korral nähakse ette diiselgeneraator, mis suudab 

tagada kõigi puhasti seadmete töö.  

Puhastusprotsessi kirjeldus 

Reovesi jõuab puhastisse asula pumplast survetoruga.  

Rajatava reoveepuhasti olulisemad puhastusetapid ja sõlmed on järgmised:  

• Mehaaniline puhastus (võre-liivapüünis); 

• Ühtlustusmahuti V=450 m3;  

• Bioloogiline puhastus V=600 m3; 

• Settetihendi V=60 m3; 

• Settetahendus;  

• Purgla-pumpla V=30 m3.  

 

Allpool on toodud puhastusseadmete lühikirjeldus. Vaata ka tehnoloogilise skeemi joonist T-010. 
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Mehaaniline puhastus 

Mehaaniliseks puhastuseks kasutatakse automaatsest trummelvõrest ja liivapüünisest koosnevat 

kombiseadet (näiteks Huber Ro5 või samaväärne seade). Töökindluse suurendamiseks paigaldatakse 

paralleelselt kaks samasugust seadet, millest kummagi jõudlus tagab kogu reoveepuhastile suunatava 

vee mehaanilise töötlemise.  

Mehaanilise puhastuse kombiseadme põhilised parameetrid:  

• Seade koosneb kivipüüdurist, trummelvõrest ja liivapüünisest; 

• hüdrauliline võimsus Q=60 m3/h; 

• võre ava kuni 3 mm, perforeeritud; 

• automaatne töö; 

• mehaaniliselt puhastuv ja veega pesu; 

• võreprahi press; 

• seade peab sõelmed ja liiva eraldama ja transportima eraldi konteinerisse; 

• sõelmete ja liiva haisuvaba (otse kotti) kogumine;  

• materjal AISI 304, v.a laagrid, reduktor, mootor jms; 

• transportööri tigu koos võlliga - AISI 304; 

• mootori kaitseklass IP 65; 

• võreseade ja liivapüünis valmistatud konteinerisse; 

• kasutatakse ultraheli või pneumoandureid; 

• Liivapüünise eraldusefektiivsus >0,2mm osakeste jaoks peab olema >95%; 

• seade varustatud puutetundliku ekraaniga, millelt on võimalik muuta sätteid. 

Seade on varustatud möödavooluga, millel paikneb käsivõre ja mille jõudlus vastab seadme 

maksimaalsele jõudlusele.  

Sisenevale reoveetorule paigaldatakse magnetinduktiivne vooluhulgamõõtur ja sulgsiiber. Rajatakse 

reovee möödavool reoveepuhastist.  

Kuna näitena toodud automaatvõre vajab puhastuseks vett survega 5-7 bar, siis tuleb paigaldada ka 

vastava tootlikkusega survetõsteseade.  

Ühtlustusmahuti  

Peale mehaanilist puhastust suunatakse reovesi isevoolselt ühtlustusmahutisse mis rajatakse 

maksimaalse ööpäevase vooluhulga mahtuvusega, mille lisandub ca 20 % vooluhulga varu V = 450 m3.  

Ühtlustusmahuti on ettenähtud peapumplast pumbatavate vooluhulkade ja purgitava reovee 

reostuskoormuse ühtlustamiseks.  

Settimise vältimiseks paigaldatakse ühtlustusmahutisse segur.  

Ühtlustusmahutist pumbatakse reovesi bioloogilisse etappi protsessi mahutisse kahe sukelpumba abil. 

Pumbad töötavad juhtautomaatikast lähtuvalt.  

Ühtlustusmahutis asub pidevmõõtmisega nivooandur, mille näit visualiseeritakse juhtarvutis.  

Bioloogiline puhastus 
Ühtlustusmahutist pumbatakse reovesi puhastuse bioloogilisse etappi. Rajatakse kaks annuspuhasti 

(SBR) mahutit V=2 x 300m3. Annuspuhastuse korral toimuvad kõik bioloogilise etapi protsessid ühes 

mahutis tsüklite kaupa.  

