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Sissejuhatus 

Käesolev töö on koostatud OÜ Järve Biopuhastus ja OÜ Alkranel (konsultant) vahel sõlmitud 
teenuslepingu nr. 6-14/1455 alusel. 

Töö eesmärk on koostada Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise 
kava aastani 2028, mis on aluseks ÜVK rekonstrueerimisele ja väljaehitamisele Lüganuse 
valla ÜVK-ga piiritletud aladel. Varasem Lüganuse valla ÜVK arendamise kava on koostatud 
2012. aastal. 

ÜVVKS kohaselt rajatakse ÜVK kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ÜVK 
arendamise kava alusel, mis koostatakse vähemalt 12-aastaseks perioodiks. Vastavalt 
ÜVVKS-ile tuleb arendamise kava üle vaadata iga nelja aasta järel ning seda vajadusel 
korrigeerida. Nii on võimalik tagada operatiivne ja süsteemipärane arendamise kava 
korrigeerimine vastavalt toimunud muudatustele, mis on omakorda aluseks ÜVK süsteemide 
vajadustepõhiseks arendamiseks Lüganuse valla territooriumil.  

Arendamise kava ülesanne on piiritleda ÜVK-ga kaetud ala ulatus, anda hinnang ÜVK 
rajamise maksumuse kohta, näidata üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise 
kohad ja teised avalikud veevõtukohad.  

Käesolev arendamise kava kirjeldab lisaks piirkonna sotsiaal-majanduslikku olukorda ning 
keskkonnaseisundit. ÜVK arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigis 
kehtivatest õigusaktidest ja normatiividest. Samuti on arvestatud EL direktiividega ning 
rahvusvahelistest lepetest tulenevate kohustustega. 

Töö koostamise käigus analüüsitakse piirkonna põhjavee kvaliteeti ja kirjeldatakse 
võimalikke veehaarete rajamise võimalusi. Hinnatakse, milline saab olema rahvastiku 
veetarbimine ÜVK süsteemi väljaehitamise järel ning sellest lähtuvalt kirjeldatakse piirkonnas 
tekkiva reovee puhastusvõimalusi. 

Ühtlasi hinnatakse töös ÜVK süsteemide rekonstrueerimiseks ja väljaehitamiseks 
vajaminevate investeeringute mahte. Lähtuvalt ÜVK rajamiseks tehtavatest investeeringutest 
prognoositakse arendamise kava elluviimise järgset ÜVK teenuse hinda ning antakse ülevaade 
võimalikest finantseerimisvõimalustest investeeringute rahastamiseks.  

Arendamise kava koostamisel osalesid OÜ Alkranel konsultandid (Meelis Mark ja Kristjan 
Karabelnik). 
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1. Olemasoleva olukorra iseloomustus 

1.1 Üldandmed 

Lüganuse vald tänapäevasel kujul on tekkinud kolme omavalitsuse – Lüganuse valla, Maidla 
valla ja Püssi linna ühinemisel 27.10.2013.  

Lüganuse vald asub Ida- Viru maakonna loodeosas Soome lahe rannikul. Valla pindala on 
438,97 km². Põhjas piirneb vald Soome lahega, läänes Kiviõli linna,  Aseri,  Sonda ja Vinni 
vallaga, lõunas Tudulinna vallaga ning idas Mäetaguse, Kohtla-Nõmme ja Kohtla vallaga 
ning Kohtla-Järve linnaga (joonis 1). Lähimad linnad on Kiviõli 5 km, Kohtla- Järve 20 km, 
Jõhvi 28 km, Rakvere 45. Valda läbib Tallinn-Peterburi maantee ning Kiviõli, Püssi, Sonda 
(ka Maidla põhjaosa) ühendustee maakonnakeskuse Jõhviga läheb läbi Lüganuse aleviku. 
Seetõttu ka kõik bussiliinid nimetatud linnade vahel läbivad Lüganust. Lisaks kulgeb läbi 
valla Tallinn-Peterburi raudteeliin. Raudteejaamad asuvad Püssis ja Kiviõlis.  Valda läbivad 
olulised elektrikõrgepingeliinid, Tallinn – Peterburi gaasimagistraaltoru ja Erra-Püssi 
gaasijaotustrass. Valla territooriumil paikneb olulist elektrienergia ressurssi võimaldav Püssi 
alajaam. 

Valla pinnamood on tasane, samas merre suubuv Purtse jõgi lõikab Põhja-Eesti klinti sügava 
oru. Tänu suurele kõrgustevahele on Purtse jõgi üks Eesti käredama vooluga jõgesid.  

Valla pindala on 438,97 km² ja elanike arv 01.01.2016 seisuga 3014. 

Vallas on üks vallasisene linn – Püssi linn. Vallas on 40 küla, neist suuremad on koondunud 
valla põhjaossa, valla lõunaosas on palju väikeseid külasid (4-s külas 27-st lõunapoolsest 
külast on elanikke üle 100 inimese) (andmed: Lüganuse valla arengukava 2014-2024 
lähteanalüüs). 

 
Joonis 1.  Lüganuse valla asukoht. Allikas: Maa-ameti geoportaal. www.maaamet.ee. 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni haldamisega Lüganuse vallas tegeleb käesoleval ajal OÜ 
Järve Biopuhastus. OÜ-le Järve Biopuhastus kuuluvad ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga 
seotud varad Püssi linnas ja endise Maidla valla haldusterritooriumil. Ülejäänud  ÜVK-ga 
seotud varad kuuluvad Lüganuse Vallavalitsusele. 
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Lüganuse vallas tegutsevad munitsipaalasutustest vallavalitsus, Lüganuse Keskkool, Maidla 
kool (sh. lasteaiarühmad ja huvikool), Püssi lasteaed Marjake ning Maidla, Püssi ja Lüganuse 
noortekeskused ja rahvamajad ning 5 raamatukogu ja 2 eakate päevakeskust. 

1.2 Sotsiaal-majanduslik ülevaade 

1.2.1 Elanikkonna iseloomustus 

Lüganuse Vallavalitsuse andmetel elas 2016. aasta 1. jaanuari seisuga Lüganuse vallas 3014 
elanikku (vt tabel 1). 

Tabel 1. Lüganuse valla pindala ja elanike arv seisuga 01.01.2016 

Pindala (km2) Elanike arv Asustuse tihedus (in/km2) 

438,97 3014 6,9 
Andmed: Lüganuse Vallavalitsus 

Valla rahvaarv on viimase kolme aasta jooksul näidanud üldist vähenemistrendi. Keskmiselt 
on rahvaarvu vähenemine olnud ligikaudu 3,5% aastas. Alates 2014. aastast on valla 
elanikkond loomuliku iibe ja mehhaanilise rände tõttu vähenenud 218 inimese võrra (tabel 2). 

Tabel 2. Lüganuse valla rahvastiku dünaamika aastatel 2014-2016 
Näitaja 2014 2015 2016 

Elanike arv 3232 3119 3014 

Muutus eelmise perioodiga (%) - -3,62 -3,48 

Sündis 22 17 - 

Suri 54 49 - 

Saabus 78 74 - 

Lahkus 159 135 - 
Andmed: Lüganuse Vallavalitsus 

Lüganuse valda saabujaid on olnud viimastel aastatel vähem kui vallast lahkujaid, mistõttu on 
valla rändesaldo olnud negatiivne. Rändesaldo suurus on aastati küllaltki kõikuv. 

Lüganuse vallas elas 01.01.2016. a seisuga 3014 inimest. Võrreldes aastaga 2015 on 
Lüganuse valla elanike arv vähenenud 105 inimese võrra. Elanike vanuselise koosseisu 
moodustavad tööealised 66,8%, tööeast nooremad 10,8% ja pensioniealised 22,4%. 

Arendamise kava koostajad prognoosivad Lüganuse valla elanike arvu vähenemist aastani 
2028 keskmiselt 1,1% aastas. Seega aastaks 2028 on Lüganuse valla elanike arv ligikaudu 
2642 inimest. 

Rahvastiku prognoosis toodud arvud on hinnangulised ning sõltuvad paljuski piirkonna ning 
kogu Eesti edasisest majanduslikust ning sotsiaalsest arengust. ÜVK arendamise kava jaoks 
on oluline prognoosida uute ÜVK teenuse kasutajate arvu ning täpselt teada, missugune on 
tegelik kohapealne olemasolev olukord.  

ÜVK arendamise kava jaoks on veel oluline analüüsida Lüganuse valla leibkonnaliikme 
netosissetulekuid, mis on abiks arendamise kava koostajatel piirkonna elanike maksevõime 
prognoosimisel. Maksevõime analüüsimine on oluline arendamise kava finantsanalüüsi 
koostamisel, mis on aluseks Lüganuse valla ÜVK-ga varustatud piirkondades ÜVK teenuse 
hinna kujunemisel. Selleks on analüüsitud Statistikaameti andmeid kogu Ida-Viru maakonna 
leibkonnaliikmete netosissetulekute kohta. 

Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Ida-Viru maakonnas 
2014. aastal ligikaudu 446,9 eurot (vt tabel 3). 2014. aasta näitaja on ligi 19,6% võrra väiksem 
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Eesti keskmisest (555,7 eurot). 2004-2014. aasta keskmine sissetuleku kasv on olnud aastas 
ligikaudu 10,3%. 

Tabel 3. Leibkonnaliikme sissetulek Ida-Viru maakonnas aastatel 2004-2014. 

Aasta 
Netosissetulek kuus 

(eur) 
Muutus, % 

2004 151,5 14,59% 
2005 169,7 10,75% 
2006 212,9 20,29% 
2007 248,3 14,25% 
2008 315,0 21,15% 
2009 308,0 -2,26% 
2010 295,6 -4,20% 
2011 310,0 4,63% 
2012 352,6 12,09% 
2013 388,9 9,33% 
2014 446,9 12,98% 

Keskmine - 10,33% 
Andmed: Eesti Statistikaamet 

1.2.2 Majandus ja tööhõive 

Lüganuse vallas oli 2015.a. seisuga registreeritud 1 aktsiaselts, 89 osaühingut, 1 
tulundusühistu,  68 mittetulundusühingut, 74 füüsilisest isikust ettevõtjat, 2 sihtasutust ning 
15 kohaliku omavalitsuse asutust. 

Enim  ettevõtteid tegutsevad vallas põllu- ja metsamajanduse valdkonnas (77 ettevõtet), neile 
järgnevad ehitus (15 ettevõtet), hulgi- ja jaekaubandus (12 ettevõtet) ning töötlev tööstus (11 
ettevõtet). 

Valla olulisemad ettevõtted on:  

 OÜ Sigwar 

 AS Repo Vabrikud 

 Skano Fibreboard OÜ 

 Bendis AB OÜ 

 Häcke OÜ 

 Vendi Aiandustalu 

Lüganuse Vallavalitsuse andmetel moodustab registreeritud töötute osakaal ca 2,2% 
Lüganuse valla elanike arvust.  

Valla sotsiaalmajanduslikku olukorda iseloomustab ka vallas sotsiaaltoetusteks makstava 
summa suurus eelarvest. Toetussummad on aastate lõikes olnud erinevad. Aastatel 2012-2015 
on toetussummad vähenenud. Sellest võib järeldada, et elanike sotsiaalne olukord 
ajavahemikus 2012-2015 on mõnevõrra paranenud. Alljärgnevalt on toodud tabelis 4 ülevaade 
aastatel 2010-2015 sotsiaaltoetusteks makstavatest summadest. 
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Tabel 4. Lüganuse vallas toimetulekutoetusteks makstavad summad aastatel 2010-
2015. 

Aasta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Toimetulekuks makstav summa 
valla eelarvest (eurot) 

51 833,2 58 382,7 48 026,7 33 265,1 18 453,7 11 833,1 

Andmed: Statistikaamet 

1.3 Keskkonnaülevaade 

Lüganuse vald hõlmab osa Kirde-Eesti rannikulavast, mida liigestab Purtse jõe alamjooksu 
sügav org. Purtse jõe ääres ja mujal on aluspõhjapaljandeid, Uhakul leidub ka karsti. Soome 
lahe ääres panga jalamil on kohati kitsas riba rannikumadalikku. Silmapaistvaim pinnavorm 
on valla põhjaosas on Purtses asuv Hiiemägi. Rohkesti on vanu rannavalle ja astanguid. 
Lavamaa madalad alad on laialdaselt soostunud - Hiiesoo. Piirkonna reljeef on valdavalt 
tasane, olles osa Kirde-Eesti platoost, mis on kaetud õhukese moreeni ja jääjärvelise liivaga. 

Püssi linn paikneb maastikulise liigestuse järgi Kirde-Eesti lavamaal. Linna hõlmab ulatuslik 
loode-kagu suunaline mattunud aluspõhjavagumus (jääjärvetasandik). Maapind on tasane, 
absoluutkõrgused jäävad vahemikku 38-41 m (andmed: Püssi linna üldplaneering). 

Valla lõunaosa jääb aga soise ja metsase Alutaguse madaliku põhjaosasse. Ala on hõredalt 
asustatud, seal paikevad Sirtsi looduskaitseala ida-poolne osa ja Muraka looduskaitseala 
põhjaosa. Paikkonna väärtuseks on loodus – Muraka raba, Sirtsi soo, Purtse jõgi. 

1.3.1 Kaitsealused objektid 

Lüganuse valla territooriumil asuvad järgmised kaitstavad loodusobjektid: 
1. Kaitsealad: 

 Muraka looduskaitseala 
 Sirtsi looduskaitseala 
 Uhaku maastikukaitseala 
 Aa mõisa park 
 Aa männik 
 Maidla mõisa park 
 Oandu parkmets 
 Purtse männik 
 Püssi mõisa park 

2. Natura 2000 alad: 
 Muraka linnuala 
 Sirtsi linnuala 
 Muraka loodusala 
 Sirtsi loodusala 
 Uhaku loodusala 

3. Püsielupaigad: 
 Arvila metsise püsielupaik 
 Jalastu lendorava püsielupaik 
 Kaasiksoo metsise püsielupaik 
 Koolma lendorava püsielupaik 
 Põldemasaare lendorava püsielupaik 
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 Sirtsi väike-konnakotka püsielupaik 
 Võhkassaare lendorava püsielupaik. 

1.3.2 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogia 

Lüganuse valla territooriumi kattev pinnakate on väga õhuke, kohati isegi puudub. Levinud 
on paepealsed liivsavimullad, mis on kõrge huumusesisaldusega ja toitainete rikkad, kuid 
samas tugevasti põuakartlikud. Kvaternaarkatte moodustavad glatsiaalsed, fluvioglatsiaalsed 
ja limnoglatsiaalsed setted. Pinnakatte paksus Püssi ümbruses on ca 1,5-2 m. Pinnakattes ja 
lubjakivis on moodustunud ühtne pinnaseveehorisont, mille toide on sademetest. Liivsavikiht 
on liiva ja lubjakivi vaheliseks suhteliseks veepidemeks (andmed: Püssi linna üldplaneering). 

1.3.2.1 Aluspõhja ehitus ja hüdrogeoloogia 

Lüganuse vald jääb Ordoviitsiumi ladestu (Ülem-Ordoviitsiumi ladestik) avamuspiirkonda. 
Ladestu paksus jääb vahemikku 70 – 150 m. Pealiskord koosneb karbonaatkivimeist, so 
enamasti organismide skeletiosistest ja lubimudast tekkinud mudalis-detriitsetest 
lubjakividest, mis sisaldavad erineval määral saviainest, peamiselt mergli vahekihtidena. 
Ordoviitsiumi ladestu setenditega on seotud ka valdav osa Eesti aluspõhjalistest maavaradest 
(põlevkivi, fosforiit, lubjakivi) (andmed: Maidla valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava 2007-2019). 

Struktuur-tektooniliselt asub vaadeldav ala Balti kilbi lõunanõlval ja kujutab endast lääne-
idasuunalist monoklinaali. Vaadeldaval alal esineb iseloomulikult kolme ladestu kivimid: 
Proterosoikumi kristalsete kivimite kurrutuskompleksi silutud pinnal lasub 
Neoproterosoikumi-Paleosoikumi terrigeensete ja karbonaatsete kivimite kompleks, mida 
pealt katavad erineva geneesiga kobedad Kvaternaari setted. 

Kristalne aluskord on esindatud gneisside ja porfüüritaoliste jämedateraliste rabakivi-tüüpi 
graniitidega. Kristalsete kivimite ülaosa on murenenud. Aluskorra lasumissügavus on kuni 
300 meetrit. Kristalsete kivimite silutud pind sukeldub lõuna suunas kallakusega 15`. 
Aluskorra kivimitel lasub Proterosoikumi-Paleosoikumi terrigeensete ja karbonaatsete 
kivimite kompleks. 

Vahetult kristalsel aluskorral lasuvad Vendi kompleksi ja Kambriumi liiva-ja savikivimid 
kogupaksusega 170-200 m. Lasuva Ordoviitsiumi kihtkonna moodustab karbonaatkivimite 
kompleks-erineva savikusega lubjakivi ja dolomiit, mis sisaldavad kihtidena savi, 
metabentoniiti ja põlevkivi. Põlevkivi esineb põhiliselt Kesk-Ordoviitsiumi Kukruse lademes, 
mille 15. meetrisest üldpaksusest moodustavad põlevkivikihid kuni 4 meetrit.  

Kvaternaarisetted katavad kogu vaadeldava ala tervikliku kihina. Kvaternaari setete läbilõige 
koosneb viimase, Valdai jäätumise aegsest liivsavimoreenist. (Andmed: Teostatavusuuringu 
läbiviimine ja äravoolu põhiskeemi koostamine sade-, pinna, drenaaži ja kaevandusvete 
ärajuhtimiseks Kohtla-Järve ja Jõhvi piirkonna tiheasustus-ja tootmisaladelt, Eesti 
Geoloogiakeskus, Tallinn, 2005). 

Lüganuse vald kuulub hüdrogeoloogiliselt Balti arteesiabasseini. Hüdrogeoloogilises 
läbilõikes esinevad järgmised veekihid ja-kompleksid: 

 Kvaternaari veekompleks; 

 Ordoviitsiumi veekompleks; 
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 Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleks; 

 Kambrium-Vendi veekompleks, mis omakorda jaotub: 

o Voronka veekiht; 

o Gdovi veekiht; 

 Kristalse aluskorra põhjavesi. 

Sügavamad Kambriumi-Vendi ja Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekihid on põlevkivi 
kaevandamisega kaasneva veekõrvalduse ja veekeemia muutuste mõjudest kaitstud 
Ordoviitsiumi ja Lükati-Lontova regionaalsete veepidemetega. Ordoviitsiumi põhjavee 
detailne hüdrostratigraafiline liigestatus tuleneb vett vähemjuhtivate savikate ja mergliliste 
lubjakivikihtide (sh Uhaku lademe) levikust. Ordoviitsiumi lubjakivides levivas põhjavees on 
eristatavad suurematena Nabala-Rakvere, Keila-Kukruse ja Lasnamäe-Kunda põhjaveekihid 
(andmed: Püssi linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2020).  

1.3.2.2 Veeandvus 

Vastavalt Eesti hüdrogeoloogilisele kaardile (1:400000, EGK 1998) jääb Lüganuse vald 
peamiselt Siluri ja Ordoviitsiumi lõheliste ja karstunud kivimite põhjaveekihtide piirkonda. 
Siluri ja Ordoviitsiumi lubjakivi, dolomiidi ja mergli kivimikihtides paiknevate peamiselt 
ulatusliku levikuga veerikastes veekihtides asuvate puurkaevude erideebitid jäävad valdavalt 
vahemikku 0,5-2,0 l/s*m. Valla ida-, kirde- ja keskosas asuvate puurkaevude erideebitid 
jäävad vahemikku 2,0-5,0 l/s*m. Samuti on osade valla idaosas (Ojamaa ja Aidu piirkonnas) 
asuvate puurkaevude erideebit >5,0 l/s*m. Lisaks jääb Lüganuse valla põhjaosa osaliselt 
Kambriumi ja Vendi poorsete kivimite põhjaveekihtide piirkonda. Kambriumi ja Vendi 
liivakivi ja aleuroliidi veekihtides asuvate puurkaevude erideebitid jäävad vahemikku 0,1-0,5 
l/s*m. 

Lüganuse valla ühisveevarustuse puurkaevude arvestuskaartide alusel on Püssi linna Roodu 
puurkaevu (katastri nr 2964) erideebit 4,011 l/s*m, Lüganuse puurkaevu erideebit 4,211 
l/s*m, Purtse Küla puurkaevu (katastri nr 2227) erideebit 0,474 l/s*m, Savala küla puurkaevu 
erideebit 0,485 l/s*m ning Maidla kooli puurkaevu erideebit 0,132 l/s*m. 

1.3.2.3 Põhjavee kaitstus 

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub 
Lüganuse vald peamiselt nõrgalt kaitstud põhjaveega alade hulka. Joonisel 2 on toodud 
Lüganuse valla põhjavee kaitstuse kaart.  

Valla lääne- ja põhjaosasse jäävad peamiselt kaitsmata põhjaveega alad (sh osaliselt 
Soonurme ja Savala külad). 

Püssi linna pinnakatte moodustab põhiliselt 2-10 meetri paksune liivsavimoreen, mistõttu on 
suurel osal linna territooriumist keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus) põhjaveega 
ala. Linna keskosas on pinnakatte paksus suurem, ligikaudu 20 meetrit. Paksema pinnakattega 
ala paikneb üksikmajapidamiste piirkonnas, kus praegusel ajal ühiskanalisatsioonisüsteem 
puudub (andmed: Püssi linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-
2020). 

Kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alade on eelkõige alvarid, kus moreenist 
pinnakatte paksus on alla 2 m. Nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega aladel on 
valdavalt moreenist pinnakatte paksus 2-10 m ning savi või liivsavi paksus alla 2 m. 
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Keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus) põhjaveega aladel on moreenist pinnakatte 
paksus 10-20 meetrit ning savi ja liivsavi paksus 2-5 meetrit. 

 

Põhjavee kaitstuse kaardi legend:  

Joonis 2.  Lüganuse valla põhjavee kaitstuse kaart (Allikas: Eesti põhjavee kaitstuse kaart, 
M 1:400000, OÜ EGK).
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1.3.2.4 Põhjavee varud ja veekasutus 

Veeseaduse § 12 lg 6 alusel, Põhjaveekomisjoni 02. detsembri 2005. a ettepaneku põhjal 
(protokoll nr 79) ning vastavalt Keskkonnaregistri põhjaveehaarete nimistus hoitavale 
põhjaveevarude arvestusele maakondade kaupa on vastavalt Keskkonnaministri 6. aprilli 
2006 a. käskkirjale nr 409 “Ida-Viru maakonna põhjaveevarude kinnitamine” Lüganuse valla 
territooriumil kinnitatud põhjaveevarud toodud tabelis 5. 