Tsükli etappide ja kogu tsükli kestvust juhitakse juhtarvutist. Olenevalt sissevoolu vooluhulgast ja 

reostuskoormusest toimub ööpäevas erinev arv tsükleid (tavapäraselt 2, 3 või 4).  
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Tsükli etapid on järgmised:  

 a) Täitmine/denitrifikatsioon; 

 b) Nitrifikatsioon; 

 c) Settimine; 

 d) Väljavool; 

 e) Liigmuda eraldus. 

a)Tsükkel algab täitmise ja samaaegse denitrifikatsiooni protsessiga. Sellel ajal mahutit ei aereerita, 

toimub vaid segamine.  

b)Nitrifikatsiooni etapis toimub aktiivmuda mikroorganismide toimel lämmastiku- ja süsinikuühendite 

oksüdatsioon. Selleks vajaliku lahustunud hapniku tagamiseks on vaja mahutisse paigaldada 

aeratsiooni-süsteem. Aereerimiseks kasutatakse peenmull aeratsiooni elemente ja õhu puhureid. 

Standardi kohane vajalik vette sisestatava hapniku kogus (α=0,75) on 41 kgO2/h.  

Sellise koguse lahustunud hapniku sisestuse tagamiseks paigaldatakse puhurid tootlikkusega 4m3/min. 

Paigaldatakse 3 puhurit – kummagi SBR mahutile üks ja üks varupuhur. Puhurid paigaldatakse 

tehnohoonesse.  

Puhurid tarnitakse koos sagedusmuunduriga. Puhurid peavad olema varustatud tagasilöögiklapiga, 

ülerõhuklapiga, vibratsioonisummutiga, mürasummutuskattega ning rõhumõõtjaga.  

Puhurid töötavad aeratsioonimahutisse paigaldatud hapnikuandurite alusel ja lähtuvalt juhtarvuti 

signaalist. Juhtarvutis saab ette anda lahustunud hapniku kontsentratsiooni, millist lahustunud 

hapniku kontsentratsiooni puhuri sagedus-muunduri ja vajadusel sisse-välja lülitamisega aeratsiooni 

vajava etapi ajal hoitakse. Normaalolu-korras töötab korraga üks puhur. Kui üks puhur ei suuda 

etteantud aja jooksul hapniku taset saavutada, siis lülitub tööle paralleelselt ka teine puhur.  

Aereerimiseks kasutatakse peenmull difuusoreid. 

Allpool on toodud aktiivmudaprotsessi põhilised näitajad:  

Bioloogilise osa ruumala (mõlemad liinid kokku):  600 m3 

MLSS:        4,9 kg/m3 

Muda vanus:       17 d 

Hapniku tarve:       41 kgO2/h 

Liigmuda teke:       153 kgKA/d 

c)Settimise etapis kõik mahuti seadmed seisavad ja toimub aktiivmuda settimine.  

d)Väljavoolu etapi ajal toimub mahuti pinnalt puhastatud heitvee välja juhtimine mahutist 

väljavooludekantri abil.  

e)Väljavoolu etapi järel või ka selle ajal toimub liigmuda eraldamine liigmuda tihendisse vastava pumba 

abil.  

Keemiline fosforiärastus 

Lisaks fosfori bioloogilisele ärastusele rakendatakse fosfori keemilist simultaansadestamist. 

Sadestuskemikaali doseerimine toimub bioloogilise puhastuse protsessimahutisse. Kemikaalisõlm 

paigaldatakse tehnohoonesse.  
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Settetihendi  

Lähteandmeteks võetud koormusel tekib liigmuda arvutuslikult 153 kgKA/d. Kui arvestada, et 

settetihendis tiheneb see 2%-lise kuivainesisaldusega setteks, siis sellist setet tekib 7,7 m3/d ja 

järelikult on arvutuslik V=60m3 settetihendi täitumisaeg ca 7 ööpäeva.  

Eraldatud reoveesette omatarbest tingitud anoksiliste tingimuste tekkimise vältimiseks tuleb 

settetihendit aereerida. Selleks paigaldatakse eraldi puhur (Q=3 Nm3/h) ja settetihendi mahutisse 

difuusorid.  

Sette tahendamine 

Settemahutis gravitatsiooniliselt tihenenud sete pumbatakse kruvipumba abil tahendusseadmesse. 

Tahendusseadmena kasutatakse kruvipressi (näiteks HUBER Screw Press Q-PRESSvõi samaväärne). 

Tahendusseade tarnitakse komplektis koos kõigi sette tahendamiseks ja teenindamiseks vajalike 

seadmetega.  

Settetahendusega seotud seadmete (sh tahendusseadme, polümeeri-sõlme, settepumba, 

polümeeripumba, settetransportööriga jms) ja nende tööks vajalike mõõte- ja muude lisaseadmete 

vajadus ning automaatika on lahendatud seadmete tarnija poolt. Settetahendusseadmetel on oma 

automaatikakilp millest peab olema võimalik saada juhtarvutisse signaalid seadmete töö ja rikete aga 

samuti ka mõõdetavate sette ja polümeeri koguste kohta.  

Nõuded tahendusseadmele:  

• tootlikkus 9 m3/h, 200 kgKA/h;  

• tahendatud sette kuivaine sisaldus peab olema vähemalt 18%; 

• reoveega kokkupuutuv materjal AISI 316; 

• settetahendusseade peab olema komplektne alates sette pumpamisest ja lõpetades 

tahendatud sette kruvitransportöörini ja võimaldama settetahenduse täisautomaatset läbiviimist; 

• komplektis peab olema pakutava seadmega vastava suurusega täisautomaatne polümeeri 

ettevalmistamise seade nii tahkele kui ka vedelale polümeerile;  

• seadme ja tahendatud sette transportööri juhtimine peab toimuma puutetundliku ekraaniga 

varustatud juhtimiskilbist. 

Tahendusseade vajab pesuks etteantud survega pesuvett. Samuti vajab tootja poolt määratud 

vooluhulga ja survega vett polümeerisõlm. Seega tuleb lisaks võreseadmele arvestada survetõste 

seadmes ka nende seadmete veetarbega.  

Tahendatud sete (KA>18%) liigub kruvitransportööriga konteinerisse. Konteinerina kasutatakse 

konkslift konteinerit mahuga, mis mahutaks vähemalt 7 ööpäeva tahendatud sette koguse aga mitte 

vähem kui 10 m3. Konteiner paigaldatakse spetsiaalsele alusele, mis liigub relssidel elektrimootori jõul 

ja võimaldab sette ühtlast jaotamist konteineris ning konteinerit hoonest sisse-välja liigutada.  

Purgla 

Rajatakse purgla-pumpla V=30 m3. Purgimissõlme rajamisega tagatakse Vinni-Pajusti 

reoveekogumisalal purgimise võimalus, millega tagatakse 2019.aastal kehtima hakanud Veeseaduse 

nõuete täitmine. Veeseaduse § 105 lg 1 alusel on kohaliku omavalitsuse üksus kohustatud rajama 

reoveekogumisalale koormusega 1000 inimekvivalenti purgimissõlme tekkinud ja kogutud reovee 

juhtimiseks reoveepuhastisse. 
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Välistorustikud 

Välistorustikega (sissevoolutoru, väljavoolutoru, veetoru) on arvestatud vaid reoveepuhasti kinnistu 

mahus.  

4. NÕUDED PLANEERITAVATELE TEGEVUSTELE 

4.1 PROJEKTEERIMINE 

Käesolevale eelprojektile järgneb põhi- ja/või tööprojekti koostamine. 
Järgnevatele projekteerimistöödele eelnevad uuringud. 

Ehitusgeodeetilised uuringud 

Tellijal puudub geodeetiline informatsioon olemasoleva olukorra kohta. 

Järgmise etapi Projekteerijal tuleb läbi viia ehitusgeodeetilised uuringud vastavalt Eesti Vabariigi 

Majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34: „Topo-geodeetilisele uuringule ja 

teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. 

Mõõdistada tuleb territoorium, kus Projekteerija projekteerib uute ehitiste rajamist või olemasolevate 

rekonstrueerimist või mida ta tööde teostamise metoodikast sõltuvalt kasutab tööde läbiviimiseks. 