Tabel 5. Lüganuse valla territooriumil kinnitatud põhjaveevarud 

Põhjaveemaardla 
Põhjaveemaardla 

piirkond 

Veekihi 
geoloogiline 

indeks 

Põhjaveevaru 
m3/ööpäevas 

Varu 
kategooria* 
ja otstarve 

Kasutusaeg 

Aidu karjäär 
Aidu karjäär V2vr 100 P kuni 2020 

Aidu karjäär V2gd 300 P kuni 2020 

Lüganuse vald 

Lüganuse vald O-C 300 P kuni 2020 

Lüganuse vald V2vr 100 P kuni 2020 

Lüganuse vald V2gd 200 P kuni 2020 

Maidla vald 

Maidla vald O-C 360 P kuni 2020 

Maidla vald V2vr 150 P kuni 2020 

Maidla vald V2gd 350 P kuni 2020 

Püssi 

Püssi linn V2vr 300 T1 joogivesi kuni 2012 

Püssi linn V2vr 450 T2 joogivesi 2013-2035 

Püssi linn V2gd 700 T1 joogivesi kuni 2012 

Püssi linn V2gd 450 T2 joogivesi 2013-2035 

Andmed: Keskkonnaministri 06 aprilli 2006 a käskkiri nr 409 “Ida-Viru maakonna põhjaveevarude 
kinnitamine” 

*Keskkonnaministri 27. jaanuari 2003. a määruse nr 9 “Põhjaveevaru hindamise kord“ kohaselt jaguneb 
põhjaveevaru uurituse detailsuse alusel tarbevaruks T1 või T2 või prognoosvaruks P. T1 on tagatud 
põhjaveevaru, T2 on hinnatud põhjaveevaru ja prognoosvaru P on haldus- või hüdrogeoloogilise piirkonna 
põhjaveevaru eeldatav hulk, millega tuleb arvestada piirkonna arengukavade koostamisel, vee erikasutuslubade 
andmisel ja ühest puurkaevust koosneva veehaarde projekteerimisel. 

Kehtivaid vee erikasutuslubasid, mis sätestavad veevõtu või heitvee ja teisi vett saastavate 
ainete suublasse juhtimise, veekogu tõkestamise, samuti põhjavee muutused, on Lüganuse 
vallas 8.06.2016 seisuga 14 (alljärgnev tabel). Lisaks käsitlevad põhjaveevõttu ning heitvee 
suublasse juhtimist ka kaks keskkonnakompleksluba. 
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Tabel 6. Kehtivad vee erikasutusload ning keskkonnakompleksload Lüganuse vallas 

nr. 
Vee 
erikasutaja/käitaja 

Loa 
registreerimisnumber 
(KLIS nr) Vee erikasutuse iseloomustus 

1 Ingli talu L.VV/327461 Põhjaveevõtt üle 5 m³ ööpäevas 
2 Savala Masinaühistu L.VV/327038 Põhjaveevõtt üle 5 m³ ööpäevas 

3 
MTÜ Vahtra 
Hooldemaja L.VV/325752 

Põhjaveevõtt üle 5 m³ ööpäevas ja heitvee juhtimine 
suublasse 

4 
OÜ Järve 
Biopuhastus L.VV/325682 

Põhjaveevõtt üle 5 m³ ööpäevas ja heitvee juhtimine 
veekogusse 

5 
OÜ Järve 
Biopuhastus L.VV/326993 Põhjaveevõtt üle 5 m³ ööpäevas 

6 MTÜ Maidla Kodu L.VV/322683 

Vee erikasutusluba on väljastatud põhjavee 
ammutamiseks üle 5 m3 ööpäevas Maidla küla 
elanikkonna veega varustamiseks. Põhjavett 
ammutatakse Kambrium -Vendi põhjaveekompleksi 
Voronka veekihist (V2vr) 

7 MTÜ Uniküla Vesi L.VV/322515 

Vee erikasutuse eesmärgiks on Savala, Uniküla, Aidu-
Sooküla külade elamute veega varustamine. Põhjavett 
ammutatakse Kambriumi-Vendi põhjaveekompleksist 
(V2vr kihistu) üle 5 m3 ööpäevas 

8 AS Tootsi Turvas L.VV/325390 
Veevõtt juhtimine suublasse maavara kaevandamise 
eesmärgil 

9 
Lüganuse 
Vallavalitsus L.VV/328445 

Põhjaveevõtt puurkaevudest üle 5 m3/ööpäevas ja 
heitvee juhtimine suublasse 

10 OÜ Sigwar L.VV/328433 
Veevõtt Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekihist 
rohkem kui 5 m3 ööpäevas 

11 OÜ Koprapere L.VV/327250 

Ida-Virumaal Lüganuse valla Purtse külas Sillaoru 
kinnistul (registriosa nr 2453108, katastritunnus 
43701:001:0128) Purtse jõe paisutamine Sillaoru paisul 
(PAIS019610) ja hüdroenergia tootmine 

12 OÜ Trogar L.VV/325323 
Purtse Jahtsadama rekonstrueerimine (sh sadama 
akvatooriumi süvendamine ja kaitsemuulide rajamine) 

13 AS Kiviluks L.VV/325887 

Põhjavee võtmine rohkem kui 5 m3 ööpäevas, 
alandatakse põhjaveetaset ja juhitakse vett suublasse 
(Sõreda ojja) maavara kaevandamise eesmärgil 

14 
AS Enefit 
Kaevandused L.VV/325670 

Põhjaveevõtt üle 5 m³ ööpäevas, põhjavee 
ümberjuhtimine, heitvee (sh sademevee) juhtimine 
veekogusse, vee juhtimine veekogusse maavara 
kaevandamise eesmärgil 

15 AS Repo Vabrikud L.KKL.IV-42409 

Puitplaatide tootmine. Vett tegevuse tarbeks võetakse 
Püssi vabrik pk 1 puurkaevust (katastri nr. 2328) ja 
Püssi vabrik pk 2 puurkaevust (katastri nr. 13468). 
Jahutus- ja sademeveed juhitakse Purtse jõkke. Reovee 
ärajuhtimiseks ja puhastamiseks on sõlmitud leping 
OÜ Järve Biopuhastusega 

16 
OÜ Skano 
Fibreboard KKL/300250 

Puitkiudplaadi tootmine. Vett tegevuse tarbeks 
võetakse puurkaevudest PK-1, PK-2 ja PK-3 (katastri 
nr-id. vastavalt 24211, 24212 ja 24213). Sademevesi 
juhitakse Purtse jõkke. Reovesi antakse käitlemiseks 
üle OÜ-le Järve Biopuhastus 

Andmed: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem 

1.3.3 Ehitusgeoloogia 

Ehitusgeoloogiliselt jääb Lüganuse valla põhjaosa ordoviitsiumi-siluri platoo 
abrasioonitasandiku piirkonda. Reljeef on piirkonnas tasane, enamasti nõrgalt lainjas. Kohati 
esinevad 10...20 meetri kõrgused kitsad eesseljandikud. Aluspõhi koosneb ordoviitsiumi-
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siluri kividest, milles esineb karstiprotsesse. Pinnakate on üldiselt õhuke ning mitmel pool 
esineb alvareid – pinnakatteta alasid, kus lubjakividel esineb vaid õhuke mullakiht. Põhiliseks 
pinnakatte tüübiks on põhimoreen, mille paksus ulatub harva üle 2...3 meetri. Samuti on laialt 
levinud pinnasetüübiks fluvioglatsiaalsed liivad ja kruusad, mis esinevad kas tasandikel 
moreeni all või selle peal, või moodustavad eesseljandikke. Paljudes aluspõhja või 
moreenikatte nõgudes esineb viirsavisid, enamasti voolavaid, 1...2 m paksuses ja 
turbalasundeid umbes samasuguses paksuses. Pinnaveed lasuvad üldiselt maapinna lähedal, 
mistõttu madalamad kohad on tihtipeale soostunud. Piirkonda iseloomustavad üldiselt suure 
kandevõimega pinnased. Erandiks on ainult üksikud soised madalamad kohad voolavate 
viirsavide või turbaga. Ehitussüvendid ja tranšeed tuleb sageli rajada lubjakivisse, mis teeb 
nende rajamise kulukaks. 

Valla lõunaosa jääb tugevasti soostunud akumulatsioonitasandike aladele. Aluspõhi koosneb 
ordoviitsiumi-siluri lubjakividest. Pinnakatte paksus on väike (keskmiselt 3...4 meetrit). 
Pinnakate algab 1...2 meetri paksuse moreenkihiga. Moreen on kaetud jääjärveliste liivade, 
liivsavide ja saviliivadega, enamasti samuti vaid 1...2 meetri paksuselt. Sageli esinevad 
väiksemad sood 1...3 meetrilise turbakihiga. Pinnavesi on kõikjal maapinna vahetus 
läheduses, mistõttu piirkond on ehituseks vähesobiv. Tasase reljeefi ja jõeorgude vähese 
sisselõike tõttu on kunstlik drenaaž raske ja sageli väheefektiivne. Soostumise tõttu on ka 
teedeehitus raske. Et vältida külmakerkeid tuleb ehitada kõrged teetammid 
(Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965). 

Lüganuse valla maapinna geoloogilist läbilõiget kirjeldavad ka järgnevad Lüganuse valla 
puurkaevude arvestuskaartidelt saadud andmed läbilõigete kohta. Geoloogiline läbilõige 
näitab, millised kivimid piirkonnas levivad ja kui sügaval nad paiknevad. Valla erinevates 
piirkondades paiknevate puurkaevude geoloogilised läbilõiked annavad ülevaate piirkonnas 
levivatest kivimikompleksidest ning nende sügavustest. Lüganuse valla geoloogia 
iseloomustamiseks on võetud järgmised puurkaevud: 

Püssi linna Roodu puurkaev (puurkaevu katastri nr. 2964) 

 0-18,0 m – savikas rähk; 

 18,0-32,0 m – lubjakivi ja savikas lubjakivi; 

 32,0-34,0 m – glaukoniitsavi ja diktüoneemakilt; 

 34,0-49,0 m – liivakivi aleuroliidi vahekihtidega; 

 49,0-61,0 m – savi liivakivi ja aleuroliidi vahekihtidega; 

 61,0-134,0 m – savi; 

 134,0-145,0 m – liivakivi; 

 145,0-159,0 m – savi liivakivi ja aleuroliidi vahekihtidega; 

 159,0-190,0 m – savi; 

 190,0-235,0 m – liivakivi aleuroliidi vahekihtidega. 

Purtse Küla puurkaev (puurkaevu katastri nr. 2227) 

 0-3,5 m – munakad ja rähk; 

 3,5-8,0 m – dolomiidistunud lubjakivi; 

 8,0-8,5 m – glaukoniitsavi, kilt; 

 8,5-9,0 m – argilliit; 
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 9,0-26,0 m – liivakivi; 

 26,0-95,0 m – savi; 

 95,0-110,8 m – savi liivakivi vahekihtidega; 

 110,8-119,0 m – liivakivi savi vahekihtidega; 

 119,0-129,0 m – liivakivi; 

 129,0-130,0 m – savi. 

Savala küla puurkaev (puurkaevu katastri nr. 2617) 

 0-3,0 m – liivsavi-saviliiv veerise ja rähaga; 

 2,0-12,8 m – savikas lubjakivi kukersiidi vahekihtidega; 

 12,8-41,0 m – lubjakivi ja savikas lubjakivi; 

 41,0-54,5 m – lubjakivi; 

 54,5-56,0 m – glaukoniitliivakivi; 

 56,0-57,0 m – argilliit; 

 57,0-80,0 m – liivakivi; 

 80,0-85,0 m – liivakivi savi vahekihtidega, allosas savi. 

Soonurme küla elamute puurkaev (puurkaevu katastri nr. 5414) 

 0-3,0 m – liivsavi rahnude ja rähaga; 

 3,0-13,0 m – lõheline lubjakivi mergli vahekihtidega; 

 13,0-25,0 m – lubjakivi kukersiidi vahekihtidega; 

 25,0-50,0 m – kavernoosne lubjakivi; 

 50,0-60,0 m – dolomiidistunud lubjakivi; 

 60,0-65,0 m – glaukoniitliivakivi ja diktüoneemakilt; 

 65,0-100,0 m – peeneteraline liivakivi. 

1.3.4 Pinnavesi 

Valla territooriumil asuvad suurem seisuveekogud on Muraka raba laukad, Hiiesoo 
suurlaugas ning tehisjärvedest Moldova karjäär ja Aidu-Liiva külas asuv tehisjärv. Järve 
keskmine sügavus on väike, kõigest 1,8 m. Maksimaalne sügavus küündib 2,1 meetrini. Järv 
paikneb Kaismast külast loode poole jääval soostunud tasandikul. Teistest järvedest on 
suuremad Väikejärv (Kaisma Väikejärv) 5,1 ha ja Kaisma raba laugas. Ülejäänud 
seisuveekogude pindalad jäävad alla 2 ha. 

Vooluveekogudest läbib Lüganuse valda kuus jõge: Purtse, Kohtla, Ojamaa, Hirmuse, Erra ja 
Raudjõgi. Kohtla jõgi on Purtse jõe lisajõgi, mis suubub Purtse jõkke Lüganuse vallas.  

Purtse jõgi saab alguse Punasoo idaservast Lääne-Virumaal ja suubub Soome lahte, olles 51 
km pikk ja 810 km² suuruse valgalaga. Purtse jõgi on üks Eesti kärestikurikkamaid jõgesid. 

Kohtla jõgi (Roodu, Ereda) algab Kohtla-Järve Sompa linnaosast 5 km lõuna pool Kalina 
rabast ja suubub Purtse jõkke Lüganuse alevikust põhjas. Kohtla jõe kogupikkus on 29 km  ja 
valgala suurus ligikaudu 121 km² (Andmed: Püssi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arengukava aastateks 2008-2020). 

Vastavalt Ida-Eesti veemajanduskavale (kinnitatud VV 7.01.2016.a. korraldusega) on 
Lüganuse valla vooluveekogudest halvas seisundis Purtse, Kohtla, Ojamaa ja Erra jõed. 
Kesises seisundis on Hirmuse jõgi ja Sõreda oja. Kesine ja halb seisund on tingitud eelkõige 
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paisutusest, toitainetest, saasteainetest ja veerežiimist. Ülejäänud vooluveekogud on heas 
seisundiklassis. Seisuveekogude seisundiklasse Lüganuse vallas määratud ei ole. 

1.3.5 Muud loodusvarad 

Maavaradest on vallas tähtsamad põlevkivi ja turvas. Põlevkivimaardlad on üleriigilise 
tähtsusega. Turvas on kohaliku tähtsusega maavara. Maavarade kaevandamine on oluliselt 
muutnud ümbritsevat looduskeskkonda (andmed: Maidla valla üldplaneering aastani 2015). 

Põlevkivimaardlatest on olulisemad Eesti põlevkivimaardla Uus-Kiviõli kaevandus (6206,62 
ha, 207766 tuh. t) ja uuringuväli ning Aidu kaeveväli, Oandu, Sonda ja Seli uuringuväljad. 
Turbamaardlatest on tähtsamad Hiiesoo turbatootmisala (265,9 ha) ning Kaasiksoo 
(Ruunasaare) reservvaru. Samuti asuvad vallas Moldova kruusakarjäär (5,65 ha), Suurkõrtsi 
lubjakivikarjäär (10,81 ha). Lisaks jäävad osaliselt valla territooriumile Rakvere ja Aseri 
fosforiidimaardlad. 

1.4 Vee-ettevõtte iseloomustus 

Lüganuse vallas tegeleb käesoleval ajal vee-ettevõtlusega OÜ Järve Biopuhastus. OÜ Järve 
Biopuhastus tegeleb ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide opereerimisega Püssi linnas, 
Lüganuse alevikus, Purtse ja Varja külades ning endise Maidla valla territooriumil (Savala, 
Maidla, Uniküla ja Soonurme külades). 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad Lüganuse vallas kuuluvad Lüganuse 
Vallavalitsusele, v.a. Püssi linnas ja endise Maidla valla haldusterritooriumil, kus ÜVK-ga 
seotud varad on üle antud OÜ-le Järve Biopuhastus. 

OÜ Järve Biopuhastus on  määratud Püssi linna haldusterritooriumil vee-ettevõtjaks Püssi 
Linnavolikogu 25.04.2007.a  määrusega nr 20 ja Püssi Linnavolikogu 31.05.2007 määrusega 
nr 21. 

Lüganuse Vallavolikogu 26.05.2014 otsusega nr 77 on OÜ Järve Biopuhastus määratud vee-
ettevõtjaks ka Lüganuse tegevuspiirkonnas (Riigihanke 150818 edukas pakkuja otsus).  

Lüganuse Vallavolikogu 27.10.2016.a. otsusega nr 360 on OÜ Järve Biopuhastus määratud 
alates 1.11.2016 vee-ettevõtjaks Lüganuse vallas Maidla tegevuspiirkonnas.  

OÜ Järve Biopuhastus tegevuspiirkonnas Lüganuse vallas (Püssi linnas, Lüganuse alevikus 
ning Purtse ja Varja külades) kehtivad ÜVK teenuse hinnad on kooskõlastatud 
Konkurentsiameti 01.12.2015 otsusega nr 9.1-3/15-015. Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise 
teenuse hinnad kehtivad alates 01.01.2016.a.  

Endise Maidla valla piirkonnas on Maidla Põhikooli puurkaevu joogiveevarustussüsteemis 
veevarustuse teenuse hinnad kehtestatud Maidla Vallavalitsuse 14.04.2010.a. määrusega nr 4 
„Veevarustuse teenuse hinna kehtestamine“ ning kehtivad alates 1.08.2010.a.  Savala ja 
Uniküla piirkonnas on ÜVK teenuse hinnad kehtestatud Maidla Vallavalitsuse 13.12.2012.a. 
määrusega nr 8 „Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse hinna kehtestamine“ ning kehtivad 
alates 1.02.2013.a. Lüganuse Vallavolikogu 27.10.2016.a. otsusega nr 360 peab OÜ Järve 
Biopuhastus esitama veeteenuse hinnataotluse Lüganuse Vallavalitsusele kooskõlastamiseks 
hiljemalt 01.12.2016. 
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Tabel 7 kirjeldab hetkel kehtivaid ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hindasid Lüganuse 
vallas. Kuna alates 1.11.2016 on OÜ Järve Biopuhastus määratud vee-ettevõtjaks ka Maidla 
tegevuspiirkonnas, siis kehtestatakse lähiajal uus tariif ka Savala, Maidla, Uniküla ja 
Soonurme küla ÜVK teenuse tarbijatele. 

Tabel 7. ÜVK teenuse hinnad Lüganuse vallas (ilma käibemaksuta) 

Piirkond 
Tasu võetud vee 

eest 

Tasu reovee 
ärajuhtimise ja 
puhastamise eest 

KOKKU 

 EUR/m3 EUR/m3 EUR/m3 
OÜ Järve Biopuhastus tegevuspiirkond 

Püssi linn 1,289 0,743 2,032 
Lüganuse alevik, Purtse ja 
Varja külad (füüsilised isikud) 

1,274 0,743 2,017 

Lüganuse alevik, Purtse ja 
Varja külad (juriidilised 
isikud) 

1,376 0,743 2,119 

Lüganuse Vallavalitsuse tegevuspiirkond 
Savala ja Uniküla 0,78 0,97 1,75 

lisandub abonenttasu (kuus) 0,66  
Maidla Pere 0,64 0,64 1,28 

lisandub abonenttasu (kuus) 0,64  
Maidla Kodu 0,78 0,64 1,42 

lisandub abonenttasu (kuus) 0,66  
Uniküla Vesi 0,64 - 0,64 

lisandub abonenttasu (kuus) 0,64  
Soonurme  1,0 - 1,0 

Andmed: Lüganuse Vallavalitsus, OÜ Järve Biopuhastus 

Ülevaade vee-ettevõtluse majandusnäitajatest aastatel 2013-2015 on toodud alljärgnevas 
tabelis. 

Tabel 8. OÜ Järve Biopuhastus tulud ja kulud ÜVK teenuse osutamisel Lüganuse vallas 
aastatel 2013-2015 (tuh eurot). 

  Nimetus 2013 2014 2015 

Tegevuskulud 

Tööjõukulud 1 645 1 695 1 757 

Kemikaalikulud RVP-jaamas 171 185 126 

Kemikaalikulud veetootmisest 4 4 2 

Energiakulud 742 724 717 

Heitvee saastetasu 117 127 227 

Vee erikasutuse tasu 237 235 269 

Hoolduskulud 421 463 293 

Administratiivkulud, finants- jm. teenused 505 538 614 

Masinate kulud 392 469 320 

Ülenormatiivse saastetasu kulud 4 36 38 

Kokku tegevuskulud 4 238 4 475 4 362 

tegevuskulud veemajandusest   4 238 4 475 4 362 
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  Nimetus 2013 2014 2015 
Opereerimise puhastulu 860 913 859 
Andmed: OÜ Järve Biopuhastus 

1.5 Kohalik omavalitsus 

Lüganuse valla eelarve maht oli 2015.a ligikaudu 2,95 miljonit eurot. 2014.a eelarve maht oli 
ligikaudu 2,83 miljonit eurot. Võrreldes 2014. aasta eelarvega on suurenemine ligikaudu 4,1 
%. Erinevus on peamiselt tingitud suurematest maksutuludest. 2016.a eelarve tuludeks on 
planeeritud ligikaudu 2,91 miljonit eurot.  

Üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta on viimastel aastatel mõnevõrra suurenenud 
(vt tabel 9), mis näitab elanike sissetulekute mõningast suurenemist ning elanike sotsiaal-
majandusliku olukorra paranemist. 

Tabel 9. Üksikisiku tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta (eurodes). 
Aasta 2014 2015 2016 

Elanike arv  3232 3119 3014 
Üksikisiku tulumaks (eurot/in) 512,3 552,1* 588,6* 

Andmed: Eesti Statistikaamet, Lüganuse Vallavalitsus 
* - 2015 ja 2016.a. kohta on esitatud hinnang lähtuvalt Lüganuse valla eelarvest 
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2. Olemasoleva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi olukorra kirjeldus  

2.1 Ühisveevärgi puurkaev-pumplad 

Lüganuse vallas on ühisveevärk välja arendatud Püssi linnas, Lüganuse alevikus ning Purtse, 
Varja, Savala, Maidla, Uniküla ja Soonurme külades. 