Minimaalselt peab mõõdistatav ala ulatuma lähimate hooneteni eeldusel, et need ei jää ehitustööde 

objektist kaugemale kui 30 m. Kaugemale kui 30 m tänavast jäävate majade fassaadid ja nende vahele 

jääv situatsioon tuleb peale mõõta juhul kui kinnistule rajatakse uus reoveetorustiku liitumispunkt. 

Juhul, kui kanaliseeritav hoone jääb tänavast madalamale, tuleb peale mõõta kogu hoone. Väljaspool 

tänavaala (või aladel kus ei ole hooneid) tuleb uurida minimaalselt 30 m laiust koridori (skeemidel 

olevate torustike trassidest 15 m ühele poole ja 15 m teisele poole). 

Uuritavat ala läbivate olemasolevate kommunikatsioonide parameetrite, sügavuste ja kallete 

kindlaksmääramiseks tuleb leida ja mõõdistada ka lähim mõõdistatavast alast väljaspool asuv kaev või 

kamber. Kommunikatsioonide uurimine hõlmab kõikide vajalike ettevalmistustööde tegemist – 

kaevude otsimine metalliotsijaga, kaevuluukide väljakaevamine pinnase alt (sh. ka asfaltkatte alt ning 

seejärel tekkinud kahjustuste likvideerimist), kaevude tühjakspumpamine ja puhastamine pinnasest 

ning prahist, lukustatud kaevude avamine jne.  

Mõõdistuse käigus tuleb fikseerida ning topograafilistel kaartidel ja/või täiendavates dokumentides 

(kaevude tabelid jms) esitada järgmised andmed: 

- hooned jm rajatised (sh. väravad ja nende postid), puud, hekid jm looduslikud või tehislikud 

püsiva iseloomuga objektid; 

- tehnovõrgud (kaablid, torustikud koos kaevude ja sõlmedega, õhuliinid jne) liikide kaupa 

tähistatuna. Kõrgusmärgid jm tehnovõrke iseloomustavad andmed tuleb esitada täiendavates 

dokumentides. Mõõdistatava alaga ristuvate kommunikatsioonide kohta tuleb esitada andmed 

ka mõlemal pool mõõdistatavat piirkonda paikneva lähima kaevu kohta; 

- katastriüksuste piirid, aadressid ja tähised; 

- teed, tänavad, kõnniteed jm liiklusalad koos katendi tüübi äranäitamisega; 

- veekogud ja veeärajuhtimise süsteemid (kraavid, truubid jne) koos iseloomustavate 

kõrgusmärkidega ning truupide läbimõõtudega ja materjalidega; 
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- muu maastikku iseloomustav informatsioon koos kõrgusmärkidega; 

- muud MTM 17.07.2015 määrusega nr 97 nõutud andmed. 

Geodeetilisi uuringuid on lubatud läbi viia vastavat MTR registreeringut omavatel isikutel või firmadel. 

Mõõdistuse tulemusena valmiv plaan peab olema mõõtkavas 1:500. Plaani loetavuse tagamiseks tuleb 

vajadusel alusplaani väljatrükil kasutada väljakandeid mõõtkavas M1:200.  

Geodeetiliste uuringute aruanne tuleb esitada omanikujärelevalve insenerile ja/või tellijale enne 

projekteerimistööde alustamist. Projekteerimise alusena kasutatav geodeetiline alusplaan ja 

geodeetilise uurimistöö aruanne peavad olema kooskõlastatud kõikide uurimisalasse jäänud 

tehnovõrkude valdajatega ning olema registreeritud kohalikus omavalitsuses vastavalt kohapeal 

kehtivatele nõuetele. 

Koordinaatide süsteem: riiklik tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteem L-EST 97. 

Kõrguste süsteem: riiklik kõrgussüsteem BK77. 

Ehitusgeoloogilised uuringud 

Projekteerijal tuleb enne projekteerimistööde algust läbi viia ehitusgeoloogilised uuringud. 

Uuringud tuleb läbi viia vastavalt Eesti Vabariigi Majandus- ja taristuministri 24.04.2015 määrusele nr 

32: „Ehitusgeoloogilisele uuringule esitatavad nõuded“. 

Ehitusgeoloogiliste uuringute aruanne tuleb koostada kogu piirkonna kohta, kus Projekteerija 

projekteerib ehitiste rajamist või rekonstrueerimist. Uuringupuuraukude asukoht kooskõlastada 

eelnevalt tellijaga. 

Ehitusgeoloogiliste uuringute aruanne peab sisaldama vähemalt alljärgnevat: 

- uuringupunktide asukohad topograafilisel kaardil; 

- geoloogilised lõiked piki torustike trasse; 

- andmed geoloogiliste kihtide ja nende omaduste kohta; 

- andmed pinnase veetaseme ja selle muutumise kohta; 

- ettepanekud toru aluse rajamiseks (vajadusel); 

- andmed olemasolevate teekonstruktsioonide kohta (katendi paksus, killustik- ja liivaluse paksus. 

Varasemate uuringute andmete kasutamisel on Projekteerija vastutav nendes esitatud informatsiooni 

tõlgendamise eest. Projekteerija peab arvestama, et uuringute aruannetes toodud andmed kehtivad 

ainult konkreetsete uuringupunktide kohta uuringu teostamise ajahetkel. Projekteerija peab 

arvestama ka kõik olemasolevate geoloogiliste andmete hankimisega omavalitsusest, Eesti 

Geoloogiakeskusest ja Ehitusgeoloogia Andmekogust. 

Kõik geotehniliste uuringute andmed ja tulemused tuleb esitada Insenerile läbivaatamiseks enne 

projekteerimistööde alustamist. 
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Lähtetingimused 

Käesolevas projektis näeme ette, et Töövõtja projekteerib kõik ehitus- ja rekonstrueerimistööde 

mahus olevad objektid. 

Enne projekteerimistööde alustamist tuleb Projekteerijal taotleda projekteerimistingimused 

kohalikust omavalitsusest ning kõikidelt infrastruktuuri omanikelt, mille kaitsevööndis on tööde 

teostamine vajalik. Projekteerijal tuleb välja selgitada kõik projekteerimisalal kehtivad piirangud 

(muinsuskaitse, looduskaitse, servituudid jms) ning selgitada koostöös vastava ametkonnaga või 

isikuga välja võimalused ja tingimused tööde teostamiseks. Projekteerija peab arvestama kõikide 

tingimuste saamiseks vajalike rahaliste ja ajaliste kulutustega. 

Projekteerimistööd on lubatud läbi viia vastavat MTR registreeringut ja kogemust omavatel isikutel 

või firmadel. 

Üldised nõuded projekteerimistööde läbiviimiseks 

Projektdokumentatsioon tuleb koostada sellise detailsusega, et selle alusel on võimalik saada 

ehitusluba, teostada ehitustöid ning see vastab Majandus- ja Taristuministeeriumi 17.07.2015 

määrusega nr. 97 kehtestatud „Nõuded ehitusprojektile“. 

Projekt tuleb vormistada digitaalselt (joonised *.dwg ning *.pdf formaadis koos vajalike abifailidega 

(joonestiilid, teksti stiilid vms). Tekstidokumendid *.doc formaadis, töömahtude loetelu jm tabelid *xls 

formaadis). 

Projekteerimisel tuleb järgida kõiki hankedokumentides toodud materjalide ja konstruktsioonide 

tüüpe, mõõtmeid ja kõrgusmärke ning muid põhiparameetreid, välja arvatud juhul, kui eeltoodud 

parameetrite muutmine on vajalik projektdokumentatsiooni seadusandluse või tööde käigus selguva 

tegeliku olukorraga vastavusse viimiseks. Põhiparameetrite muudatused tuleb projekteerimise käigus 

kooskõlastada Tellijaga. 

Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine väljaspool hooneid 

Projekteerija peab projekti koostamisel olema lähtunud sellest, et käesolev eelprojekt on ligikaudne, 

projekti koostamise ajal ei olnud kättesaadav geodeetiline informatsioon; olemasolevad 

kommunikatsioonid võivad mitte võimaldada rajada torustikke joonistel näidatud asukohtadesse. 