Tabelis 10 on toodud OÜ-le Järve Biopuhastus väljastatud vee-erikasutuslubadega (nr. 
L.VV/326993 ja L.VV/325682) lubatud puurkaevude veevõtud Lüganuse valla 
ühisveevarustuse puurkaevudest. Samuti on tabelis toodud Lüganuse Vallavalitsusele 
väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/328445) lubatud puurkaevude veevõtud Savala, 
Maidla ja Uniküla ühisveevarustuse puurkaevudest. Lisaks on tabelis esitatud MTÜ Maidla 
Kodu ning MTÜ Uniküla Vesi vee-erikasutuslubadega (vastavalt nr. L.VV/322683 ja 
L.VV/322515) lubatud veevõtud ühisveevarustuses kasutatavatest puurkaevudest. Kuna 
alates 1.11.2016. tegeleb endise Maidla valla territooriumil ÜVK süsteemide opereerimisega 
OÜ Järve Biopuhastus, siis on plaanis vee-erikasutusload viia vastavusse tegelikkusega. 

Tabel 10. Vee erikasutuslubadega lubatud veevõtt Lüganuse valla ühisveevarustuse 
puurkaevudest. 

Veehaare Puurkaev Periood Lubatud veevõtt 
katastri nr m3/a m3/kv m3/d 

Püssi Roodu veehaare Püssi pk 1 - 2964 
Püssi pk 2 - 50813 

2016-2035 58 400 14 600 160 
2016-2035 109 500 27 375 300 

Lüganuse aleviku 
veehaare 

Lüganuse pk 1 - 2331 
Lüganuse pk 2 – 2332 

2015-2019 28 000 7 000 77 
2015-2019 6 000 1 500 16 

Purtse Küla puurkaev 2227 2015-2019 10 000 2 500 24 
Purtse sigala puurkaev 2233 2015-2019 6 000 1 500 16 
Varja puurkaev 2238 2015-2019 5 000 1 250 14 
Maidla Põhikooli 
puurkaev 

14898 
2012-2016 4 800 1 200 13 

Savala puurkaev 2617 2012-2016 11 040 2 760 30 
Uniküla puurkaev 2616 2012-2016 600 150 1,6 
Maidla Kodu puurkaev 4225 2013-2017 4 000 1 000 11 
Uniküla Vesi puurkaev 14379 2012-2017 9 100 2 275 25 

Andmed: OÜ Järve Biopuhastus vee-erikasutusload (nr. L.VV/326993 ja L.VV/325682), Lüganuse 
Vallavalitsuse vee erikasutusluba (nr L.VV/328445), MTÜ Maidla Kodu vee erikasutusluba (nr L.VV/322683) 
ning MTÜ Uniküla Vesi vee erikasutusluba (nr L.VV/322515). 

Lüganuse valla ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 
andmed on toodud tabelis 11. 
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Tabel 11. Lüganuse valla ühisveevarustussüsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised andmed. 

Puurkaevu 
nimetus/asukoht 

Püssi 
PK I 

Püssi 
PK II 

Lüganuse 
PK I 

Lüganuse 
PK II 

Purtse 
küla PK 

Purtse 
sigala PK 

Varja 
PK 

Savala PK 
Uniküla 

PK 
Uniküla 
Vesi PK 

Maidla 
kooli PK 

Maidla 
Kodu PK 

Soonurme 
keskuse 

PK 

Soonurme 
lauda PK 

1 

Soonurme 
lauda PK 

2 
Katastri nr. 2964 50813 2331 2332 2227 2233 2238 2617 2616 14379 14898 4225 5414 5864 5411 
Passi nr. 5884 - A-6614 1465 2595 3794 3068 3132 2149 K-85-95/98 6840 K-41-92 1/2571 - 5211 
Kasutatav 
põhjavee kiht 

V2gd V2vr V2vr+gd V2vr+gd V2vr V2vr O-C O-C O-C V2vr V2vr V2vr O-C O O-C 

Puurimise aasta 1988 2011 1951 1965 1969 1974 1971 1971 1968 1998 1999 1992 1969 - 1982 
Puurkaevu 
tootlikkus, m3/h 

13 41,4 18 28,8 5,8 12,9 13,1 10,5 8,9 11,8 9 18 16,6 - 7,2 

Lubatud veevõtt, 
m3/d 

160 300 77 16 24 16 14 30,66 30,66 25 13 11 - - - 

Tegelik toodetud 
vee kogus, m3/d  

111,7 0,003 0 27,2 5,5 8,2 9,5 11,5 1,3 8,3 7,7 5,0 ca 5,5 0 ca 8,2 

Tarbitud vee 
kogus m3/d 

86,7 0 14,5 6,3 3,6 ca 9,7 6,3 11,3 ca 2,7 0 ca 4,1 

Pumba mark - - - - - - - - - - - - - - - 

Reguleerimisseade 
II astme 

mahutid (2x150 
m3) ja pumbad 

- 

II astme 
mahuti 

(1 m3) ja 
pumbad 

II astme 
mahuti 

(1,6 m3) 
ja 

pumbad 

hüdrofoor 
5 m3 

II astme 
mahuti 

(1,6 m3) 
ja 

pumbad 

hüdrofoorid 
2x0,5 m3 

hüdrofoor 
0,1 m3 

hüdrofoorid 
2x2,2 m3 

hüdrofoor 
0,5 m3 

hüdrofoor 
0,2 m3 

hüdrofoor 
ca 1 m3 

hüdrofoor 0,15 m3 

Veetöötlusseade Jah Jah Puudub Jah Jah Puudub Jah Jah Jah Puudub Jah Puudub Puudub Puudub Puudub 
Puurkaevu 
sügavus, m 

235 158 225 228 130 130 43 85 85 184 185 175 100 30 90 

Staatiline veetase, 
m 

- 52,5 43,2 55,05 53,5 52,8 7,3 4 3,5 69,3 64 12,2 10 - 16 

Deebit (l/s) 3,61 11,5 5 8 1,61 3,58 3,65 2,91 2,46 3,28 2,5 5 4,6 - 2 
Veemõõtja 
olemasolu 

Jah Jah - Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah 

Puurkaevu hoone 
seisukord 

Hea Hea Halb Hea Hea Halb Hea Halb Halb Rahuldav Rahuldav Rahuldav Rahuldav Halb 

Omanik 
OÜ 
JBP 

OÜ 
JBP 

VV VV VV VV VV OÜ JBP OÜ JBP OÜ JBP OÜ JBP OÜ JBP OÜ JBP OÜ JBP OÜ JBP 

Haldaja 
OÜ 
JBP 

OÜ 
JBP 

OÜ JBP OÜ JBP OÜ JBP OÜ JBP OÜ JBP OÜ JBP OÜ JBP OÜ JBP OÜ JBP OÜ JBP OÜ JBP OÜ JBP OÜ JBP 

Andmed: Lüganuse Vallavalitsus 
*VV – Lüganuse Vallavalitsus
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2.2 Lüganuse valla veetoodang ja –tarbimine ning reovee kogused 

Alljärgnevas tabelis 12 on toodud ülevaade Lüganuse valla asulates ühisveevärgi 
puurkaev-pumplatest väljapumbatud (toodetud) vee ning elanike, asutuste ja 
ettevõtete poolt tarbitud (müüdud) vee kogustest. Lisaks on hinnatud arvestamata vee 
(omatarve, veekaod) osakaalu. Tulenevalt sellest, et  veekasutuse aruannete põhjal on 
tarbitava vee kogus võrdsustatud ühisveevärgi puurkaevu(de)st väljapumbatud 
(toodetud) vee kogusega pole täpselt teada ka arvestamata vee (sh veekadude) 
koguseid. Hinnanguliselt moodustab veekadude ja arvestamata vee (sh vee-ettevõte 
omatarve) osakaal puurkaev-pumpla(te)st väljapumbatud (toodetud) veest ligikaudu 
20-70 %. Kuna eraldi arvestus veetarbe kohta kõikjal ei peeta ning osadel tarbijatel 
puuduvad veearvestid, siis on tabelis 12 esitatud veetarbimise andmed hinnangulised.  

Tabelis 13 on toodud ülevaade Lüganuse valla asulates ühiskanalisatsiooni juhitud 
reovee kogustest 2015. aastal. Ühiskanalisatsiooniga varustatud asulates tarbijate 
reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub tarbitava vee hulga 
järgi. Samuti ei toimu reovee koguste mõõtmist kõigil reoveepuhastitel. Vanusest 
tingituna on vanemad ühiskanalisatsiooni ja kinnistutorustikud ning 
kanalisatsioonikaevud suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja 
lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Sellest lähtuvalt on suublasse 
juhitava heitvee kogus arvestuslik ning infiltratsiooni ja sademetevee osakaal 
moodustas 2015. aastal hinnanguliselt ca 10-70% reoveepuhastile suunatavast reovee 
kogusest. 
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Tabel 12. Lüganuse valla veetootmise ja –tarbimise kogused 2015.a. 

Andmed: Lüganuse Vallavalitsus, OÜ Järve Biopuhastus, konsultandi arvutused. 

Asulad 
Elanike 

arv 2015 
Tarbijate 

arv* 
Liitunute 

osakaal (%) 
Veevõrgu 
puurkaev Vee toodang  Vee tarbimine Ühiktarbimine  Arvestamata vesi  

          m3/a m3/d 
elanike poolt 

m3/d 
Asutused, 

ettevõtted m3/d 
Kokku 
m3/d 

l/d m3/d % 

Püssi 1 080 1045 97% Roodu I 40782 111,7 85,3 1,3 86,7 81,7 25,0 22,42% 
        Roodu II 1 0,0             
Lüganuse 419 224 53% Lüganuse 9932 27,2 12,8 1,7 14,5 57,2 12,7 46,69% 
Purtse 283 66 23% Purtse küla 2013 5,5 5,8 0,5 6,3 88,5 7,4 53,81% 
        Purtse sigala 2984 8,2             
Varja 125 41 33% Varja 3467 9,5 3,2 0,4 3,6 78,4 5,9 62,04% 
Savala-
Uniküla 

272 239 88% Savala 4201 11,5 16,1 0,0 16,1 67,3 5,0 23,88% 

        Uniküla 463 1,3             
        Uniküla Vesi 3044 8,3             
Maidla 111 110 99% Maidla kooli 2812 7,7 6,3 4,9 11,3 57,5 1,5 18,98% 
        Maidla kodu 1830 5,0             

Soonurme 96 30 83% 
Soonurme 

keskuse 
2000 5,5 2,7 0,0 2,7 91,3 2,7 50,00% 

    50   
Soonurme 

lauda 
3000 8,2 4,1 0,0 4,1 82,2 4,1 50,00% 

KOKKU 2 386 1 805 75,6% - 76 529 209,7 136,5 8,8 145,3 75,6 64,4 30,7% 
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Tabel 13. Lüganuse valla asulates ühiskanalisatsiooni juhitud reovee kogused 2015.a. 

Asulad 
Elanike arv 

2015 
Tarbijate 

arv* 
Liitunute 

osakaal (%) 
Reovee vooluhulk 

puhastile Reovesi tarbijatelt 

Reovett 
elaniku 
kohta Infiltratsioon 

Reovee 
reostuskoormus 

2015 

        m3/a m3/d 
elanike 

poolt m3/d 
Asutused, 

ettevõtted m3/d 
Kokku m3/d l/in*d m3/d % ie 

Püssi 1 080 785 73% 361564,3 990,6 67,5 348,5 416,0 86,0 574,5 58,00% 4270 
Lüganuse 419 177 42% 10017,1 27,4 8,1 1,5 9,6 45,8 17,8 65,00% 192 
Purtse 283 40 14% 2013 5,5 2,9 0,0 2,9 73,7 2,6 46,55% 40 
Varja 125 41 33% 3467 9,5 3,0 0,0 3,0 72,0 6,5 68,94% 41 
Savala 272 159 58% 4182 11,5 10,7 0,0 10,7 67,3 0,8 6,67% 159 
Maidla 111 70 63% 3874,3 10,6 4,0 3,4 7,4 57,5 3,2 30,00% 104 
Soonurme 96 14 15% 840,0 2,3 1,2 0,0 1,2 82,2 1,2 50,00% 14 
KOKKU 2 386 1 286 53,9% 385 958 1 057,4 97,4 353,4 450,8 75,7 606,6 57,4% 4820 

Andmed: Lüganuse Vallavalitsus, OÜ Järve Biopuhastus, konsultandi arvutused. 
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2.3 Püssi linn 

Püssi linnas elab 01.01.2016. aasta seisuga 991 elanikku. 

Püssi linnas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi peamiselt keskmiselt 
kaitstud (keskmine reostusohtlikkus).  

Püssi linna reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. juuli 
2009. aasta käskkirjaga nr 1079) põhjal on linna reostuskoormus 6793 
inimekvivalenti (ie). Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 71,2 
ie/ha. Vastavalt veeseaduse §241 lõikele 4 peab üle 2000 ie reostuskoormusega 
reoveekogumisaladel põhjavee kaitseks olema tagatud ühiskanalisatsiooni olemasolu 
reovee juhtimiseks reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks suublasse. Kui 
reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri 
kulutusi, võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem kasutada 
lekkekindlaid kogumismahuteid. Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub 
ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja koguma reovee lekkekindlasse 
kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kavas määratud purgimissõlme. Lisaks on üle 2000 ie 
reostuskoormusega reoveekogumisaladel kohtpuhastite, välja arvatud eelpuhastite ja 
tööstusreoveepuhastite kasutamine ja heitvee pinnasesse immutamine keelatud. 

Püssi linnas kuuluvad ÜVK-ga seotud varad OÜ-le Järve Biopuhastus, kes tegeleb ka 
ÜVK süsteemide haldamisega. 

2.3.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Püssi linnas on ühisveevarustuse tarbeks rajatud üks veevõrk, mis baseerub käesoleval 
ajal kahel puurkaevul: linna idaosas asuvatel Roodu puurkaevudel (katastri nr-id 2964 
ja 50813). Lisaks on linna lääneosas eraldi veevärk AS Repo Vabrikud 
tegevuspiirkonnas, mille tarbeks võetakse vett Repo puurkaevust (katastri nr 2328). 
Ühisveevarustuse kaudu said 2015.a. vett ligikaudu 991 Püssi linna elanikku ehk 
ligikaudu 100% linna elanikest. Reoveekogumisalal on ühisveevärgiga liitumise 
võimalus tagatud kõigile tarbijatest.  

Püssi linna ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 13800 meetrit. Torustikud on 
valdavalt rajatud plasttorudest läbimõõduga De32...De110 mm. Osaliselt on Jõe, 
Kooli ja Männiku tänaval ühisveevarustuses kasutusel malm- ja terastorustikud 
läbimõõduga DN50...DN150 mm. Käesolevaks ajaks on vanemad torustikud ja 
liitmikud halvas seisukorras ning esineb ka lekkeid. 2015.a. andmete põhjal 
moodustas arvestamata vee (sh omatarve ja tuletõrjevesi ning vee vargus) ning 
veekadude osakaal ligikaudu 22% toodetud vee kogusest. 

Käesoleval ajal tarbitakse Püssi linnas Roodu puurkaevude vett, mis suunatakse 
veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmena on Püssi 
veetöötlusjaamas kasutusel aereeritavad raua- ja mangaaniärastuse filtrid 
tootlikkusega 12 m3/h. 

Püssi linna olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 1 
(Püssi linna ÜVK üldskeem).  

Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Püssi linna asutusi ja ettevõtteid. Asutustest on 
suuremad ühisveevärgi vee kasutajad lasteaed, kultuurikeskus ja raamatukogu. 
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Eraldiseisev veevärk on AS-il Repo Vabrikud, mille tegevuse tarbeks võetakse vett 
linna edelaosas asuvast Repo puurkaevust (katastri nr 2328). 

Püssi linna ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaev pumplaid:  

 Roodu puurkaev (katastri nr 2964); 

Roodu puurkaev on puuritud 1988. aastal ja asub Püssi linna idaosas Jõe tänaval 
(joonis 4). Puurkaevu sügavus on 235 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 
Kambrium-Vendi Gdovi põhjaveekogumist. Veetöötlusjaam on rekonstrueeritud 
2012. aastal. Tööde käigus rajati uus veetöötlusjaam, kuhu paigaldati uus 
toruarmatuur, veetöötlusseadmed, II astme pumpla seadmed ning uued elektri- ja 
automaatikaseadmed. Lisaks on elektrikatkestuste tarbeks veetöötlusjaama 
paigaldatud diiselgeneraator. Veetöötlusseadmetena on veetöötlusjaamas kasutusel 
aereeritavad raua- ja mangaaniärastuse filtrid tootlikkusega 12 m3/h. Töödeldud vesi 
suunatakse veevõrku II astme mahutitest mahuga 2x150 m3. Vastavalt 
keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 30 meetrit. 
Puurkaev-pumplal on tagatud 30 meetrine sanitaarkaitsetsoon ning veetöötlusjaama 
hoone on piiratud aiaga.  

 Roodu puurkaev nr 2 (katastri nr 50813); 

Roodu puurkaev nr 2 on puuritud 2011. aastal ja asub Püssi veetöötlusjaamas (joonis 
4). Puurkaevu sügavus on 158 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Kambrium-
Vendi Voronka põhjaveekogumist. Puurkaev on käesoleval ajal kasutusel 
reservkaevuna, kuid on planeeritud kasutada paralleelselt teise kaevuga neid 
omavahel aeg-ajalt vahetades. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu 
sanitaarkaitseala ulatus 30 meetrit. Puurkaev-pumplal on tagatud 30 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon ning veetöötlusjaama hoone on piiratud aiaga. 
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Joonis 4.  Roodu puurkaevud (katastri nr-id 2964 ja 50813) ning veetöötlusjaam. 
Fotod: OÜ Alkranel 30.05.2016. 

OÜ-le Järve Biopuhastus väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/326993) lubatud 
veevõtt Püssi linna ühisveevarustuse puurkaevudest on toodud tabelis 10.  
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Püssi linna ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 
andmed on toodud tabelis 11. 

Püssi linna ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest väljapumbatud ning tarbitud 
veekoguse andmed 2015.a. kohta on esitatud tabelis 12.   

2.3.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Püssi linnas on tuletõrje veevarustus lahendatud hüdrantide baasil. Kasutusel on 
kokku kümme tuletõrjehüdranti, mis asuvad ühisveevarustuse torustikul Hõbepaju, 
Kooli ja Viru tänaval ning Püssi veetöötlusjaama juures. 

Lisaks tuletõrjehüdrantidele on linnas olemas nõukogude ajal rajatud 
tuletõrjemahutid. Viru tänav 4 ja 8 asuvad mahutid (mahuga 100 m3) pole kasutusel 
ning andmed nende seisukorra ja vee kättesaadavuse kohta puuduvad. Vajadusel on 
võimalik vett võtta ka Püssi paisjärvest. 

2.3.3 Joogivee kvaliteet 

Püssi linna veevarustussüsteemis kasutatakse käesoleval ajal eelkõige Roodu 
puurkaevust (katastri nr 2964) saadavat vett. Lisaks on ühisveevärgiga ühendatud ka 
Roodu puurkaev nr 2 (katastri nr 50813). Ülevaade puurkaevudest võetava põhjavee 
ning ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteeti kohta on toodud Lisas 1.  

Lisas 1 toodud põhjavee kvaliteedi analüüsitulemuste põhjal on näha, et käesoleval 
ajal Püssi linna ühisveevarustuses kasutatava Roodu puurkaevu (katastri nr 2964) 
põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (Sotsiaalministri (edaspidi SM) 
31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua sisaldus. SM 02.01.2003. a. määruse nr 1 
põhjal jääb Roodu puurkaevu vesi üldraua sisalduse tõttu II kvaliteediklassi ning 
värvuse ja lõhna näitajad ületavad III kvaliteediklassi piirnorme. 

Roodu puurkaevu nr 2 (katastri nr 50813) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi 
(SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua sisaldus. SM 02.01.2003. a. määruse 
nr 1 põhjal jääb Roodu puurkaevu nr 2 vesi üldraua sisalduse tõttu II kvaliteediklassi 
ning värvuse näitaja osas III kvaliteediklassi. 

Püssi linna Roodu puurkaevu veest on uuritud ka põhjavee radioloogilisi näitajaid. 
Puurkaevust 2013. võetud veeproovi analüüsitulemuste põhjal on joogiveega saadav 
täiskasvanud inimese aastane efektiivdoos 0,311±0,017  mSv/a, mis on joogiveele 
kehtestatud piirnormist (0,1 mSv/a) suurem. SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82 ptk 2 § 
3 lg 4 järgi korraldab Terviseamet koostöös ekspertidega terviseriski hindamise ja 
inimese tervise kaitsmise vajaduse korral abinõude programmi väljatöötamise, mille 
kulud katab joogiveekäitleja. Kui lubatust kõrgemate näitajate puhul ei kaasne ohtu 
inimese tervisele, võib seda vett kasutada joogivee otstarbeks. Püssi linna joogivee 
radionukliidide sisaldusest tarbijate tervisele tuleneva mõju hinnang on teostatud 
2014. aastal. Terviseriski hinnangu alusel Püssi linna joogivee radioloogilise mõju 
tõttu haigestuvate inimeste arv on suurima tõenäosusega 0. 

Lisas 1 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Püssi linna ühisveevõrgust. Viimaste joogivee proovi analüüsitulemuste põhjal 
vastab Püssi linna joogivesi uuritud näitajate osas joogivee kvaliteedi piirnormidele 
(SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82). 



 

30 

Osaliselt amortiseerunud ühisveevärgi ja kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee 
kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. 

Püssi linna veevarustussüsteemi probleemid: 

 Olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud Pargi, Põllu ja Männiku 
tänaval on amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist. 

2.3.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Püssi linna ühiskanalisatsioonisüsteemiga on käesoleval ajal liitunud ligikaudu 785 
inimest ehk ligikaudu 77% linna elanikest. Püssi linnas on moodustatud 
reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitunud suurem 
enamus elanikest. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub ühiskanalisatsioon, 
toimub reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumismahutite seisukorra ja nende 
veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude tühjendamise kohta andmed puuduvad. 