Järgmise etapi projekteerija peab täpsustama tegelikku olukorda ning töötama välja oma 

projektlahenduse. Projekteerija peab teostama geodeetilised uuringud selgitamaks torustike rajamise 

tegelikke võimalusi. Torustiku rajamine joonistel esitatust erinevasse asukohta on Projekteerija risk 

ning ta kannab kõik sellega seonduvad kulud. Torustikud tuleb projekteerida tänava alale, erandkorras 

kinnistule. Kinnistule projekteeritavad torustikud tuleb kooskõlastada omanikuga ning seada trassile 

servituut (isiklik kasutusõigus). 

Kus on võimalik, tuleb vee- ja kanalisatsioonitorustikud näha ette ühisesse kaevisesse v.a juhul kui 

projekteerija leiab, et otstarbekam on rajada veetorustikud või kanalisatsiooni survetorustikud 

suundpuurimisega.  
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Kõikide rajatavate või rekonstrueeritavate torustikega piirnevate kinnistute jaoks tuleb ette näha 

kinnistuühenduste liitumispunktid, olemasolevad liitumispunktid tuleb rekonstrueerida. Veetorustike 

puhul on liitumispunktiks maakraan kummikiilsiibri, spindlipikenduse ja kapega. Kanalisatsiooni 

liitumispunktiks on liitumis(kontroll)kaev läbimõõduga vähemalt De400/315. 

Rajatiste tööprojekt peab sisaldama vähemalt: 

 Võrguvaldajate tehnilised tingimused ja kooskõlastused; 

 Seletuskiri; 

 Asendiplaan geodeetilisel alusel M 1:500; 

 Torustike pikiprofiilid, M Vertikaal 1:50, M Horisontaal 1:500; 

 Torustike sõlmede skeemid; 

 Kaevikute tüüpristlõiked ja ristuvate kommunikatsioonide toestamise joonised; 

 Kanalisatsioonikaevude kellad; 

 Vajalike taastamistööde ulatus plaaniliselt M 1: 500; 

 Seadmete ja materjalide loetelu koos tehniliste parameetritega (spetsifikatsioon); 

 Töömahtude loetelu; 

 Vajalike taastamistööde ulatus plaaniliselt M 1: 500; 

 Vajadusel (Tellija/Inseneri erinõudmisel) ehitusaegse veevarustuse ja kanalisatsiooni lahendus 
kõigile olemasolevatele klientidele; 

Seletuskirjas peavad olema detailselt lahti kirjutatud kõik nõuded ehitajale, sealhulgas: 

 Puurkaepumpla töödele; 

 Reoveepuhasti töödele; 

 Nõuded kaevetöödele; 

 Torustiku materjalidele; 

 Torustiku paigaldusele ja katsetamisele (aluspadi, ühendused, sadulad, kolmikud, ristid, 
kaevud, siibrid, maakraanid, spindlipikenduse ja kapega jms); 

 Katete ja haljastuse taastamisele; 

Asendiplaanil tuleb esitada alljärgnev informatsioon: 

 Torustiku asukoht, läbimõõt, rajamissügavus; 

 Sõlmede ja kaevude numbrid, läbimõõt, rajamissügavus; 

 Materjalid, kalded, suund; 

 Pumplate läbimõõt, torude kõrgused, luugi kõrgus; 

 Olemasoleva ja projekteeritud maapinna kõrgusmärgid. 

Pikiprofiilidel esitatakse alljärgnev: 

 Kaevude (sõlmede) läbimõõdud ja rajamissügavused; 

 Torude läbimõõt, lang, rajamissügavus ja materjal; 

 Olemasoleva ja projekteeritud maapinna kõrgusmärgid; 

 Lõikude pikkused sõlmede vahel; 

 Sirgestatud trassi skeem; 

 Ristuvad tehnovõrgud koos kõrgustega; 

 Kanalisatsiooni- ja veetorustike pikiprofiilidel peab olema üheselt mõistetav märge kinnise või 
lahtise ehitusmeetodi kohta. 