Püssi linna kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, kuid tulenevalt maapinna reljeefist 
on reovee suunamiseks Püssi peapumplasse rajatud neli reoveepumplat. Püssi linnas 
on kokku ca 6450 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ning ca 670 meetrit 
survekanalisatsiooni torustikke. Olemasolevad kanalisatsioonitorustikud on valdavalt 
rajatud ja rekonstrueeritud mõned aastad tagasi ning on heas seisukorras. Isevoolsete 
kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud peamiselt plasttorusid (PVC) 
läbimõõduga De160...De250 mm. Viru tänava kollektori rajamisel on kasutatud PP 
plasttoru läbimõõduga De400 mm. Survekanalisatsiooni torustike rajamisel on 
kasutatud plasttorusid läbimõõduga De110 ja De160 mm.   

Tulenevalt vanemate torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas 
amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib 
toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite 
paigaldussügavust.  

Sademeveekanalisatsiooni süsteeme on Püssi linnas viimasel ajal rajatud ja 
rekonstrueeritud peamiselt Metsa ja Hõbepaju tänava piirkonnas. Tööde käigus rajati 
Hõbepaju tänava piirkonda ka sademeveepumpla (vt ka tabel 15). Samuti on 
sademeveekraavid ning truubid rekonstrueeritud Kivitee ja Raudtee tänava 
piirkonnas. Sademevee ärajuhtimine on lahendatud peamiselt kraavitusega. Lisaks 
kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.  

Püssi linna kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 1 
(Püssi linna ÜVK üldskeem). 

Püssi linnas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja osade 
eramajade elanikest, samuti asutused ja ettevõtted. Püssi linnas on suuremateks 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud asutusteks lasteaed, kultuurikeskuse ja raamatukogu. 
Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Püssi linna elanike ning asutuste olmereovett. 
Tööstusliku päritoluga reovesi AS Repo Vabrikud ja OÜ Skano Fibreboard tootmisest 
suunatakse Püssi peapumplasse ettevõtetele kuuluva kanalisatsioonitorustiku kaudu. 

Püssi linnas ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt ning asutustes ja 
ettevõtetes tekkiva reovee ning reoveepuhastile juhitava reovee arvestuslikud kogused 
aastal 2015 on toodud tabelis 13. 
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2.3.5 Püssi linna reovee reostuskoormus 

Kuna Püssi linnas pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud 
reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 14). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja 
koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. 
A., 1995). Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt arvestuslikule ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanike veetarbe andmetele võetud 86,1 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. 
tabel 13). Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe Püssi linna 
ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks 
reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g 
heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas. Tööstusettevõtetest 
pärineva reovee reostuskoormuse ning reovee vooluhulgaga pole analüüsis arvestatud. 

Püssi linna elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvestuslik reovee 
vooluhulk on ööpäevas ca 68,1 m3 (vt tabel 14). Püssi linna ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanike ning asutuste ja ettevõtete ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 
47,5 kg BHT7/d. Alljärgnevas tabelis toodud parameetrid on arvutuslikud ning võivad 
mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 14. Püssi linna reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 
töötajad 

Erireostus-
koormus 

Vee 
eritarve 

Reostus-
koormus 

Voolu-
hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m3/d kg/d 
ÜK-ga ühendatud elanikud Püssi 
linnas 785 1 86,1 785 67,5 47,1 

Järva Tarbijate Ühistu  0,3 30,0 2,0 0,2 0,1 
Kohvik "Rosmariin"  0,3 30,0 3,8 0,4 0,2 
Adven Eesti AS  0,3 30,0 0,0 0,0 0,0 
Püssi Mööblipunkt OÜ  0,3 30,0 0,2 0,0 0,0 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - 0,3 30,0 6,1 0,6 0,4 
Püssi reovesi kokku 785 - - 791,1 68,1 47,5 
Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 
Kanalisatsioon kokku       791 68,1 47,5 
Infiltratsioon - - 58% - 94,1 - 
REOVESI KOKKU       791 162,2 47,5 

2.3.6 Püssi linna reoveepumplad 

Suurem enamus Püssi linna kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 
suunamiseks Püssi peapumplasse on kasutusel kokku neli reoveepumplat. Püssi 
peapumplast (joonis 5), kuhu suunatakse lisaks ka Kiviõli linnast pärinev reovesi, 
pumbatakse reovesi Kohtla-Järve regionaalsele reoveepuhastile. 

Püssi linnas kasutatavate reo- ja sadeveepumplate andmed on toodud tabelis 15. 
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Tabel 15.  Püssi linna reo- ja sadeveepumplate ülevaade. 

Objekti 
tähis 

Objekti nimi 
Kasutatava pumba 
mark 

Tootlikkus m3/h 
Rajamise 
aasta 

Üldhinnang 

RPJ-1 Hõbepaju 1 
2xABS S13/4 (1,9 
kW) 

2x45 (H=9,8 m) 2009 Hea 

RPJ-2 Hõbepaju 2 
2xABS S13/4 (1,9 
kW) 

2x45 (H=9,8 m) 2009 Hea 

RPJ-3 Viru tn 7 
2xFlygt 3102 (4,2 
kW) 

2x108 (H=7 m) - Hea 

RPJ-4 Jõe (Klubi) 2xFlygt 3153 (9 kW) 2x144 (H=16 m) - Hea 

RPJ-5 
Püssi 
peapumpla 

3xGrundfos 
S21154S6A511 (122 
kW) 

3x396 (H=87 m) - Hea 

SPJ-1 Hõbepaju 3 
2xFlygt 3085 (1,3 
kW) 2x36 (H=5 m) 2009 Hea 

Andmed: OÜ Järve Biopuhastus. 

  

  

Joonis 5.  Püssi peapumpla. Fotod: OÜ Alkranel 30.05.2016. 

2.3.7 Püssi linna reovee puhastus 

Püssi linnas tekkiv reovesi puhastatakse Kohtla-Järve reoveepuhastis. Selleks 
suunatakse reovesi Püssi linna lääneosas asuvasse Püssi peapumplasse, kust see 
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pumbatakse Kohtla-Järve regionaalsesse reoveepuhastisse (operaator Järve 
Biopuhastus OÜ). Heitvesi juhitakse süvamerelasu kaudu Soome lahte.  

Püssi linna kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

 Olemasolevad vanemad kanalisatsioonitorustikud ning –kaevud on 
amortiseerunud ning toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. Kuivemal perioodil võib toimuda ka reovee 
filtreerumine pinnasesse; 

 Püssi reoveekogumisalal puudub paljudel eramutel ühiskanalisatsiooniga 
liitumise võimalus. 

2.4 Lüganuse alevik 

Lüganuse alevikus elab 01.01.2016. aasta seisuga 464 elanikku. 

Lüganuse alevikus on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi peamiselt 
nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus).  

Lüganuse aleviku reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 
02. juuli 2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on aleviku reostuskoormus 670 
inimekvivalenti (ie). Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 18,1 
ie/ha. Vastavalt veeseaduse §241 lõikele 6 tuleb alla 2000 ie reostuskoormusega 
reoveekogumisaladel ühiskanalisatsioon ja reoveepuhasti hoida tehniliselt heas 
seisukorras, tagamaks reovee nõuetekohane käitlemine. Ühiskanalisatsiooni 
puudumisel peab reovee tekitaja reoveekogumisala piirkonnas reovee koguma 
lekkekindlasse kogumismahutisse ja korraldama selle äraveo. Lisaks võib 
ühiskanalisatsiooni puudumisel reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie 
nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett.  

Lüganuse alevikus kuuluvad ÜVK-ga seotud varad Lüganuse Vallavalitsusele. ÜVK 
süsteemide haldamisega tegeleb OÜ Järve Biopuhastus. 

2.4.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Lüganuse alevikus on üks veevõrk, mis baseerub käesoleval ajal ühel puurkaevul: 
aleviku keskuse lääneosas asuval Lüganuse puurkaevul nr 2 (katastri nr 2332). Lisaks 
on ühisveevärgiga ühendatud, kuid hetkel kasutusest väljas (reservis) Lüganuse 
puurkaev nr 1 (katastri nr 2331). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 224 
Lüganuse aleviku elanikku ehk ligikaudu 47% aleviku elanikest. Reoveekogumisalal 
on ühisveevärgiga liitumise võimalus tagatud üksnes asula lõunaosa tarbijatele.  

Lüganuse aleviku ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 2970 meetrit. Torustikud on 
suures osas rekonstrueeritud 2014.a. Ühisveevärgi torustike rekonstrueerimisel 
kasutati plasttorusid läbimõõduga De32...De63 mm. Üksikud vanemad torustiku 
lõigud on malmtorudest läbimõõduga DN20...DN50 mm. Käesolevaks ajaks on 
vanemad torustikud ja liitmikud halvas seisukorras ning aeg-ajalt esineb ka lekkeid. 

Käesoleval ajal tarbitakse Lüganuse alevikus ühe puurkaevu vett, mis suunatakse 
veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmena on Lüganuse PK2 
puurkaev-pumplas kasutusel aereeritav rauaärastusfilter AFL 70 AIR Duplex 
tootlikkusega 8 m3/h. 

Lüganuse aleviku olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 
2 (Lüganuse aleviku ÜVK üldskeem).  
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Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Lüganuse aleviku asutusi. Asutustest on 
suuremad ühisveevärgi vee kasutajad Lüganuse Keskkool, raamatukogu, noortemaja 
ja vallavalitsus. 

Lüganuse aleviku ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaev pumplaid:  

 Lüganuse puurkaev nr 2 (katastri nr 2332); 

Lüganuse puurkaev nr 2 on puuritud 1965. aastal ja asub aleviku keskuse lääneosas 
(joonis 6). Puurkaevu sügavus on 228 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 
Kambriumi-Vendi Voronka ja Gdovi põhjaveekogumist. Puurkaev-pumpla on 
rekonstrueeritud 2009. aastal. Tööde käigus rekonstrueeriti pumplahoone ning 
vahetati välja pumpla toruarmatuur ja paigaldati uus 0,5 m3 suurune hüdrofoor, II 
astme pumbad ja mahuti (ca 1 m3) ning veetöötlusseadmed. Veetöötlusseadmena on 
puurkaev-pumplas kasutusel aereeritav rauaärastusfilter AFL 70 AIR Duplex 
tootlikkusega 8 m3/h. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu 
sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal on tagatud ca 50 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga.  

  

  

Joonis 6.  Lüganuse puurkaev-pumpla (katastri nr 2332) ja veetöötlusjaam. Fotod: 
OÜ Alkranel 30.05.2016. 

Lisaks on ühisveevärgiga ühendatud, kuid hetkel kasutusest väljas (reservis) 
Lüganuse puurkaev nr 1 (katastri nr 2331). Puurkaev on rajatud 1951.a.  ning asub 
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aleviku keskuse lääneosas (joonis 7). Puurkaevu sügavus on 225 meetrit ning selle 
abil ammutatakse vett Kambriumi-Vendi Voronka ja Gdovi põhjaveekogumist. 
Pumpla torustik on 2005. a. välja vahetatud. Hoones on 2 hüdrofoori, millest üks on 
kasutusel. Hüdrofoorid on pooleldi hoones, pooleldi hoonest väljas muldes. 
Puurkaevu on paigaldatud 2005. a. pump (LOWARA) NPI8F5500W7. Pumba 
tootlikkus Q = 25 m³/h ja tõstekõrgus H = 101 mH2O. Elektri- ja automaatikaosa on 
amortiseerunud. Hoone on pooleldi maa - alune paekivist laotud seintega. Hoone üks 
külg on kokku ehitatud kõrvalasuva Palu Grupp OÜ-le kuuluva hoonega. Puurkaev-
pumpla hoone on väga halvas seisukorras. Veetöötlusseadmed puurkaev-pumplas 
puuduvad. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala 
ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal pole tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon 
ning ala pole piiratud aiaga. 

  

Joonis 7.  Lüganuse puurkaev-pumpla nr 1 (katastri nr 2331). Fotod: OÜ Alkranel 
30.05.2016. 

OÜ-le Järve Biopuhastus väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/325682) lubatud 
veevõtt Lüganuse aleviku ühisveevarustuse puurkaevudest on toodud tabelis 10.  

Lüganuse aleviku ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate 
tehnilised andmed on toodud tabelis 11. 

Lüganuse aleviku ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest väljapumbatud ning tarbitud 
veekoguse andmed 2015.a. kohta on esitatud tabelis 12.   

2.4.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Lüganuse alevikus on tuletõrje veevarustus lahendatud looduslike veevõtukohtade 
baasil. Tuletõrje kustutusvett on võimalik võtta Purtse jõel asuvate maanteesilla ja 
jalakäijate silla juurest. Veevõtukohtadel puudub nõuetekohane tähistus. Täpsemad 
andmed veevõtukohtade seisukorra ja vee kättesaadavuse kohta puuduvad. 

2.4.3 Joogivee kvaliteet 

Lüganuse aleviku veevarustussüsteemis kasutatakse käesoleval ajal Lüganuse 
puurkaevust nr 2 (katastri nr 2332) saadavat vett. Lisaks on ühisveevärgiga ühendatud 
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ka Lüganuse reservkaev (katastri nr 2331). Ülevaade puurkaevudest võetava põhjavee 
ning ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteeti kohta on toodud Lisas 1.  

Lisas 1 toodud põhjavee kvaliteedi analüüsitulemuste põhjal on näha, et käesoleval 
ajal Lüganuse aleviku ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu (katastri nr 2332) 
põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud 
üldraua sisaldus. SM 02.01.2003. a. määruse nr 1 põhjal jääb Lüganuse puurkaevu nr 
2 vesi üldraua sisalduse tõttu II kvaliteediklassi ning värvuse näitaja osas III 
kvaliteediklassi. 

Lüganuse aleviku ühisveevarustuse puurkaevu (katastri nr 2332) veest on uuritud ka 
põhjavee radioloogilisi näitajaid. Puurkaevust 2014. võetud veeproovi 
analüüsitulemuste põhjal on joogiveega saadav täiskasvanud inimese aastane 
efektiivdoos 0,318±0,027  mSv/a, mis on joogiveele kehtestatud piirnormist (0,1 
mSv/a) suurem. SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82 ptk 2 § 3 lg 4 järgi korraldab 
Terviseamet koostöös ekspertidega terviseriski hindamise ja inimese tervise kaitsmise 
vajaduse korral abinõude programmi väljatöötamise, mille kulud katab 
joogiveekäitleja. Kui lubatust kõrgemate näitajate puhul ei kaasne ohtu inimese 
tervisele, võib seda vett kasutada joogivee otstarbeks. Lüganuse aleviku joogivee 
radionukliidide sisaldusest tarbijate tervisele tuleneva mõju hinnang on teostatud 
2015. aastal. Terviseriski hinnangu alusel Lüganuse aleviku joogivee radioloogilise 
mõju tõttu haigestuvate inimeste arv on suurima tõenäosusega 0. 

Lisas 1 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Lüganuse aleviku ühisveevõrgust. Viimaste joogivee proovide 
analüüsitulemuste põhjal vastab ühisveevärgist võetav joogivesi kehtestatud 
piirnormidele (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82). 

Amortiseerunud ühisveevärgi ja kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee 
kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. Tulenevalt sellest, et Lüganuse 
puurkaev-pumplas toimub joogivee töötluses kasutatavate rauaeraldusfiltrite 
tagasipesu toorveega pole alati tagatud joogivee vastavus kvaliteedinõuetele.  

Lüganuse aleviku veevarustussüsteemi probleemid: 

 Lüganuse aleviku põhjaosas individuaalelamute piirkonnas puudub 
ühisveevärgiga liitumise võimalus; 

 Olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud on amortiseerunud ning 
vajavad rekonstrueerimist; 

 Lüganuse puurkaev-pumplas toimub rauaeraldusfiltrite tagasipesu toorveega, 
mistõttu pole alati tagatud joogivee vastavus kvaliteedinõuetele. 

2.4.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Lüganuse aleviku ühiskanalisatsiooni süsteemiga on käesoleval ajal liitunud ligikaudu 
177 inimest ehk ligikaudu 37% aleviku elanikest. Lüganuse alevikus on moodustatud 
reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitunud suurem 
enamus aleviku keskuse elanikest. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub 
ühiskanalisatsioon, toimub reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumismahutite 
seisukorra ja nende veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude tühjendamise kohta 
andmed puuduvad. 
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Lüganuse aleviku kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, kuid reovee suunamiseks 
puhastile on kasutusel kolm reoveepumplat. Lüganuse alevikus on kokku ca 1275 m 
isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ning ca 800 meetrit survekanalisatsiooni 
torustikke. Olemasolevad kanalisatsioonitorustikud on suures osas rekonstrueeritud 
2014. aastal. Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud on peamiselt rajatud PVC torudest 
läbimõõduga De160 mm.  Survekanalisatsiooni torustike rajamisel on kasutatud PE 
torusid läbimõõduga De90 ja De110 mm.  

Tulenevalt vanemate eelkõige kinnistusiseste kanalisatsioonitorustike ja -kaevude 
vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja 
lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee 
filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb 
allapoole kollektorite paigaldussügavust.  

Sademeveekanalisatsioon Lüganuse aleviku keskuses puudub. Sademevee 
ärajuhtimine on lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et 
sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 

Lüganuse aleviku kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval 
joonisel 2 (Lüganuse aleviku ÜVK üldskeem). 

Lüganuse alevikus on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus aleviku keskuse 
kortermajade ja eramajade elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Lüganuse alevikus 
on suuremateks ühiskanalisatsiooniga ühendatud asutusteks Lüganuse Keskkool, 
raamatukogu ja noortemaja. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Lüganuse aleviku 
elanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett 
ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Lüganuse alevikus ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt ja asutustes tekkiva 
reovee ning reoveepuhastile juhitava reovee arvestuslikud kogused aastal 2015 on 
toodud tabelis 13. 

2.4.5 Lüganuse aleviku reovee reostuskoormus 

Lüganuse aleviku reoveepuhasti juures on 2016. aastal läbi viidud reostuskoormuse 
analüüs, mille käigus mõõdeti ööpäevaringselt reovee vooluhulki ning võeti 
keskmistatud reoveeproove. Reostuskoormuse analüüs teostati ajavahemikul 4.05-
11.05.2016. Reovee vooluhulga mõõtmisel saadi Lüganuse aleviku ööpäevaseks 
keskmiseks reovee vooluhulgaks 32,8 m3/d. Kõrgeim ööpäevane vooluhulk 
registreeriti mõõtmisperioodi alguses (4.05-5.05.2016) 47,6 m3/d ning minimaalne 
vooluhulk mõõtmisperioodi lõpus (10.05-11.05.2016) 24,1 m3/d. Keskmine BHT7 
kontsentratsioon puhasti sissevoolus oli 271 mg/l ning reostuskoormus 8,9 kg 
BHT7/d. Lüganuse reovee vooluhulk langes mõõtmiste ajal pidevalt. Selle põhjuseks 
olid aprilli lõpus esinenud tugevad vihmad. Pinnas oli mõõtmiste alguses veel veega 
läbi imbunud ja maapinda katsid kohati veeloigud. Mõõtmiste-aegsete kuivade 
ilmadega pinnas tahenes tasapisi ja infiltrataioon vähenes. Lüganuse reovee 
keskmiseks koormuseks 2016. a. mais tehtud mõõtmiste ajal oli 148 inimekvivalenti. 

Lüganuse aleviku arvestuslik reostuskoormuse analüüs 2015.a. andmete põhjal on 
esitatud tabelis 16. Arvutustes on arvestatud, et tööl ja koolis tarbib inimene vett 15-
40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. A., 1995). Arvutuslikuks 
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veetarbeks on vastavalt arvestuslikule ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike 
veetarbe andmetele võetud 45,8 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. tabel 13). 
Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe Lüganuse aleviku 
ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks 
reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g 
heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Lüganuse aleviku elanike poolt ning asutustes tekitatud arvestuslik reovee vooluhulk 
on ööpäevas ca 9,6 m3 (vt tabel 16). Lüganuse aleviku ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanike ning asutuste ja ettevõtete ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 
11,5 kg BHT7/d. Alljärgnevas tabelis toodud parameetrid on arvutuslikud ning võivad 
mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 16. Lüganuse aleviku reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 
töötajad 

Erireostus-
koormus 

Vee 
eritarve 

Reostus-
koormus 

Voolu-
hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m3/d kg/d 
ÜK-ga ühendatud elanikud Lüganuse 
alevikus 177 1 45,8 177 8,1 10,6 

Lüganuse aleviku asutused ja 
ettevõtted  0,3 30,0 15,0 1,50 0,9 
Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - 0,3 30,0 15,0 1,5 0,9 
Lüganuse reovesi kokku 177 - - 192 9,6 11,5 
Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 
Kanalisatsioon kokku       192 9,6 11,5 
Infiltratsioon - - 65% - 17,8 - 
REOVESI KOKKU       192 27,4 11,5 

2.4.6 Lüganuse aleviku reoveepumplad 

Suurem enamus Lüganuse aleviku kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 
suunamiseks reoveepuhastile on Lüganuse alevikus kasutusel kolm reoveepumplat. 
Reoveepumplad on rajatud 2014.a. Tegemist on kahe pumbaga varustatud 
kompaktpumplatega. 

Lüganuse alevikus kasutatava reoveepumplate andmed on toodud tabelis 17. 

Tabel 17.  Lüganuse aleviku reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 
tähis 

Objekti nimi 
Kasutatava pumba 
mark 

Tootlikkus 
m3/h 

Rajamise 
aasta 

Üldhinnang 

RPJ-1 Kaitseliit 
2x ABS 
AS0830.186-S13/4 
(1,9 kW) 

- 2014 Hea 

RPJ-2 Kirik 
2x GRUNDFOS 
SEG 40.12.2. 50  
(1,2 kW) 

- 2014 Hea 

RPJ-3 Rahvamaja 
FLYGT 3045 .181-
1340431 (1,2 kW) 

- 2014 Hea 

Andmed: OÜ Järve Biopuhastus. 
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2.4.7 Lüganuse aleviku reoveepuhasti 

Lüganuse aleviku reoveepuhasti asub aleviku keskuse kaguosas Kohtla jõe ääres 
(joonis 8). Reovee puhastamine toimub 1999. aastal rajatud Bioclere 280 
nõrgbiofiltris. Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal 
on 16,8 kg BHT7/d (280 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 70 m3/d.  

Reovesi suunatakse puhastusprotsessi isevoolse torustiku kaudu. Reoveepuhasti 
koosneb septikust ja biofiltrist. Septikus toimub reovee mehaaniline eelpuhastus ning 
sinna jääb pidama ujupraht, liiv ja jämeheljum. Septikust voolab reovesi biofiltri all 
olevasse kaevu, pumbatakse kaevust filtri pinnale ning nõrgub sealt läbi filtri täidise. 
Täidisele moodustub biokile, milles elunevad bakterid lagundavadki orgaanilise aine. 
Bakterite hingamiseks vajalik õhk antakse filtrisse ventilaatori abil. Läbi biofiltri 
nõrgunud vesi langeb pumbakaevu tagasi ning ringleb seni läbi filtri, kuni asendub 
uue, juurdevoolanud reoveega. Osa biokilest irdub aja jooksul ning langeb kaevu 
põhja, kust ta eemaldatakse. Biofilter koosneb soojustatud klaasplastkerest, 
plastelementidest koosnevast filtritäidisest ja vett täidise pinnale pihustavast 
jaotusseadmest. Heitvesi juhitakse äravoolutoru kaudu suublasse. 

Puhastusseadmete ehituskonstruktsioonide ja tehnoloogiliste seadmete seisund on 
rahuldav. Reoveepuhastil puudub järelsetiti ja heitvee järelpuhastuse võimalus ning 
reoveepuhasti hooldamine on keerukas.  Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt 
häireid sademeteveed, mis suurte saju- ja sulaperioodidel Lüganuse puhastisse 
sisenevat reovee kogust suurendavad. 

Heitvee suublaks vastavalt OÜ-le Järve Biopuhastus väljastatud vee-erikasutusloale 
(nr L.VV/325682) on Kohtla jõgi (suubla kood VEE1070700). Vastavalt Eesti 
Veeseadusele on kõik Eesti veekogud (s.h. Kohtla jõgi) reostustundlikud 
heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/325682) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 
kogused ning Lüganuse aleviku reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 
aastatel 2014-2015 on toodud Lisas 2. 
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Joonis 8.  Lüganuse aleviku reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 30.05.2016. 

Lisas 2 esitatud heitvee analüüsitulemustest selgub, et aastatel 2014-2015 võetud 
heitvee proovides on üle piirnormi olnud nii BHT7, KHT, heljumi, üldlämmastiku kui 
ka üldfosfori näitajad. 

Lüganuse aleviku kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

 Lüganuse aleviku reoveekogumisalal puudub paljudel elanikel 
ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus; 

 Lüganuse aleviku reoveepuhasti on osaliselt amortiseerunud ja tehnoloogiliselt 
vananenud ning ei suuda tagada heitvee vastavust kehtestatud vee-
erikasutusloa nõuetele. Reoveepuhastil puudub järelsetiti ja heitvee 
järelpuhastuse võimalus ning reoveepuhasti hooldamine on keerukas. 

2.5 Purtse küla 

Purtse külas elab 01.01.2016. aasta seisuga 273 elanikku. 

Purtse küla keskuses on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi valdavalt 
nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus).  

Purtse küla reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. 
juuli 2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on küla reostuskoormus 178 
inimekvivalenti (ie). Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 32,8 
ie/ha. 
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Purtse külas kuuluvad ÜVK-ga seotud varad Lüganuse Vallavalitsusele. ÜVK 
süsteemide haldamisega tegeleb OÜ Järve Biopuhastus. 

2.5.1 Purtse küla veevarustussüsteemi kirjeldus 

Purtse külas on kaks eraldiseisvat veevõrku ning veevarustus baseerub käesoleval ajal 
kahel puurkaevul: küla keskuses asuval Purtse Küla puurkaevul (katastri nr 2227) 
ning küla edelaosas asuval Purtse Sigala puurkaevul (katastri nr 2233). 
Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 66 Purtse küla elanikku ehk ligikaudu 
23% küla elanikest. Reoveekogumisalal on ühisveevärgiga liitumise võimalus tagatud 
suuremale osale tarbijatest.  

Purtse küla keskuse ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 220 meetrit. Torustikud 
on valdavalt rajatud malm- ja plasttorudest läbimõõduga De32...De50 mm. Sigala 
piirkonna ühisveevõrgu kogupikkus on ca 890 meetrit. Torustikud on rajatud malm- ja 
plasttorudest läbimõõduga DN25...DN100. Käesolevaks ajaks on vanemad torustikud 
ja liitmikud halvas seisukorras ning aeg-ajalt esineb ka lekkeid. 

Käesoleval ajal tarbitakse Purtse külas kahe puurkaevu vett. Küla keskuses asuva 
Purtse Küla puurkaevu (katastri nr 2227) vesi suunatakse veevõrku peale 
veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel 
aereeritav rauafiltrisüsteem AFL 40 AIR DUPLEX tootlikkusega 2,3 m3/h. 

Lisaks on eraldiseisev veevarustussüsteem Purtse küla põhjaosas asuvas nn. kindluse 
piirkonnas, kus piimakarja kasvatamisega tegelevale Ingli talule kuuluva puurkaevu 
(katastri nr 2225) kaudu saavad lisaks vett ka 18 majapidamist ning Purtse kindlus. 
Veevarustuse torustikud on kohalikud elanikud rajanud ise. Puurkaevust võetavas 
vees on varasemate proovide põhjal olnud üle joogiveele lubatud piirnormi (SM 
31.07.2001. a. määrus nr. 82) üldraua sisaldus. Täpsemad andmed tarbijateni jõudva 
joogivee kvaliteedi kohta puuduvad. Probleeme esineb piirkonna elanike joogivee 
varustuskindlusega, kuna teatud perioodidel (peamiselt suvel) ei jagu 
põllumajandusettevõtte tegevusest tulenevalt elanikele piisavalt vett. 

Purtse küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 3 
(Purtse küla ÜVK üldskeem).  

Purtse küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaev pumplaid:  

 Purtse Küla puurkaev (katastri nr 2227); 

Purtse Küla puurkaev on puuritud 1969. aastal ja asub küla keskuses kortermajade 
juures (joonis 9). Puurkaevu sügavus on 130 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 
Kambrium-Vendi Voronka põhjaveekogumist. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 
2009. aastal. Tööde käigus rekonstrueeriti pumplahoone ning vahetati välja pumpla 
toruarmatuur ja paigaldati uus 0,2 m3 suurune hüdrofoor, aeratsioonimahuti (1,5 m3), 
rõhutõstepumbad (2 tk) ning survefiltrid raua- ja mangaanieralduseks. 
Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel aereeritav rauafiltrisüsteem AFL 
40 AIR DUPLEX tootlikkusega 2,3 m3/h. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on 
puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal pole tagatud 50 
meetrist sanitaarkaitsetsooni, kuid pumpla on piiratud aiaga.  
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Joonis 9.  Purtse Küla puurkaev-pumpla (katastri nr 2227) ja veetöötlusjaam. Fotod: 
OÜ Alkranel 30.05.2016. 

 Purtse Sigala puurkaev (katastri nr 2233 ); 

Purtse Sigala puurkaev on puuritud 1974. aastal ja asub küla edelaosas sigala juures 
(joonis 10). Puurkaevu abil varustatakse veega sigalat ning 8 eramut. Puurkaevu 
sügavus on 130 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Kambrium-Vendi Voronka 
põhjaveekogumist. Paigaldatud on uus pump, pumpla sisene toruarmatuur ning 
veemõõtja. Pumplahoones asub ka vana ca 5 m3 suurune hüdrofoor. 
Veetöötlusseadmed puurkaev-pumplas puuduvad. Puurkaev-pumpla hoone on 
tellistest ehitis, mis on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Vastavalt keskkonnaregistri 
andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal on 
tagatud ca 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga.  
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Joonis 10.  Purtse Sigala puurkaev-pumpla (katastri nr 2233). Fotod: OÜ Alkranel 
30.05.2016. 

OÜ-le Järve Biopuhastus väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/325682) lubatud 
veevõtt Purtse küla ühisveevarustuse puurkaevudest on toodud tabelis 10.  

Purtse küla ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 
andmed on toodud tabelis 11. 

Purtse küla ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest väljapumbatud ning tarbitud 
veekoguse andmed 2015.a. kohta on esitatud tabelis 12.  

2.5.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Purtse küla keskuses tuletõrje veevõtukohad puuduvad. Vajadusel on võimalik 
kustutusvett võtta Purtse külas kindluselamu juures asuvast tiigist. Täpsemad andmed 
veevõtukoha seisukorra ja vee kättesaadavuse kohta puuduvad. 

2.5.3 Joogivee kvaliteet 

Purtse küla veevarustussüsteemis kasutatakse käesoleval ajal kahest puurkaevust 
(katastri nr-id 2227 ja 2233) saadavat vett. Ülevaade puurkaevudest võetava põhjavee 
ning ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteeti kohta on toodud Lisas 1.  
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Lisas 1 toodud põhjavee kvaliteedi analüüsitulemuste põhjal on näha, et käesoleval 
ajal Purtse küla keskuse ühisveevarustuses kasutatava Purtse Küla puurkaevu (katastri 
nr 2227) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 
82) olnud üldraua sisaldus. SM 02.01.2003. a. määruse nr 1 põhjal jääb Purtse Küla 
puurkaevu vesi üldraua sisalduse tõttu II kvaliteediklassi ning värvuse ja hägususe 
näitajad ületavad III kvaliteediklassi piirnorme. 

Purtse Sigala puurkaevu (katastri nr 2233) põhjavees on üle joogivee lubatud 
piirnormi (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua sisaldus. SM 02.01.2003. 
a. määruse nr 1 põhjal jääb Purtse Sigala puurkaevu vesi üldraua sisalduse tõttu II 
kvaliteediklassi ning värvuse ja hägususe näitajate põhjal III kvaliteediklassi. 
Põhjavee lõhna näitaja on ületanud III kvaliteediklassi piirnormi.  

Purtse küla keskuse ühisveevarustuse puurkaevu (katastri nr 2227) veest on uuritud ka 
põhjavee radioloogilisi näitajaid. Puurkaevust 2014. võetud veeproovi 
analüüsitulemuste põhjal on joogiveega saadav täiskasvanud inimese aastane 
efektiivdoos 0,320±0,029  mSv/a, mis on joogiveele kehtestatud piirnormist (0,1 
mSv/a) suurem. SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82 ptk 2 § 3 lg 4 järgi korraldab 
Terviseamet koostöös ekspertidega terviseriski hindamise ja inimese tervise kaitsmise 
vajaduse korral abinõude programmi väljatöötamise, mille kulud katab 
joogiveekäitleja. Kui lubatust kõrgemate näitajate puhul ei kaasne ohtu inimese 
tervisele, võib seda vett kasutada joogivee otstarbeks. Purtse küla keskuse joogivee 
radionukliidide sisaldusest tarbijate tervisele tuleneva mõju hinnang on teostatud 
2015. aastal. Terviseriski hinnangu alusel Purtse küla keskuse joogivee radioloogilise 
mõju tõttu haigestuvate inimeste arv on suurima tõenäosusega 0. Kontrollitud on ka 
Sigala piirkonna joogivee radioloogilisi näitajaid. Muraka kinnistu tarbijakraanist 
võetud joogivee analüüsitulemuste põhjal on joogiveega saadav täiskasvanud inimese 
aastane efektiivdoos 0,384±0,033  mSv/a, mis on joogiveele kehtestatud piirnormist 
(0,1 mSv/a) suurem. Terviseriski hinnangu alusel Purtse sigala piirkonna joogivee 
radioloogilise mõju tõttu haigestuvate inimeste arv on suurima tõenäosusega siiski 0. 

Lisas 1 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Purtse küla ühisveevõrkudest. Viimaste joogivee proovi analüüsitulemuste 
põhjal vastab küla keskuse joogivesi kehtestatud piirnormidele (SM 31.07.2001. a. 
määrus nr. 82). Sigala piirkonna joogivees on üle joogiveele kehtestatud piirnormi 
olnud üldraua ja mangaani sisaldused. 

Amortiseerunud ühisveevärgi ja kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee 
kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. Tulenevalt sellest, et Purtse küla 
keskuse puurkaev-pumplas toimub joogivee töötluses kasutatavate rauaeraldusfiltrite 
tagasipesu toorveega pole alati tagatud joogivee vastavus kvaliteedinõuetele. 

Purtse küla veevarustussüsteemide probleemid: 

 Purtse küla sigala piirkonna ühisveevärgist võetavas vees on üle lubatud 
piirnormi olnud üldraua ja mangaani sisaldused; 

 Purtse Sigala puurkaev-pumpla hoone, sisustus ning elektri- ja 
automaatikaseadmed on halvas seisukorras ja vajavad rekonstrueerimist; 

 Olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud on amortiseerunud ning 
vajavad rekonstrueerimist; 
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 Purtse küla keskuse puurkaev-pumplas toimub rauaeraldusfiltrite tagasipesu 
toorveega, mistõttu pole alati tagatud joogivee vastavus kvaliteedinõuetele; 

 Purtse kindluse piirkonna elanike veevarustuse kindluses esineb probleeme 
ning pole tagatud kvaliteedinõuetele vastav joogivesi. 

2.5.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Purtse küla ühiskanalisatsiooni süsteemiga on käesoleval ajal liitunud ligikaudu 40 
inimest ehk ligikaudu 14% küla elanikest. Purtse külas on moodustatud 
reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitunud suurem 
enamus elanikest. Ühiskanalisatsiooniga on hõlmatud ainult reoveekogumisalal 
asuvad kortermajad. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub ühiskanalisatsioon, 
toimub reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumismahutite seisukorra ja nende 
veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude tühjendamise kohta andmed puuduvad. 

Purtse küla kanalisatsioon on isevoolne ning reovee suunamiseks puhastile 
reoveepumplaid ei kasutata. Purtse külas on kokku ca 265 m isevoolseid 
kanalisatsioonitorustikke. Olemasolevad kanalisatsioonitorustikud on rajatud enam 
kui 30 aasta tagasi kasutades peamiselt DN150 mm läbimõõduga keraamilisi torusid.   

Tulenevalt kanalisatsioonitorustike ja -kaevude vanusest on need suures osas 
amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib 
toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite 
paigaldussügavust.  

Sademeveekanalisatsioon Purtse küla keskuses puudub. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 
haljasaladel pinnasesse. 

Purtse küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 3 
(Purtse küla ÜVK üldskeem). 

Purtse külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud üksnes küla keskuse kortermajade 
elanikud. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Purtse küla elanike olmereovett. 
Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Purtse külas ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt ja asutustes tekkiva reovee 
ning reoveepuhastile juhitava reovee arvestuslikud kogused aastal 2015 on toodud 
tabelis 13. 

2.5.5 Purtse küla reovee reostuskoormus 

Purtse küla reoveepuhasti juures on 2016. aastal läbi viidud reostuskoormuse analüüs, 
mille käigus mõõdeti ööpäevaringselt reovee vooluhulki ning võeti keskmistatud 
reoveeproove. Reostuskoormuse analüüs teostati ajavahemikul 4.05-11.05.2016. 
Reovee vooluhulga mõõtmisel saadi Purtse küla ööpäevaseks keskmiseks reovee 
vooluhulgaks 9,3 m3/d. Kõrgeim ööpäevane vooluhulk registreeriti mõõtmisperioodi 
lõpupoole (9.05-10.05.2016) 12,9 m3/d ning minimaalne vooluhulk mõõtmisperioodi 
alguses (4.05-5.05.2016) 6,9 m3/d. Keskmine BHT7 kontsentratsioon puhasti 
sissevoolus oli 275 mg/l ning reostuskoormus 2,56 kg BHT7/d. Purtse reovee 
vooluhulk oli kõige suurem öösiti kella ühe ja kolme vahel. Selle põhjuseks oli 
joogivee puhastamise filtrite läbipesemine, mis toimub automaatselt ja on koormuse 
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ühtlustamiseks seatud öötundidele. Kõrgeid vooluhulki esines ka 9. ja 10. mai 
pealelõunasel ajal. Samas olid ka nendel päevadel võetud vee proovide BHT-d ca 
poole väiksemad kui varasematel mõõtmispäevadel. Selle ilmingu põhjus pole teada. 
Purtse reovee keskmiseks koormuseks 2016. a. mais tehtud mõõtmiste ajal oli 43 
inimekvivalenti. 

Purtse küla arvestuslik reostuskoormuse analüüs 2015.a. andmete põhjal on esitatud 
tabelis 18. Arvutustes on arvestatud, et tööl ja koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit 
päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. A., 1995). Arvutuslikuks veetarbeks on 
vastavalt arvestuslikule ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike veetarbe andmetele 
võetud 73,7 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. tabel 13). Reostuskoormuse arvutamisel 
on arvestatud, et ühe Purtse küla ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt 
tekitatud ööpäevaseks reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 
ie on 60 g/BHT7, 60 g heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Purtse küla elanike poolt tekitatud arvestuslik reovee vooluhulk on ööpäevas ca 2,9 
m3 (vt tabel 18). Purtse küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike ööpäevane 
reostuskoormus on ligikaudu 2,4 kg BHT7/d. Alljärgnevas tabelis toodud parameetrid 
on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 18. Purtse küla reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 
töötajad 

Erireostus-
koormus 

Vee 
eritarve 

Reostus-
koormus 

Voolu-
hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m3/d kg/d 
ÜK-ga ühendatud elanikud Purtse 
külas 40 1 73,7 40 2,9 2,4 

-  0,3 30,0 0,0 0,00 0,0 
Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - 0,3 30,0 0,0 0,0 0,0 
Purtse reovesi kokku 40 - - 40 2,9 2,4 
Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 
Kanalisatsioon kokku       40 2,9 2,4 
Infiltratsioon - - 47% - 2,6 - 
REOVESI KOKKU       40 5,5 2,4 

2.5.6 Purtse küla reoveepumplad 

Purtse küla kanalisatsioon on isevoolne ning reoveepumplad kanalisatsioonisüsteemis 
puuduvad.  

 

2.5.7 Purtse küla reoveepuhasti 

Purtse küla reoveepuhasti asub küla keskuse loodeosas (joonis 11). Reovee 
puhastamine toimub 2009. aastal rajatud Biofix 15 tüüpi kompaktpuhastis. 
Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 6 kg BHT7/d 
(100 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 15 m3/d.  

Reovesi suunatakse reoveepuhastile isevoolselt. Puhasti koosneb mehaanilisest võrest, 
septikust, pumplast, biokilekandjatega reaktorist ning järelsetitist. Mehaanilise võre 
ning septiku abil toimub reovee mehaaniline eelpuhastus ning sinna jääb pidama 
ujupraht, liiv ja jämeheljum. Septikust voolab reovesi pumbakaevu, kust see 
pumbatakse bioreaktorisse. Reovee bioloogiline puhastus toimub bioreaktoris olevale 
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täidisele moodustunud biokile abil, milles elunevad bakterid lagundavadki orgaanilise 
aine. Bakterite hingamiseks vajalik õhk antakse reaktorisse õhupuhuri abil. 
Bioloogiliselt puhastatud reovesi juhitakse järelsetitisse ning sealt ülevoolu kaudu 
suublasse.  Õhupuhur, elektri- ja automaatikablokk ning seadmed fosforiärastuse 
kemikaali doseerimiseks asuvad puhasti juures teeninduskappides.  

Reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab üldjuhul reovee nõuetekohase 
puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeteveed, mis suurte 
saju- ja sulaperioodidel Purtse puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. 

Heitvee suublaks vastavalt OÜ-le Järve Biopuhastus väljastatud vee-erikasutusloale 
(nr L.VV/325682) on Männiku oja (suubla kood VEE1068225). Vastavalt Eesti 
Veeseadusele on kõik Eesti veekogud (s.h. Männiku oja) reostustundlikud 
heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/325682) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 
kogused ning Purtse küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused aastatel 
2014-2015 on toodud Lisas 2. 

  

  

Joonis 11.  Purtse küla reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 30.05.2016. 

Lisas 2 esitatud heitvee analüüsitulemustest selgub, et 2015. aastal võetud heitvee 
proovid vastavad vee erikasutusloa nõuetele. Varasemalt on 2014.a. ühes proovis üle 
piirnormi olnud KHT, BHT7 ja hõljuvaine näitajad. 
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Purtse küla kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

 Olemasolevad vanemad kanalisatsioonitorustikud ning –kaevud on 
amortiseerunud ning toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. Kuivemal perioodil võib toimuda ka reovee 
filtreerumine pinnasesse; 

 Purtse küla reoveepuhasti ei suuda aeg-ajalt tagada heitvee näitajate vastavust 
vee erikasutusloa nõuetele, mistõttu on vajalik olemasoleva puhasti tehnilist 
lahendust täiustada. 

2.6 Varja küla 

Varja külas elab 01.01.2016. aasta seisuga 119 elanikku. 

Varja küla keskuses on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi valdavalt 
kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus).  

Varja küla reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. juuli 
2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on küla reostuskoormus 120 inimekvivalenti 
(ie). Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 13,8 ie/ha. 

Varja külas kuuluvad ÜVK-ga seotud varad Lüganuse Vallavalitsusele. ÜVK 
süsteemide haldamisega tegeleb OÜ Järve Biopuhastus. 

2.6.1 Varja küla veevarustussüsteemi kirjeldus 

Varja külas on üks veevõrku ning veevarustus baseerub käesoleval ajal küla keskuses 
asuval Varja puurkaevul (katastri nr 2238). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett 
ligikaudu 41 Varja küla elanikku ehk ligikaudu 33% küla elanikest. 
Reoveekogumisalal on ühisveevärgiga liitumise võimalus tagatud eelkõige 
kortermajade elanikele.  

Varja küla keskuse ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 275 meetrit. Torustikud on 
valdavalt rajatud malm- ja plasttorudest läbimõõduga DN25...DN100 mm. 
Käesolevaks ajaks on vanemad torustikud ja liitmikud halvas seisukorras ning aeg-
ajalt esineb ka lekkeid. 

Käesoleval ajal tarbitakse Varja külas ühe puurkaevu vett. Küla keskuses asuva Varja 
puurkaevu (katastri nr 2238) vesi suunatakse veevõrku peale veetöötlusseadmete 
läbimist. Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel aereeritav 
rauafiltrisüsteem AFL 40 AIR DUPLEX tootlikkusega 2,2 m3/h. 

Varja küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 4 
(Varja küla ÜVK üldskeem).  

Varja küla ühisveevärgis kasutatakse järgmist puurkaev pumplat:  

 Varja puurkaev (katastri nr 2238); 

Varja puurkaev on puuritud 1971. aastal ja asub küla keskuses kortermajade juures 
(joonis 12). Puurkaevu sügavus on 43 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 
Ordoviitsiumi-Kambrium põhjaveekogumist. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 
2009. aastal. Tööde käigus rekonstrueeriti pumplahoone ning vahetati välja pumpla 
toruarmatuur ja paigaldati uus 0,2 m3 suurune hüdrofoor, aeratsioonimahuti (1,5 m3), 
rõhutõstepumbad (2 tk) ning survefiltrid raua- ja mangaanieralduseks. 
Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel aereeritav rauafiltrisüsteem AFL 
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40 AIR DUPLEX tootlikkusega 2,2 m3/h. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on 
puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal on tagatud ca 50 
meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga.  