Samas kaevikus asuvad surve- ja isevoolsed torud näidatakse samal profiilil ning niisugusel juhul 

piirdutakse survetorustikul sõlmede numeratsiooni ja toru parameetrite näitamisega. 
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Projekteeritavat torustikku märkivad jooned peavad joonistel olema lihtsalt eristatavad olemasolevate 

torustike joonest, soovitavalt paksema joonega. 

Kaevusid ei tohi projekteerida sõidurajal auto rataste liikumise joonele. 

5 KOKKUVÕTE PLANEERITAVATEST TEGEVUSTEST 
Järgnevas tabelis on toodud kokkuvõtlikud andmed projektiga kavandatud tegevustest.  
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Tabel 12. Projektipiirkonnas kavandatud tegevused. 

Nr Tegevus Ühik Vinni Pajusti Kakumäe Viru-Jaagupi KOKKU 

1. Veetorustikud       

1.1. Veetorustiku rekonstrueerimine  m 0 2142 0 32 2174 

1.2. Ühisveevärgi liitumispunkti rekonstrueerimine kmpl 0 34 0 1 35 

1.3. Veetorustiku rajamine  1284 0 0 126 1410 

1.4. Ühisveevärgi liitumispunkti rajamine kmpl 

1 (reoveepuhasti 

tarbevesi) 

0 0 9 

10 

1.5. Avarii-diiselgeneraatori paigaldamine kmpl 

1 (Vinni 

joogiveepuhasti) 

0 0 0 

1 

2. Reoveepumplad 

2.1. 
Reoveepumpla rajamine tootlikkusega kuni 10 
l/s kmpl 

0 2 1 1 
4 

2.2. 
Reoveepumpla rekonstrueerimine tootlikkusega 
kuni 5 l/s kmpl 

1 0 0 0 
1 

2.3. 
Reoveepumpla rekonstrueerimine tootlikkusega 
kuni 10 l/s kmpl 

3 0 0 0 
3 

2.4. 
Reoveepumpla rekonstrueerimine tootlikkusega 
üle 10 l/s kmpl 

1 0 0 0 
1 

3. Kanalisatsioonitorustikud 

3.1. Isevoolse kanalisatsiooni rekonstrueerimine  m 1060 290 929 0 2279 

3.2. Isevoolse kanalisatsiooni rajamine m 260 1662 401 567 2890 

3.3. 

Survekanalisatsioonitorustiku 

rekonstrueerimine m 

1512 0 0 0 

1512 

3.4. Survekanalisatsioonitorustiku rajamine m 2815 137 1950 3525 8427 

3.5. Kanalisatsiooni liitumispunkti rekonstrueerimine kmpl 18 2 16 0 36 

3.6. Kanalisatsiooni liitumispunkti rajamine kmpl 2 32 4 11 49 

4.  Reoveepuhasti rekonstrueerimine kmpl 1    1 

Paralleelselt rajatavad vee- ja kanalisatsioonitorustikud rajatakse ühisesse kaevikusse. 
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6 KAVANDATAVAD INVESTEERINGUD JA NENDE MÕJU VEEHINNALE 
Vinni valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2031 sisaldab 
investeerimisprogrammide kirjeldust ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse hindade prognoosi 
(lk 336). Käesolev tehnoloogiline projekt käsitleb investeeringute kavaga Vinni aleviku, Pajusti aleviku, 
Kakumäe küla ning Viru-Jaagupi aleviku ÜVK arendamiseks ette nähtud tegevusi.  
Investeeringute elluviimise järel jääb vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind rahvusvaheliselt 
aktsepteeritud piiridesse (alla 4%, vt p 2.1). 
 
 
 
 

7 LISAD 
LISA 1. Tellija kinnitatud lähteandmete tabel (fali lisatud) 

LISA 2. Projekti eelarve ja eeldatavad tööde mahud (fail lisatud) 

LISA 3. Joonised (failid lisatud) 

LISA 4. Kulu liituja kohta (fail lisatud) 

LISA 5. Tellija Üldtingimused Osa 3 Reoveepuhastid 

LISA 6. Liitumissoovide koondjoonised 

LISA 7. Liitumissoovide koondtabel 

 