  

  

Joonis 12.  Varja puurkaev-pumpla (katastri nr 2238) ja veetöötlusjaam. Fotod: 
OÜ Alkranel 30.05.2016. 

OÜ-le Järve Biopuhastus väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/325682) lubatud 
veevõtt Varja küla ühisveevarustuse puurkaevust on toodud tabelis 10.  

Varja küla ühisveevarustus-süsteemis kasutatava puurkaev-pumpla tehnilised andmed 
on toodud tabelis 11. 

Varja küla ühisveevarustuse puurkaev-pumplast väljapumbatud ning tarbitud 
veekoguse andmed 2015.a. kohta on esitatud tabelis 12.  

2.6.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Varja küla keskuses tuletõrje veevõtukohad puuduvad. 

2.6.3 Joogivee kvaliteet 

Varja küla veevarustussüsteemis kasutatakse käesoleval ajal ühest puurkaevust 
(katastri nr 2238) saadavat vett. Ülevaade puurkaevust võetava põhjavee ning 
ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteeti kohta on toodud Lisas 1.  
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Lisas 1 toodud põhjavee kvaliteedi analüüsitulemuste põhjal on näha, et käesoleval 
ajal Varja küla keskuse ühisveevarustuses kasutatava Varja puurkaevu (katastri nr 
2238) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82) 
olnud üldraua sisaldus. SM 02.01.2003. a. määruse nr 1 põhjal jääb Varja puurkaevu 
vesi üldraua sisalduse tõttu II kvaliteediklassi ning värvuse ja hägususe näitajad 
ületavad III kvaliteediklassi piirnorme. 

Varja küla ühisveevarustuse puurkaevu (katastri nr 2238) veest on uuritud ka 
põhjavee radioloogilisi näitajaid. Puurkaevust 2014. võetud veeproovi 
analüüsitulemuste põhjal on joogiveega saadav täiskasvanud inimese aastane 
efektiivdoos 0,289±0,038  mSv/a, mis on joogiveele kehtestatud piirnormist (0,1 
mSv/a) suurem. SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82 ptk 2 § 3 lg 4 järgi korraldab 
Terviseamet koostöös ekspertidega terviseriski hindamise ja inimese tervise kaitsmise 
vajaduse korral abinõude programmi väljatöötamise, mille kulud katab 
joogiveekäitleja. Kui lubatust kõrgemate näitajate puhul ei kaasne ohtu inimese 
tervisele, võib seda vett kasutada joogivee otstarbeks. Varja küla joogivee 
radionukliidide sisaldusest tarbijate tervisele tuleneva mõju hinnang on teostatud 
2015. aastal. Terviseriski hinnangu alusel Varja küla joogivee radioloogilise mõju 
tõttu haigestuvate inimeste arv on suurima tõenäosusega 0. 

Lisas 1 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Varja küla ühisveevõrgust. Viimaste joogivee proovi analüüsitulemuste põhjal 
vastab küla keskuse joogivesi kehtestatud piirnormidele (SM 31.07.2001. a. määrus 
nr. 82). 

Amortiseerunud ühisveevärgi ja kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee 
kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. Tulenevalt sellest, et Varja küla 
puurkaev-pumplas toimub joogivee töötluses kasutatavate raua- ja 
mangaanieraldusfiltrite tagasipesu toorveega pole alati tagatud joogivee vastavus 
kvaliteedinõuetele. 

Varja küla veevarustussüsteemi probleemid: 

 Olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud on amortiseerunud ning 
vajavad rekonstrueerimist; 

 Varja küla puurkaev-pumplas toimub raua- ja mangaanieraldusfiltrite 
tagasipesu toorveega, mistõttu pole alati tagatud joogivee vastavus 
kvaliteedinõuetele. 

2.6.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Varja küla ühiskanalisatsiooni süsteemiga on käesoleval ajal liitunud ligikaudu 41 
inimest ehk ligikaudu 33% küla elanikest. Varja külas on moodustatud 
reoveekogumisala. Ühiskanalisatsiooniga on hõlmatud ainult reoveekogumisalal 
asuvad kortermajad ning üks eramu. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub 
ühiskanalisatsioon, toimub reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumismahutite 
seisukorra ja nende veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude tühjendamise kohta 
andmed puuduvad. 

Varja küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne ning üksnes ühe eramu reovee 
suunamiseks puhastile on kasutusel kinnistupumpla. Varja külas on kokku ca 650 m 
isevoolseid ning ca 50 meetrit survelisi kanalisatsioonitorustikke. Olemasolevad 
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isevoolsed kanalisatsioonitorustikud on rajatud enam kui 30 aasta tagasi kasutades 
peamiselt DN150 mm läbimõõduga asbotsement ja malm torusid. 
Survekanalisatsiooni torustiku rajamisel on kasutatud uuemaid plasttorusid 
läbimõõduga De110 mm.   

Tulenevalt kanalisatsioonitorustike ja -kaevude vanusest on need suures osas 
amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib 
toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite 
paigaldussügavust.  

Sademeveekanalisatsioon Varja küla keskuses puudub. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 
haljasaladel pinnasesse. 

Varja küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 4 
(Varja küla ÜVK üldskeem). 

Varja külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud küla keskuse kortermajade ning ühe 
eramu elanikud. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Varja küla elanike 
olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Varja külas ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tekkiva reovee ning 
reoveepuhastile juhitava reovee arvestuslikud kogused aastal 2015 on toodud tabelis 
13. 

2.6.5 Varja küla reovee reostuskoormus 

Kuna Varja külas pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud 
reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 19). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja 
koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. 
A., 1995). Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt arvestuslikule ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanike veetarbe andmetele võetud 72 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. 
tabel 13). Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe Varja küla 
ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks 
reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g 
heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Varja küla elanike poolt tekitatud arvestuslik reovee vooluhulk on ööpäevas ca 3 m3 
(vt tabel 19). Varja küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike ööpäevane 
reostuskoormus on ligikaudu 2,5 kg BHT7/d. Alljärgnevas tabelis toodud parameetrid 
on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 19. Varja küla reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 
töötajad 

Erireostus-
koormus 

Vee 
eritarve 

Reostus-
koormus 

Voolu-
hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m3/d kg/d 
ÜK-ga ühendatud elanikud Varja 
külas 41 1 72,0 41 3,0 2,5 

-  0,3 30,0 0,0 0,00 0,0 
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Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - 0,3 30,0 0,0 0,0 0,0 
Varja reovesi kokku 41 - - 41 3,0 2,5 
Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 
Kanalisatsioon kokku       41 3,0 2,5 
Infiltratsioon - - 69% - 6,5 - 
REOVESI KOKKU       41 9,5 2,5 

2.6.6 Varja küla reoveepumplad 

Varja küla kanalisatsioon on isevoolne ning reoveepumplad ühiskanalisatsiooni 
süsteemis puuduvad. Üksnes ühe eramu reovee suunamiseks puhastile on kasutusel 
kinnistupumpla.  

2.6.7 Varja küla reoveepuhasti 

Varja küla reoveepuhasti asub küla keskuse loodeosas (joonis 13). Reovee 
puhastamine toimub 2011. aastal rajatud Biofix 9 tüüpi kompaktpuhastis. 
Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 3,6 kg 
BHT7/d (60 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 9 m3/d.  

Reovesi suunatakse reoveepuhastile peamiselt isevoolselt. Puhasti koosneb 
mehaanilisest võrest, septikust, pumplast, biokilekandjatega reaktorist ning 
järelsetitist. Mehaanilise võre ning septiku abil toimub reovee mehaaniline 
eelpuhastus ning sinna jääb pidama ujupraht, liiv ja jämeheljum. Septikust voolab 
reovesi pumbakaevu, kust see pumbatakse bioreaktorisse. Reovee bioloogiline 
puhastus toimub bioreaktoris olevale täidisele moodustunud biokile abil, milles 
elunevad bakterid lagundavadki orgaanilise aine. Bakterite hingamiseks vajalik õhk 
antakse reaktorisse õhupuhuri abil. Bioloogiliselt puhastatud reovesi juhitakse 
järelsetitisse ning sealt ülevoolu kaudu suublasse.  Õhupuhur, elektri- ja 
automaatikablokk ning seadmed fosforiärastuse kemikaali doseerimiseks asuvad 
puhasti juures teeninduskapis.  

Reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab üldiselt reovee nõuetekohase 
puhastuse.  Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeteveed, mis 
suurte saju- ja sulaperioodidel Varja puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. 

Heitvee suublaks vastavalt OÜ-le Järve Biopuhastus väljastatud vee-erikasutusloale 
(nr L.VV/325682) on Heinakraav (suubla kood VEE1071403). Vastavalt Eesti 
Veeseadusele on kõik Eesti veekogud (s.h. Heinakraav) reostustundlikud 
heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/325682) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 
kogused ning Varja küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused aastatel 
2014-2015 on toodud Lisas 2. 
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Joonis 13.  Varja küla reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 30.05.2016. 

Lisas 2 esitatud heitvee analüüsitulemustest selgub, et 2015. aastal võetud heitvee 
proovides on üle piirnormi olnud heljumi sisaldus. Varasemalt on 2014.a. proovides 
lisaks heljumi sisaldusele üle piirnormi olnud ka KHT ja BHT7 näitajad. 

Varja küla kanalisatsioonisüsteemi probleemid: 

 Olemasolevad vanemad kanalisatsioonitorustikud ning –kaevud on 
amortiseerunud ning toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. Kuivemal perioodil võib toimuda ka reovee 
filtreerumine pinnasesse; 

 Varja küla reoveepuhasti ei suuda aeg-ajalt tagada heitvee näitajate vastavust 
vee erikasutusloa nõuetele, mistõttu on vajalik olemasoleva puhasti tehnilist 
lahendust täiustada. 

2.7 Savala ja Uniküla külad 

Savala külas elab 01.01.2016. aasta seisuga 159 elanikku ning Unikülas 96 elanikku. 

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on põhjavesi piirkonnas eelkõige kaitsmata või 
nõrgalt kaitstud. 

Savala reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. juuli 
2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on piirkonna reostuskoormus 389 
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inimekvivalenti (ie). Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 11,1 
ie/ha. 

Savala ja Uniküla külades kuuluvad ÜVK-ga seotud varad OÜ-le Järve Biopuhastus, 
kes tegeleb ka ÜVK süsteemide haldamisega. 

2.7.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Savala ja Uniküla külades on kaks eraldiseisvat veevõrku ning veevarustus baseerub 
käesoleval ajal kolmel puurkaevul: Purtse jõest lõunapool asuvatel Savala (katastri nr 
2617) ja Uniküla (katastri nr 2616) puurkaevudel ning Purtse jõest põhjapool asuval 
Uniküla Vesi puurkaevul (katastri nr 14379). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett 
ligikaudu 239 Savala ja Uniküla küla elanikku ehk ligikaudu 88% külade elanikest. 
Reoveekogumisalal on ühisveevärgiga liitumise võimalus tagatud praktiliselt kõigile 
tarbijatele.  

Savala ja Uniküla külades Purtse jõest lõunapool asuva ühisveevõrgu kogupikkus on 
ligikaudu 3440 meetrit, millest ligikaudu 2835 meetrit on rajatud ning 
rekonstrueeritud 2012. ja 2014.a. Uued torustikud on rajatud plasttorudest 
läbimõõduga De32...De110 mm. Purtse jõest põhjapool asuva endisel MTÜ Uniküla 
Vesi puurkaevul (katastri nr 14379) baseeruva ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 
4480 meetrit. Torustikud on rajatud 1998.a. plasttorudest läbimõõduga De25...De110 
mm. Ühisveevärgi torustike seisukord on võrdlemisi hea. 

Käesoleval ajal tarbitakse Savala ja Uniküla külades kolme puurkaevu vett. Savala 
küla keskuses asuva Savala puurkaevu (katastri nr 2617) ning Uniküla lõunaosas 
asuva Uniküla puurkaevu (katastri nr 2616) vesi suunatakse veevõrku peale 
veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmena on Savala puurkaev-pumplas 
kasutusel aereeritav rauafiltrisüsteem. Uniküla puurkaev-pumplas on veetöötluseks 
kasutusel rauaärastusfiltrid SA40PF tootlikkusega 1,6 m3/h. 

Savala ja Uniküla külade olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval 
joonisel 5 (Savala ja Uniküla külade ÜVK üldskeem).  

Savala ja Uniküla külade ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaev pumplaid:  

 Savala puurkaev (katastri nr 2617); 

Savala puurkaev on puuritud 1971. aastal ja asub küla keskuses kortermajade juures 
(joonis 14). Puurkaevu sügavus on 85 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 
Ordoviitsiumi-Kambrium põhjaveekogumist. Puurkaev-pumpla on osaliselt 
rekonstrueeritud ca 5 aastat tagasi. Tööde käigus rekonstrueeriti pumpla sisene 
toruarmatuur ning paigaldati veetöötlusseadmed. Veetöötlusseadmena on puurkaev-
pumplas kasutusel aereeritavad rauafiltrid (3 tk). Veevõrgus vajalik veesurve 
tagamiseks on pumplas kasutusel kaks 0,5 m3 suurust membraanhüdrofoori. Vastavalt 
keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. 
Puurkaev-pumplal on tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsooni, kuid pumpla pole 
piiratud aiaga.  
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Joonis 14.  Savala puurkaev-pumpla (katastri nr 2617) ja veetöötlusjaam. Fotod: 
OÜ Alkranel 1.06.2016. 

 Uniküla puurkaev (katastri nr 2616); 

Uniküla puurkaev on puuritud 1968. aastal ja asub küla lõunaosas (joonis 15). 
Puurkaevu sügavus on 85 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Ordoviitsiumi-
Kambrium põhjaveekogumist. 2003.a. on pumbahoonesse paigaldatud uus 
plasttorustik läbimõõduga DN25. Veetöötlusseadmed paigaldati puurkaev-pumplasse 
2009.a. Veetöötlusseadmena on kasutusel rauafiltrid (2 tk) SA40PF tootlikkusega 1,6 
m3/h. Lisaks kasutatakse joogivee kareduse vähendamiseks veepehmendussoola. 
Veevõrgus vajalik veesurve tagamiseks on pumplas kasutusel 0,1 m3 suurune 
membraanhüdrofoori. Puurkaev-pumpla hoone on tellistest ehitis, mis on käesolevaks 
ajaks amortiseerunud. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu 
sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal pole tagatud 50 meetrist 
sanitaarkaitsetsooni ning ala pole piiratud aiaga.  
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Joonis 15.  Uniküla puurkaev-pumpla (katastri nr 2616). Fotod: OÜ Alkranel 
1.06.2016. 

 Uniküla Vesi puurkaev (katastri nr 14379); 

Uniküla Vesi puurkaev on puuritud 1998. aastal ja asub Purtse jõest põhja suunas  
(joonis 16). Puurkaevu sügavus on 184 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 
Kambrium-Vendi Voronka põhjaveekogumist. Puurkaev-pumpla on rajatud samuti 
1998.a. Pumpla torustik on terasest (DN50 ja DN100). Puurkaevu päis on 
renoveeritud 2005.a. Pumpla torustik on varustatud veemõõtja, sulgarmatuuri ja 
mudakogujaga. Paigaldatud on kaks 2,2 m3 suurust hüdrofoori. Veetöötlusseadmed 
puurkaev-pumplas puuduvad. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu 
sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal on tagatud 50 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga.  
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Joonis 16.  Uniküla Vesi puurkaev-pumpla (katastri nr 14379). Fotod: OÜ 
Alkranel 1.06.2016. 

Lüganuse Vallavalitsusele ning MTÜ-le Uniküla vesi väljastatud vee-
erikasutuslubadega (nr-id. vastavalt L.VV/328445 ja L.VV/322515) lubatud veevõtt 
Savala ja Uniküla külade ühisveevarustuse puurkaevudest on toodud tabelis 10.  

Savala ja Uniküla külade ühisveevarustus-süsteemides kasutatavate puurkaev-
pumplate tehnilised andmed on toodud tabelis 11. 

Savala ja Uniküla külade ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest väljapumbatud ning 
tarbitud veekoguse andmed 2015.a. kohta on esitatud tabelis 12.  

2.7.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Savala ja Uniküla külades nõuetekohased tuletõrje veevõtukohad puuduvad. 
Vajadusel on võimalik kustutusvett võtta Purtse jõest. Täpsemad andmed 
veevõtukohtade seisukorra ja vee kättesaadavuse kohta puuduvad. 

2.7.3 Joogivee kvaliteet 

Savala ja Uniküla külade veevarustussüsteemides kasutatakse käesoleval ajal kolmest 
puurkaevust (katastri nr-id 2617, 2616 ja 14379) saadavat vett. Ülevaade 
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puurkaevudest võetava põhjavee ning ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteeti 
kohta on toodud Lisas 1.  

Lisas 1 toodud põhjavee kvaliteedi analüüsitulemuste põhjal on näha, et käesoleval 
ajal Savala küla keskuse ühisveevarustuses kasutatava Savala puurkaevu (katastri nr 
2617) põhjavees on üle joogiveele lubatud piirnormi (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 
82) olnud üldraua sisaldus. SM 02.01.2003. a. määruse nr 1 põhjal jääb Savala 
puurkaevu vesi üldraua sisalduse tõttu II kvaliteediklassi ning hägususe näitaja osas 
samuti II kvaliteediklassi. 

Uniküla puurkaevu (katastri nr 2616) põhjavees on üle joogiveele lubatud piirnormi 
(SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua sisaldus. SM 02.01.2003. a. määruse 
nr 1 põhjal jääb Uniküla puurkaevu vesi üldraua sisalduse tõttu II kvaliteediklassi 
ning hägususe näitaja põhjal III kvaliteediklassi. Põhjavee lõhna näitaja on ületanud 
III kvaliteediklassi piirnormi.  

Uniküla Vesi puurkaevu (katastri nr 14379) põhjavees on üle joogiveele lubatud 
piirnormi (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua sisaldus. SM 02.01.2003. 
a. määruse nr 1 põhjal jääb Uniküla Vesi puurkaevu vesi viimaste andmete alusel 
üldraua sisalduse tõttu II kvaliteediklassi ning lõhna näitaja on ületanud III 
kvaliteediklassi piirnormi.  

Lisas 1 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Savala ja Uniküla külade ühisveevõrkudest. Viimaste joogivee proovide 
analüüsitulemuste põhjal vastab Savala ja Uniküla küla keskuse joogivesi kehtestatud 
piirnormidele (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82). Uniküla Vesi puurkaevul 
baseeruvast ühisveevärgist võetavas joogivees on üle joogiveele kehtestatud piirnormi 
olnud üldraua sisaldus. 

Amortiseerunud ühisveevärgi ja kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee 
kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. 

Savala ja Uniküla külade veevarustussüsteemide probleemid: 

 Uniküla Vesi piirkonna ühisveevärgist võetavas vees on üle lubatud piirnormi 
olnud üldraua sisaldus; 

 Savala ja Uniküla puurkaev-pumpla hooned, sisustus ning elektri- ja 
automaatikaseadmed on halvas seisukorras ja vajavad rekonstrueerimist. 

2.7.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Savala ja Uniküla külades on ühiskanalisatsiooniga käesoleval ajal liitunud ligikaudu 
159 inimest ehk ligikaudu 58% külade elanikest. Savala ja Uniküla piirkonnas on 
moodustatud reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitunud 
eelkõige Purtse jõest lõunapool asuvad tarbijad. Majapidamistes, kus käesoleval ajal 
puudub ühiskanalisatsioon, toimub reovee kogumine kogumismahutitesse. 
Kogumismahutite seisukorra ja nende veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude 
tühjendamise kohta andmed puuduvad. 

Savala ja Uniküla külade kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, kuid reovee 
suunamiseks puhastile on kasutusel kolm reoveepumplat. Savala ja Uniküla külades 
on kokku ca 2220 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ning 555 meetrit survelisi 
kanalisatsioonitorustikke. Olemasolevad kanalisatsioonisüsteemid on rajatud ning 
rekonstrueeritud aastatel 2012. ja 2014. ning on heas seisukorras. Isevoolsete 
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kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud PVC torustikke läbimõõduga De160 ja 
De200 mm. Survekanalisatsiooni torustikud on rajatud PE torudest läbimõõduga 
De63 ja De110 mm.  

Sademeveekanalisatsioon Savala ja Uniküla külades puudub. Üksnes Savala küla 
kortermajade ümber on kasutusel vanad drenaažitorustikud, kuid sademete ja liigvee 
ärajuhtimise võimalused puuduvad, mistõttu esineb osade kortermajade juures kõrge 
pinnasevee korral probleeme. Mujal on sademevee ärajuhtimine lahendatud eelkõige 
kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel 
pinnasesse. 

Savala ja Uniküla külade kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades 
oleval joonisel 5 (Savala ja Uniküla külade ÜVK üldskeem). 

Savala ja Uniküla külades on ühiskanalisatsiooniga ühendatud eelkõige Savala küla 
keskuse elanikud. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes elanike olmereovett. 
Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Savala ja Uniküla külades ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt ja asutustes 
tekkiva reovee ning reoveepuhastile juhitava reovee arvestuslikud kogused aastal 
2015 on toodud tabelis 13. 

2.7.5 Savala ja Uniküla külade reovee reostuskoormus 

Kuna piirkonnas pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud 
reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 20). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja 
koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. 
A., 1995). Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt arvestuslikule ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanike veetarbe andmetele võetud 67,3 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. 
tabel 13). Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe ühiskanalisatsiooniga 
varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks reostuskoormuseks on 1 
inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g heljuvainet, 2 g 
üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Savala ja Uniküla külade elanike poolt tekitatud arvestuslik reovee vooluhulk on 
ööpäevas ca 10,7 m3 (vt tabel 20). Savala ja Uniküla külade ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanike ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 9,5 kg BHT7/d. 
Alljärgnevas tabelis toodud parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda 
reaalsest olukorrast. 
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Tabel 20. Savala ja Uniküla külade reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 
töötajad 

Erireostus-
koormus 

Vee 
eritarve 

Reostus-
koormus 

Voolu-
hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m3/d kg/d 
ÜK-ga ühendatud elanikud Savala ja 
Uniküla külades 159 1 67,3 159 10,7 9,5 

-  0,3 30,0 0,0 0,00 0,0 
Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - 0,3 30,0 0,0 0,0 0,0 
Savala ja Uniküla reovesi kokku 159 - - 0,0 0,0 0,0 
Purgitav reovesi   1   159 10,7 9,5 
Kanalisatsioon kokku       0,0 0,0 0,0 
Infiltratsioon - - 7% - 0,8 - 
REOVESI KOKKU       159 11,5 9,5 

2.7.6 Savala ja Uniküla külade reoveepumplad 

Suurem enamus Savala ja Uniküla kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 
suunamiseks reoveepuhastile on piirkonnas kasutusel kolm reoveepumplat. Unikülas 
Kaare tee ääres asuv reoveepumpla on rajatud 2012. aastal ning ülejäänud kaks (Kuru 
ja Luha reoveepumplad)  on rajatud 2014.a. Tegemist on kahe pumbaga varustatud 
1400 (Kuru) ja 1600 mm läbimõõduga plastkorpusega kompaktpumplatega. 

Savala ja Uniküla külades kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 21. 

Tabel 21.  Savala ja Uniküla külade reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 
tähis 

Objekti nimi 
Kasutatava pumba 
mark 

Tootlikkus m3/h 
Rajamise 
aasta 

Üldhinnang 

RPJ-1 Kaare tee - 2x27 (H=6,7 m) 2012 Hea 
RPJ-2 Luha - 10 (H= 4 m) 2014 Hea 
RPJ-3 Kuru - 10 (H= 4 m) 2014 Hea 
Andmed: Lüganuse Vallavalitsus. 

2.7.7 Savala reoveepuhasti 

Savala reoveepuhasti asub Savala küla keskuses Purtse jõe ääres (joonis 17). Reovee 
puhastamine toimub 2012. aastal rajatud individuaallahendusega aktiivmudapuhastis. 
Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 17,7 kg 
BHT7/d (295 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 41,5 m3/d.  

Reovesi suunatakse reoveepuhastile isevoolselt. Puhasti koosneb 
pumplast/ühtulustusmahutist, reovee mehaanilisest eelpuhastusest, reovee 
bioloogilisest puhastusest, järelsetitist ning liigmuda tihendist.   

Tekkiv reovesi voolab reoveepuhasti pumpla/ühtlustusmahutisse isevoolselt. 
Ühtlustusmahutis asuva reoveepumba abil pumbatakse reovesi edasi võreseadmele, 
kus toimub reovee mehaaniline puhastus. Tehnohoones asuva kruvivõre (ava 
läbimõõt 3 mm) abil toimub suuremate osiste eemaldamine reoveest.  Võrepraht 
kogutakse tigutransportööri abil prügikonteinerisse ja transporditakse edasiseks 
käitlemiseks.  Võre läbinud reovesi voolab isevoolselt edasi reoveepuhastuse 
bioloogilise osa aeratsioonimahutisse. Reoveepuhastuse aeroobses osas toimub 
reovees sisalduva orgaanilise reostuse biodegradatsioon ja lämmastikühendite osaline 
oksüdeerimine nitraatideks. Reovee õhustamiseks on aeratsioonimahutisse 
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paigaldatud peenmull aeratsioonielemendid, mille kaudu viiakse kompressorite poolt 
õhustustorustikku surutud õhk reovee ja aktiivmudasuspensiooni. Aeratsioonimahutist 
voolab aktiivmudasuspensioon järelsetitisse. Järelsetitis toimub vee aeglase 
voolukiiruse tingimustes aktiivmudaosakeste väljasettimine. Puhastatud vesi väljub 
reoveepuhastist järelsetitisse ehitatud roostevabast terasest pinnakoorijaga varustatud 
hammasülevoolu renni kaudu vahekaevu ja sealt edasi suublasse. Järelsetiti põhjas 
oleva pumba abil pumbatakse settinud aktiivmuda suspensiooni tagastusmudana 
aeratsioonimahutisse. Sama pumba abil toimub vastava pöördklapi avamisel liigmuda 
pumpamine liigmudatihendisse. Mudatihendis toimub muda aeroobne lagunemine ja 
tihenemine. Tihendatud muda tuleb vedada paakautoga edasiseks käitluseks Kohtla-
Järve linna reoveepuhasti juures olevasse settekäitlusjaama. Fosfori keemiliseks 
sadestamiseks kasutatakse raud(III)sulfaati, mis doseeritakse dosaatorpumba abil 
võreseadmest väljuvasse reovette või aeratsioonimahutisse. 

Reoveepuhasti on heas seisukorras ning võimaldab tagada reovee nõuetekohase 
puhastuse.  Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeteveed, mis 
suurte saju- ja sulaperioodidel Savala puhastisse sisenevat reovee kogust 
suurendavad. Lisaks esineb käesoleval ajal probleeme puhasti opereerimisega. 

Heitveesuublaks vastavalt Lüganuse Vallavalitsusele väljastatud vee-erikasutusloale 
(nr L.VV/328445) on Purtse jõgi (suubla kood VEE1068200). Vastavalt Eesti 
Veeseadusele on kõik Eesti veekogud (s.h. Purtse jõgi) reostustundlikud 
heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/328445) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 
kogused ning Savala reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused aastatel 
2014-2016 on toodud Lisas 2. 
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Joonis 17.  Savala reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 1.06.2016. 

Lisas 2 esitatud heitvee analüüsitulemustest selgub, et aastatel 2014-2016. võetud 
heitvee proovides on üle vee erikasutusloaga kehtestatud piirnormi olnud aeg-ajalt nii 
KHT, BHT7 näitajad kui ka hõljuvainete ja üldfosfori sisaldused. 

Savala ja Uniküla külade kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

 Suurte sademete ja lumesulamise perioodil toimub lisavee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi, mis põhjustab häireid puhasti töös; 

 Reoveekogumisalal puudub mitmel pool ühiskanalisatsiooniga liitumise 
võimalus.  

2.8 Maidla küla 

Maidla külas elab 01.01.2016. aasta seisuga 106 elanikku. 

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on põhjavesi piirkonnas eelkõige kaitsmata või 
nõrgalt kaitstud. 

Maidla reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. juuli 
2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on piirkonna reostuskoormus 324 
inimekvivalenti (ie). Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 13,3 
ie/ha. 

Maidla külas kuuluvad ÜVK-ga seotud varad OÜ-le Järve Biopuhastus, kes tegeleb 
ka ÜVK süsteemide haldamisega. 
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2.8.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Maidla külas on kaks eraldiseisvat veevõrku ning veevarustus baseerub käesoleval 
ajal kahel puurkaevul: Maidla Põhikooli puurkaevul (katastri nr 14898) ja Maidla 
Kodu puurkaevul (katastri nr 4225). Maidla küla veevõrgud on torustike 
rekonstrueerimise käigus ühendatud, kuid on siibritega eraldatud ning toimivad 
eraldiseisvalt. Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 110 Maidla küla 
elanikku ehk ligikaudu 99% küla elanikest. Lisaks kasutavad ühisveevärgi vett ka 
Maidla Kool, Spordihoone ja Noorekeskus. Reoveekogumisalal on ühisveevärgiga 
liitumise võimalus tagatud praktiliselt kõigile tarbijatele.  

Maidla Põhikooli puurkaevul baseeruva ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 4515 
meetrit, millest ligikaudu 530 meetrit on rajatud 2012.a. Aidu-Liiva piirkonna kolme 
majapidamise tarbeks mõeldud ühendustorustiku rajamisel on kasutatud plasttorusid 
läbimõõduga De32 mm. Ülejäänud kooli piirkonna torustikud on rajatud eeldatavasti 
1999. aastal plasttorudest läbimõõduga DN25...DN63 mm.  

Maidla Kodu puurkaevul (katastri nr 4225) baseeruva ühisveevõrgu kogupikkus on 
ligikaudu 3340 meetrit, millest valdav enamus (ca 2660 m) on rajatud ja 
rekonstrueeritud 2013.a. Uute torustike rajamisel on kasutatud plasttorusid 
läbimõõduga De32...De63 mm. Ühisveevärgi torustike seisukord on võrdlemisi hea. 

Käesoleval ajal tarbitakse Maidla külas kahe puurkaevu vett. Maidla Põhikooli 
puurkaevu (katastri nr 14898) vesi suunatakse veevõrku peale veetöötlusseadmete 
läbimist. Veetöötlusseadmena on Maidla Põhikooli veetöötlusjaamas kasutusel 
aereeritav rauafiltrisüsteem. Maidla Kodu puurkaev-pumplas veetöötlusseadmed 
puuduvad. 

Maidla küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 6 
(Maidla küla ÜVK üldskeem).  

Maidla küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaev pumplaid:  

 Maidla kooli puurkaev (katastri nr 14898); 

Maidla Põhikooli puurkaev on puuritud 1999. aastal ja asub küla keskuses koolimaja 
juures (joonis 18). Puurkaevu sügavus on 185 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 
Kambrium-Vendi Voronka põhjaveekogumist. Pumpla torustik on terasest (DN50), 2 
väljaviiku plastikust (DN32). Puurkaevu torustik on varustatud veemõõtja, 
manomeetri ja proovivõtukraaniga. Veevõrgus vajalik veesurve tagamiseks on 
pumplas kasutusel 0,5 m3 suurune membraanhüdrofoor. Veetöötlusseadmed 
paigaldati puurkaev-pumplasse 2009.a. Veetöötlusseadmena on kasutusel rauafiltrid 
(2 tk) SA40PF tootlikkusega 1,6 m3/h. Lisaks kasutatakse joogivee kareduse 
vähendamiseks veepehmendussoola. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on 
puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 10 meetrit. Puurkaev-pumplal on tagatud 10 
meetrine sanitaarkaitsetsooni, kuid pumpla pole piiratud aiaga.  
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Joonis 18.  Maidla Põhikooli puurkaev-pumpla (katastri nr 14898) ja 
veetöötlusjaam. Fotod: OÜ Alkranel 1.06.2016. 

 Maidla Kodu puurkaev (katastri nr 4225); 

Maidla Kodu puurkaev on puuritud 1992. aastal ja asub küla lõunaosas (joonis 19) 
Purtse jõe vasakkaldal. Puurkaevu sügavus on 175 meetrit ning selle abil 
ammutatakse vett Kambrium-Vendi Voronka põhjaveekogumist. Puurkaev asub 
2003.a. ehitatud terasplekist pumbahoone kõrval, laiendatud osas. Pumpla torustik on 
terasest (DN25), 4 väljaviiku plastikust (DN32). Torustik on varustatud veemõõtja ja 
manomeetriga. Veevõrgus vajaliku veesurve tagamiseks on pumplas kasutusel 0,2 m3 
suurune membraanhüdrofoor. Veetöötlusseadmed puurkaev-pumplas puuduvad. 
Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 
meetrit. Puurkaev-pumplal on tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole 
piiratud aiaga.  
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Joonis 19.  Maidla Kodu puurkaev-pumpla (katastri nr 4225). Fotod: OÜ Alkranel 
1.06.2016. 

Lüganuse Vallavalitsusele ning MTÜ-le Maidla Kodu väljastatud vee-
erikasutuslubadega (nr-id. vastavalt L.VV/328445 ja L.VV/322683) lubatud veevõtt 
Maidla küla ühisveevarustuse puurkaevudest on toodud tabelis 10.  

Maidla küla ühisveevarustus-süsteemides kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 
andmed on toodud tabelis 11. 

Maidla küla ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest väljapumbatud ning tarbitud 
veekoguse andmed 2015.a. kohta on esitatud tabelis 12.  

2.8.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Maidla küla keskuses nõuetekohased tuletõrje veevõtukohad puuduvad. Vajadusel on 
võimalik kustutusvett võtta Purtse jõe silla juurest. Täpsemad andmed veevõtukoha 
seisukorra ja vee kättesaadavuse kohta puuduvad. 

2.8.3 Joogivee kvaliteet 

Maidla küla veevarustussüsteemides kasutatakse käesoleval ajal kahest puurkaevust 
(katastri nr-id 14898 ja 4225) saadavat vett. Ülevaade puurkaevudest võetava 
põhjavee ning ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteeti kohta on toodud Lisas 1.  

Lisas 1 toodud põhjavee kvaliteedi analüüsitulemuste põhjal on näha, et käesoleval 
ajal Maidla külas kooli piirkonna ühisveevarustuses kasutatava Põhikooli puurkaevu 
(katastri nr 14898) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (SM 31.07.2001. a. 
määrus nr. 82) olnud üldraua sisaldus. SM 02.01.2003. a. määruse nr 1 põhjal jääb 
Põhikooli puurkaevu vesi üldraua sisalduse tõttu II kvaliteediklassi. 

Maidla Kodu puurkaevu (katastri nr 4225) põhjavees on üle joogivee lubatud 
piirnormi (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua sisaldus. SM 02.01.2003. 
a. määruse nr 1 põhjal jääb Maidla Kodu puurkaevu vesi üldraua sisalduse tõttu II 
kvaliteediklassi ning värvuse näitaja põhjal III kvaliteediklassi. Põhjavee lõhna näitaja 
on ületanud III kvaliteediklassi piirnormi.  

Lisas 1 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Maidla küla ühisveevõrkudest. Viimaste joogivee proovi analüüsitulemuste 
põhjal vastab Maidla küla kooli piirkonna joogivesi kehtestatud piirnormidele (SM 
31.07.2001. a. määrus nr. 82). Maidla Kodu puurkaevul baseeruvast ühisveevärgist 
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võetavas joogivees on üle joogiveele kehtestatud piirnormi olnud üldraua sisaldus 
ning ühel juhul on üle piirnormi olnud ka coli-laadsete bakterite hulk.   

Amortiseerunud ühisveevärgi ja kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee 
kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. 

Maidla küla veevarustussüsteemide probleemid: 

 Maidla Kodu piirkonna ühisveevärgist võetavas vees on üle lubatud piirnormi 
olnud üldraua sisaldus. 

2.8.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Maidla külas on ühiskanalisatsiooniga käesoleval ajal liitunud ligikaudu 70 inimest 
ehk ligikaudu 63% küla elanikest. Lisaks on ühiskanalisatsiooniga varustatud ka 
Maidla Põhikool, Spordihoone ja Noortekeskus. Maidla külas on moodustatud 
reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus 
tagatud suuremale osale tarbijatest. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub 
ühiskanalisatsioon, toimub reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumismahutite 
seisukorra ja nende veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude tühjendamise kohta 
andmed puuduvad. 

Maidla küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, kuid reovee suunamiseks puhastile 
on kasutusel kolm reoveepumplat. Maidla külas on kokku ca 2170 m isevoolseid 
kanalisatsioonitorustikke ning 515 meetrit survelisi kanalisatsioonitorustikke. 
Olemasolev ühiskanalisatsioon on valdavalt rajatud ning rekonstrueeritud 2013. aastal 
ning on heas seisukorras. Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud 
PVC torustikke läbimõõduga De160 ja De200 mm. Survekanalisatsiooni torustikud 
on rajatud PE torudest läbimõõduga De75, De90 ja De110 mm.  

Sademeveekanalisatsioon Maidla külas puudub. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud eelkõige kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi 
imbub haljasaladel pinnasesse. 

Maidla küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 
6 (Maidla küla ÜVK üldskeem). 

Maidla külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud eelkõige küla keskuse elanikud ning 
asutused. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes elanike ja asutuste olmereovett. 
Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Maidla külas ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt ja asutustes tekkiva 
reovee ning reoveepuhastile juhitava reovee arvestuslikud kogused aastal 2015 on 
toodud tabelis 13. 

2.8.5 Maidla reovee reostuskoormus 

Kuna Maidla külas pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud 
reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 22). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja 
koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. 
A., 1995). Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt arvestuslikule ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanike veetarbe andmetele võetud 57,5 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. 
tabel 13). Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe ühiskanalisatsiooniga 
varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks reostuskoormuseks on 1 
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inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g heljuvainet, 2 g 
üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Maidla küla elanike poolt ning asutustes tekitatud arvestuslik reovee vooluhulk on 
ööpäevas ca 7,4 m3 (vt tabel 22). Maidla küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike 
ning asutuste ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 6,2 kg BHT7/d. Alljärgnevas 
tabelis toodud parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest 
olukorrast. 

Tabel 22. Maidla küla reoveekogused ja reostuskoormus. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 
töötajad 

Erireostus-
koormus 

Vee 
eritarve 

Reostus-
koormus 

Voolu-
hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m3/d kg/d 
ÜK-ga ühendatud elanikud Maidla 
külas 70 1 57,5 70 4,0 4,2 

Maidla asutused ja ettevõtted  0,3 30,0 34,1 3,4 2,0 
Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - 0,3 30 34,1 3,4 2,0 
Maidla reovesi kokku 70 - - 104 7,4 6,2 
Purgitav reovesi   1 - 0,0 0,0 0,0 
Kanalisatsioon kokku      104 7,4 6,2 
Infiltratsioon - - 30% - 3,2 - 
REOVESI KOKKU       104 10,6 6,2 

2.8.6 Maidla küla reoveepumplad 

Suurem enamus Maidla küla kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 
suunamiseks reoveepuhastile on kasutusel kolm reoveepumplat. Reoveepumplad on 
rajatud 2013.aastal. Tegemist on kahe pumbaga varustatud kompaktpumplatega. 

Maidla külas kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 23. 

Tabel 23.  Maidla küla reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 
tähis 

Objekti nimi 
Kasutatava pumba 
mark 

Tootlikkus m3/h 
Rajamise 
aasta 

Üldhinnang 

RPJ-1 Nurme 29 - - 2013 Hea 

RPJ-2 Nurme 9 

2 x Faggiolati 
G411R2C6-
P80AA2 (7,1 kW) 
 

2x54 (H=15 m) 2013 Hea 

RPJ-3 Maidla tee 

2 x Faggiolati 
G411R2C6-
P80AA2 (7,1 kW) 
 

2x112 (H=10 m) 2013 Hea 

Andmed: Lüganuse Vallavalitsus, Maidla küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tööprojekt (töö nr 
120620-001-VK). 

2.8.7 Maidla reoveepuhasti 

Maidla reoveepuhasti asub Maidla küla keskuses Purtse jõe ääres (joonis 20). Reovee 
puhastamine toimub 2013. aastal rajatud individuaallahendusega aktiivmudapuhastis. 
Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 11 kg 
BHT7/d (183 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 22,2 m3/d.  
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Reovesi suunatakse reoveepuhastile isevoolselt. Puhasti koosneb 
pumplast/ühtulustusmahutist, reovee mehaanilisest eelpuhastusest, reovee 
bioloogilisest puhastusest, järelsetitist ning liigmuda tihendist.   

Tekkiv reovesi voolab reoveepuhasti ühtlustusmahutisse isevoolselt. 
Ühtlustusmahutis asuvate reoveepumpade abil pumbatakse reovesi edasi 
võreseadmele, kus toimub reovee mehaaniline puhastus. Tehnohoones asuva 
trummelvõre abil toimub suuremate osiste eemaldamine reoveest.  Võrepraht 
kogutakse tigutransportööri abil prügikonteinerisse ja transporditakse edasiseks 
käitlemiseks.  Võre läbinud reovesi voolab isevoolselt edasi reoveepuhastuse 
bioloogilise osa aeratsioonimahutisse. Reoveepuhastuse aeroobses osas toimub 
reovees sisalduva orgaanilise reostuse biodegradatsioon ja lämmastikühendite osaline 
oksüdeerimine nitraatideks. Reovee õhustamiseks on aeratsioonimahutisse 
paigaldatud peenmull aeratsioonielemendid, mille kaudu viiakse puhurite poolt 
õhustustorustikku surutud õhk reovee ja aktiivmudasuspensiooni. Aeratsioonimahutist 
voolab aktiivmudasuspensioon järelsetitisse. Järelsetitis toimub vee aeglase 
voolukiiruse tingimustes aktiivmudaosakeste väljasettimine. Puhastatud vesi väljub 
reoveepuhastist järelsetitisse ehitatud roostevabast terasest hammasülevoolu renni 
kaudu vahekaevu ja sealt edasi suublasse. Õhktõstukite abil suunatakse settinud 
aktiivmuda suspensiooni tagastusmudana aeratsioonimahutisse. Õhktõstuki abil 
toimub ka liigmuda pumpamine liigmudatihendisse. Mudatihendis toimub muda 
aeroobne lagunemine ja tihenemine. Tihendatud muda veetakse paakautoga edasiseks 
käitluseks Kohtla-Järve linna reoveepuhasti juures olevasse settekäitlusjaama. Fosfori 
keemiliseks sadestamiseks kasutatakse raud(III)sulfaati, mis doseeritakse 
dosaatorpumba abil võreseadmest väljuvasse reovette. 

Reoveepuhasti on heas seisukorras ning võimaldab tagada reovee nõuetekohase 
puhastuse.  Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeteveed, mis 
suurte saju- ja sulaperioodidel Maidla puhastisse sisenevat reovee kogust 
suurendavad. Lisaks esineb käesoleval ajal probleeme puhasti opereerimisega. 

Heitveesuublaks vastavalt Lüganuse Vallavalitsusele väljastatud vee-erikasutusloale 
(nr L.VV/328445) on Purtse jõgi (suubla kood VEE1068200). Vastavalt Eesti 
Veeseadusele on kõik Eesti veekogud (s.h. Purtse jõgi) reostustundlikud 
heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/328445) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 
kogused ning Maidla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused aastatel 
2014-2016 on toodud Lisas 2. 
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Joonis 20.  Maidla reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 1.06.2016. 

Lisas 2 esitatud heitvee analüüsitulemustest selgub, et aastatel 2014-2016. võetud 
heitvee proovides on üle vee erikasutusloaga kehtestatud piirnormi olnud aeg-ajalt nii 
BHT7 näitaja kui ka hõljuvainete, üldlämmastiku ja üldfosfori sisaldused. 

Maidla küla kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

 Suurte sademete ja lumesulamise perioodil toimub lisavee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi, mis põhjustab häireid puhasti töös. Lisaks esineb 
käesoleval ajal probleeme puhasti opereerimisega, mistõttu on aeg-ajalt üle 
piirnormi olnud suublasse juhitava heitvee saasteainete sisaldused. 

2.9 Soonurme küla 

Soonurme külas elab 01.01.2016. aasta seisuga 88 elanikku. 

Soonurme külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi peamiselt 
kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus). Reoveekogumisala Soonurme küla keskuses 
pole moodustatud. 

Soonurme külas kuuluvad ÜVK-ga seotud varad OÜ-le Järve Biopuhastus, kes 
tegeleb ka ÜVK süsteemide haldamisega. 
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2.9.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Soonurme külas on kaks eraldiseisvat veevõrku ning veevarustus baseerub käesoleval 
ajal kahel puurkaevul: küla keskuses elamupiirkonnas asuval Soonurme puurkaevul 
(katastri nr 5414) ning endiste karjalautade juures asuval Soonurme veeühistu 
puurkaevul (katastri nr 5411). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 80 
Soonurme küla elanikku ehk ligikaudu 83% küla elanikest.  

Soonurme küla keskuse elamupiirkonna ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 1250 
meetrit. Torustikud on valdavalt rajatud aastatel 1984-1986 teras- ja plasttorudest 
läbimõõduga DN20...DN50 mm. Endise karjalauda piirkonna ühisveevõrgu 
kogupikkus on ca 5580 meetrit. Põhjapoolne osa sellest veevõrgust Soonurme 
tagakülasse on ehitatud 1995.a. plastikust torustikest läbimõõduga DN50 mm. 
Torustik on paigaldatud ebapiisavale sügavusele, mistõttu on talviti külmumiseoht. 
Ühendused kinnistutega on varustamata maakraanidega ja veemõõtjatega. 
Käesolevaks ajaks on vanemad torustikud ja liitmikud halvas seisukorras ning aeg-
ajalt esineb ka lekkeid. 

Käesoleval ajal tarbitakse Soonurme külas kahe puurkaevu vett. Veetöötlusseadmed 
puurkaev-pumplates puuduvad ning vesi suunatakse otse veevõrku. 

Soonurme küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 7 
(Soonurme küla ÜVK üldskeem).  

Soonurme küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaev pumplaid:  

 Soonurme puurkaev (katastri nr 5414); 

Soonurme puurkaev on puuritud 1969. aastal ja asub küla keskuses ridaelamu juures 
(joonis 21). Puurkaevu sügavus on 100 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 
Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogumist. Puurkaev asub pumplahoones, mis on 
rahuldavas seisukorras. Puurkaev-pumpla toruarmatuur on rekonstrueeritud 
plasttorustike abil. Veevõrgus vajaliku rõhu tagamiseks on paigaldatud ca 1 m3 
suurune hüdrofoor. Veetöötlusseadmed puurkaev-pumplas puuduvad. Vastavalt 
keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. 
Puurkaev-pumplal pole tagatud 50 meetrist sanitaarkaitsetsooni ning pumpla pole 
piiratud aiaga.  
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Joonis 21.  Soonurme puurkaev-pumpla (katastri nr 5414). Fotod: OÜ Alkranel 
1.06.2016. 

 Soonurme veeühistu puurkaev (katastri nr 5411); 

Soonurme veeühistu puurkaev on puuritud 1982. aastal ja asub endise karjalauda 
juures (joonis 22). Puurkaevu sügavus on 90 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 
Ordoviitsiumi-Kambrium põhjaveekogumist. Puurkaev asub pumplahoonest ca 75 
meetrit läänesuunas ning on betoonraketest maa-aluses kaevus. Puurkaev-pumpla 
toruarmatuur on välja vahetatud uue plasttorustiku vastu. Paigaldatud on uus 0,15 m3 
suurune membraanhüdrofoor. Veetöötlusseadmed puurkaev-pumplas puuduvad. 
Puurkaev-pumpla hoone on tellistest ehitis, mis on käesolevaks ajaks amortiseerunud. 
Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 
meetrit. Puurkaev-pumplal on tagatud ca 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala 
pole piiratud aiaga.  

Puurkaev-pumpla hoones asub ka teine varasemalt veevarustuses kasutatud puurkaev 
(katastri nr 5864). Hetkel on puurkaev kasutusest väljas (reservis) ning vett 
puurkaevust võtta ei saa. 
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Joonis 22.  Soonurme veeühistu puurkaev-pumpla (katastri nr 5411). Fotod: OÜ 
Alkranel 1.06.2016. 

Soonurme küla ühisveevarustuses kasutatavate puurkaevude veevõtt jääb alla 5 m3 
ööpäevas, mistõttu pole vee-erikasutusluba veevõtuks seal tarvis.   

Soonurme küla ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 
andmed on toodud tabelis 11. 

Soonurme küla ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest väljapumbatud ning tarbitud 
veekoguse andmed 2015.a. kohta on esitatud tabelis 12.  

2.9.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Soonurme küla keskuses tuletõrje veevõtukohad puuduvad. Vajadusel on võimalik 
kustutusvett võtta Soonurme küla elamupiirkonnas asuvast tiigist või Hirmuse jõest. 
Täpsemad andmed veevõtukohtade seisukorra ja vee kättesaadavuse kohta puuduvad. 

2.9.3 Joogivee kvaliteet 

Soonurme küla veevarustussüsteemis kasutatakse käesoleval ajal kahest puurkaevust 
(katastri nr-id 5414 ja 5411) saadavat vett. Ülevaade puurkaevudest võetava põhjavee 
ning ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteeti kohta on toodud Lisas 1.  

Lisas 1 toodud põhjavee kvaliteedi analüüsitulemuste põhjal on näha, et käesoleval 
ajal Soonurme küla keskuse ühisveevarustuses kasutatava Soonurme puurkaevu 
(katastri nr 5414) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (SM 31.07.2001. a. 
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määrus nr. 82) olnud üldraua sisaldus. SM 02.01.2003. a. määruse nr 1 põhjal jääb 
Soonurme puurkaevu vesi üldraua sisalduse tõttu II kvaliteediklassi. 

Soonurme veeühistu puurkaevu (katastri nr 5411) põhjavees on üle joogivee lubatud 
piirnormi (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua ja ammooniumi 
sisaldused. SM 02.01.2003. a. määruse nr 1 põhjal jääb Soonurme veeühistu 
puurkaevu vesi üldraua ja ammooniumi sisalduse tõttu II kvaliteediklassi.  

Lisas 1 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Soonurme küla ühisveevõrkudest. Viimase joogivee proovi analüüsitulemuste 
põhjal vastab Soonurme küla põhjaosa veevõrgust võetud vesi uuritud 
mikrobioloogiliste näitajate osas joogivees kvaliteedi piirnormidele (SM 31.07.2001. 
a. määrus nr. 82). Rohkem andmeid Soonurme küla keskuse ja põhjaosa veevärkidest 
võetava joogivee kvaliteedi kohta pole, mistõttu puudub ülevaade tarbitava vee 
kvaliteedi kohta. Suure tõenäosusega on joogivees üle lubatud piirnormi üldraua 
sisaldused. 

Amortiseerunud ühisveevärgi ja kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee 
kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. 

Soonurme küla veevarustussüsteemide probleemid: 

 Soonurme küla keskuse ning endise karjalauda piirkonna ühisveevärgist 
võetavas vees on üle lubatud piirnormi üldraua sisaldused; 

 Soonurme küla veeühistu puurkaev-pumpla hoone, sisustus ning elektri- ja 
automaatikaseadmed on halvas seisukorras ja vajavad rekonstrueerimist; 

 Olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud on amortiseerunud ning 
vajavad rekonstrueerimist. 

2.9.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Soonurme külas on ühiskanalisatsioon olemas üksnes küla keskuse ridaelamul. 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku pikkus on ca 200 m ning see on rajatud 
keraamilistest ja asbotsement torudest läbimõõduga DN100 mm. Reovesi suunatakse 
kogumis-imbkaevu. Kanalisatsioonisüsteemi seisukord on halb. Andmed 
kogumiskaevu tühjendamise kohta puuduvad. 

Sademeveekanalisatsioon Soonurme küla keskuses puudub. Sademevee ärajuhtimine 
on lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi 
imbub haljasaladel pinnasesse. 
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Seadusandlik taust 

Lüganuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on 
lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest ja normatiividest ning Euroopa Liidu 
direktiividest ja rahvusvahelistest kokkulepetest. Olulisemad nendest on: 

 Lüganuse valla arengukava aastateks 2014-2024 (tööversioon); 
 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 7. 

jaanuari 2016. a. protokollilise otsusega); 
 Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektid (EL-i veepoliitika raamdirektiivi 

2000/60/EÜ, joogiveedirektiivi 98/83/EÜ ning asulareovee direktiivi 
91/271/EMÜ nõuetest tuleneva vee kaitse ja kasutamise korraldamiseks);  

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus (muudetud ja täiendatud 16.12.2014. 
a. seadusega, RT I 23.12.2014, 14); 

 Veeseadus (muudetud ja täiendatud 16.06.2016. a. seadusega, RT I 
06.07.2016, 3); 

 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (muudetud ja täiendatud 07.06.2016. 
a. seadusega, RT I 21.06.2016, 1); 

 Asjaõigusseadus (muudetud ja täiendatud 11.06.2015. a. seadusega, RT I 
30.06.2015, 4); 

 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (muudetud ja 
täiendatud 09.06.2016. a. seadusega, RT I 15.06.2016, 2); 

 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (vastu võetud 
sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr. 82, muudetud 18.11.2015. a. 
määrusega nr. 53, RT I 24.11.2015, 3); 

 Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded (vastu võetud sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. 
a. määrusega nr. 1, muudetud 14.12.2009. a. määrusega nr. 97, RTL 2009, 99, 
1482); 

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus (vastu võetud 
keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a. määrusega nr. 76, RTL 2005, 123, 
1949); 

 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded (vastu võetud Vabariigi Valitsuse 16. 
mai 2001. a. määrusega nr. 171, muudetud 15.04.2010 a. määrusega nr. 51, 
RT I 2010, 16, 88); 

 Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning 
sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks (vastu 
võetud keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a. määrusega nr. 61, muudetud 
06.04.2011. a. määrusega nr. 23, RT I 12.04.2011, 6); 

 Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta 
esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende 
nõuete täitmise kontrollimise meetmed1 (vastu võetud Vabariigi Valitsuse 
29. novembri 2012. a määrusega nr. 99, muudetud 06.06.2013. a. määrusega 
nr. 87, RT I 13.06.2013, 1); 

 Lüganuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (vastu 
võetud Lüganuse Vallavolikogu 28.jaanuari 2016.a. määrusega nr 79); 

 Lüganuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (vastu 
võetud Lüganuse Vallavolikogu 28.jaanuari 2016.a. määrusega nr 80). 



 

75 

2.10 Lüganuse valla arengukava 2014-2024 

Lüganuse valla arengukavas on toodud välja vajadus uue ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kava koostamiseks. 

Lüganuse valla arengukava perioodi 2014-2018 oluliseks investeeringuprojektiks, mis 
tulenevalt ühinemislepingust on vajalik ellu viia, on endise Lüganuse valla ÜVK (sh 
Purtse ja Varja külade) rajamine ja rekonstrueerimine. 

Lisaks on arendamise kavas peetud oluliseks Püssi linnas sadevee kanalisatsiooni 
projekti koostamist ning kraavide ja truupide korrastamist ja rajamist. 

2.11 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 

Veeseadusest tulenevalt tuleb veemajanduskava (VMK) alusel kavandada ja 
rakendada abinõusid keskkonnaeesmärkide, sealhulgas vee hea seisundi, 
saavutamiseks. 

Vee hea seisundi saavutamise kohustus hõlmab nii pinna- kui ka põhjavett. Vee hea 
seisundi saavutamisega ei tohi ohtu seada muude keskkonnaalaste eesmärkide täitmist 
või saavutamist. Pinnavee jaoks tähendab hea seisundi saavutamine nii hea ökoloogi-
lise seisundi kui ka hea keemilise seisundi saavutamist. Põhjavee jaoks tähendab hea 
seisund saavutamine nii hea koguselise kui ka hea keemilise seisundi saavutamist. 
Osade veekogumite jaoks on keskkonnaeesmärgi saavutamist edasi lükatud. 

Ajakohastatud veemajanduskavas vaadatakse üle ja vajadusel ajakohastatakse  
keskkonnaeesmärke.  

Üldine eesmärk on veeseaduse kohaselt enamiku pinnaveekogude jaoks hea seisundi 
saavutamine või hea ökoloogilise potentsiaali saavutamine. Eesmärkide seadmisel on 
aluseks kaks põhimõtet: 

 veekogude head seisundit tuleb säilitada; 
 mitteheas seisundis veekogud tuleb viia heasse seisundisse.  

Üldeesmärgi, hea seisundi, saavutamise eelduseks on täpsemate eesmärkide seadmine 
ehk hea seisundini jõudmise vahendite sõnastamine, mis on üks samm 
meetmeprogrammi koostamisel. Meetmeprogrammis kavandatud tegevused on 
suunatud mõlema eesmärgi täitmiseks, kuigi suurem tähelepanu ja jõupingutused on 
suunatud just veekogude seisundi parandamisele. 

Veeseadus sätestab eesmärkide saavutamisel ja täitmise tagamisel ka erandid. Erandid 
on seotud hea seisundi kui üldeesmärgi mittesaavutamisega järgmiste tingimuste 
korral: 

 pikendatud eesmärgi kehtestamine pinna- või põhjaveekogumile; 
 parima võimaliku seisundi määratlemine ja selle kehtestamine eesmärgina ehk 

leebema eesmärgi kehtestamine pinna- või põhjavee kogumile; 
 seisundi ajutise halvenemise lubamine, sest see on tingitud looduslikest 

muutustest; 

 seisundi halvenemise lubamine, sest see on tingitud olulisest uuest 
arendustegevusest. 
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3. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 
koostamise lähtealused 

3.1 ÜVK arendamise kava eesmärgid 

Lüganuse valla ÜVK arendamise kava eesmärgid on: 
 ÜVK süsteemide arengu kiirendamine ja eelduste loomine ÜVK teenuse 

tarbijate paremaks teenindamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks Lüganuse 
vallas; 

 kaasa aidata Lüganuse valla vee-ettevõtluse jätkusuutliku majandamismudeli 
väljatöötamisele;  

 perspektiivsete ÜVK süsteemide üldskeemide koostamine;  
 ÜVK väljaehitamiseks hinnanguliste töömahtude ja investeerimisvajaduste 

kindlakstegemine; 
 ÜVK arendamise kava optimaalse lahendusvariandi väljatöötamine ja selle 

realiseerimisetappide koostamine. 

3.2 ÜVK arendamise kava koostamise põhimõtted 

Käesolev arendamise kava on valminud Lüganuse Vallavalitsuse, OÜ Järve 
Biopuhastus ning töö täitjate ühistööna. Töö koostamisel on lähtutud alljärgnevatest 
põhimõtetest: 

 ÜVK arendamise kavaga antakse põhimõtteline lahendus ÜVK süsteemide 
kompleksseks arendamiseks Lüganuse vallas;  

 Arendamise kavas on planeeritavad ÜVK süsteemide arendamise tegevused 
jaotatud etappideks, tulenevalt valla ja vee-ettevõtete majanduslikest 
võimalustest ja vajadustest. Projektide etappidesse jagamine ühtlustab valla 
eelarvele langevat finantskoormust ja vee-ettevõtte laenukoormust ning aitab 
ära hoida ÜVK teenuse hinna hüppelist kasvu. Seejuures tuleb tagada iga 
järgneva etapi sõltumatu kuid samas sidus väljaehitamine, rekonstrueerimine 
eelnevate etappidega; 

 ÜVK-ga varustatud piirkonnas on kaardistatud olemasolevad vee- ja 
kanalisatsioonirajatised ning koostatud perspektiivsed arenguskeemid (vt töö 
lisades esitatud jooniseid 1...7); 

 ÜVK-ga kaetavad alad on piirkonnad, kus on juba välja arendatud ÜVK 
süsteemid, mis toimivad (süsteemidele väljastatud kasutusluba) ning mille 
haldamisega tegeleb Lüganuse Vallavalitsuse poolt kinnitatud vee-ettevõtja 
või kus ÜVK süsteemide rajamine on ette nähtud käesoleva ÜVK arendamise 
kavaga; 

 Väljaspool ÜVK süsteemiga kaetavaid alasid  (ÜVK-ga katmata alad) toimub 
ÜVK süsteemi väljaarendamine detailplaneeringu kohustusega aladel 
(määratud üldplaneeringus) Lüganuse Vallavalitsuse poolt väljastatavate 
tehniliste tingimuste alusel. Detailplaneeringu tehniliste tingimuste 
määramisel arvestatakse ÜVK süsteemide arendamise kavas esitatud 
perspektiivskeeme; 

 Lüganuse valla ÜVK arendamise kava koostamisel on arvestatud Ida-Eesti 
vesikonna VMK-s püstitatud eesmärkide ja probleemidega; 
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 Tulenevalt Euroopa Liidu Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti 
veemajanduspoliitika strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik 
veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, kanalisatsioon ja pinnase- ja 
pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast (vesikondade veemajandus-
kavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise printsiibi kohaselt, mis 
tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide käsitlemist tulenevalt 
vee liikumisest veekogu valgala piirides; 

 Vastavalt Veeseaduse § 241 lõige 4 järgi peab kohalik omavalitsus põhjavee 
kaitseks reoveekogumisalal tagama ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee 
juhtimiseks reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks suublasse. Juhul kui 
reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult 
suuri kulutusi, võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem 
kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid. Lisaks tuleb arvestada, et 
reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem on kohtpuhastite, 
välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine ja heitvee 
pinnasesse immutamine keelatud; 

 Vastavalt Veeseaduse § 241 lg 6 ei ole RKA-l reostuskoormusega alla 2000 ie 
ühiskanalisatsiooni väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja 
reoveepuhasti olemasolu korral tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et 
tagada reovee nõuetekohane käitlemine. Ühiskanalisatsiooni puudumisel peab 
reovee tekitaja reoveekogumisala piirkonnas reovee koguma lekkekindlasse 
kogumismahutisse ja korraldama selle äraveo. Lisaks võib ühiskanalisatsiooni 
puudumisel reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie nõuete-
kohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett; 

 Lähtuvalt joogivee direktiivi nõuetest, peab kõikides olemasolevates 
veevarustussüsteemides, millega varustatakse rohkem kui 50 elanikku, 
joogivesi vastama kvaliteedinõuetele; 

 Vastavalt SM 31. juuli 2001. aasta määruse nr 82 § 9 lg 1 peab joogivee 
käitleja koostama ja käitlemise asukohajärgse Terviseametiga kooskõlastama 
joogivee kontrolli kava vähemalt kolmeks aastaks; 

 Investeeringute puhul on arvestatud, et ÜVK süsteemide (sh 
sademeveekanalisatsioon) rekonstrueerimine ja arendamine toimub vee-
ettevõtte (või Lüganuse valla) omavahenditest.  

 ÜVK torustike rekonstrueerimisel tuleb süsteemid liita uute vee- ja 
kanalisatsioonitorustikega, kui see on majanduslikult ning keskkonna-
kaitseliselt põhjendatud; 

 Vastavalt ÜVVKS-le tagatakse liitumistasuga ÜVK arendamine vastavalt 
ÜVK arendamise kavale. Liitumistasu ei saa võtta vastavalt arendamise kavale 
piirkonnas, kus ÜVK-ga ühendatakse rohkem kui 50% elamuid, mille 
ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. Nendes piirkondades 
tuleb ÜVK süsteemide rekonstrueerimise ja rajamise kulud katta ÜVK teenuse 
hinnaga. 

3.3 Investeerimisprojektide maksumuse hindamise põhimõtted 

Rajatavate vee- ja kanalisatsioonitorustike investeeringu arvutamisel on lähtutud 
tabelis 24 esitatud ühikhindadest. Väikemates asulates, kus rekonstrueeritavad ja 
rajatavad torustikud ei ristu ega kulge paralleelselt suuremate maanteedega ning kus 
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rajamistingimused on lihtsamad, on arvestatud 20% väikemate torustike rajamise 
ühikhindadega.  

Tabel 24. Vee-ja kanalisatsioonitorustike rajamismaksumuse arvutamise aluseks 
võetud torustike hinnad 

VEEVARUSTUS Ühik Läbimõõt Maksumus (eur) 
Veevõrgu rajamine/rekonstrueerimine     
veetorustiku rajamine m De32-De110 100 
majaühendus tk   900 
KANALISATSIOON       
Kanalisatsioonivõrgu rajamine/rekonstrueerimine      
isevoolne kanalisatsioonitoru rajamine  m De160-De315 150 
survekanalisatsioonitoru rajamine m De90-110 100 
majaühendus tk   900 
sademeveekanalisatsiooni torustiku rajamine m De160-De400 150 
vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine ühises kaevikus m  200 
vee- ja survekanalisatsiooni torustiku rajamine ühises kaevikus m  160 

3.4 Arendamise kava koostamise lähte- ja alusmaterjalid 

 Eesti Põhikaart M 1:20 000; 
 Lüganuse valla arengukava aastateks 2014-2024 (tööversioon); 
 Lüganuse valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2012-2023; 
 Maidla valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2007-2019; 
 Püssi linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2020; 
 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 

2016. a. protokollilise otsusega); 
 Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965; 
 Eesti hüdrogeoloogiline kaart 1:400000, EKG 1998; 
 Savala küla vee ja –kanalisatsioonitorustike teostusjoonis, OÜ Gem-Geo, 2014; 
 Maidla küla veetrassi, kanalitrassi ja survekanalitrassi teostusjoonis, OÜ Top 

Geodeesia, 2013; 
 Püssi linna peatorustike projekteerimis- ehitustööd. Tööprojekt, OÜ 

Keskkonnaprojekt, 2012; 
 Savala küla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi laiendamise II osa 

projekteerimistööd. Tööprojekt, AS Infragate Eesti, 2012; 
 Maidla küla ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tööprojekt, Projektibüroo 363 

OÜ, 2012; 
 Püssi linna geodeetiline alusplaan; 
 Aidu-Liiva küla veevarustussüsteemi ühendamine Maidla küla 

veevarustussüsteemiga. Veetorustiku teostusmõõdistus, OÜ Topogeo Baltic, 2012; 
 Soonurme 1 vee- ja kanalisatsioonitrasside teostusmõõdistus, OÜ GB Monty, 

2006; 
 Uniküla Vesi veetorustike teostusjoonis; 
 Kõrvamaantee 13178 Püssi jaama tee ja 13179 Püssi tee remondi tehniline projekt, 

OÜ Tinter-Projekt, 2013; 
 Rääsa ja Rebu küla veevarustuse projekteerimine. Tööprojekt, AS Infragate Eesti, 

2015; 
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 Lüganuse Vallavalitsuse, OÜ Järve Biopuhastus ja MTÜ Maidla Kodu veekasutuse 
aruanded; 

 Lüganuse Vallavalitsuse, OÜ Järve Biopuhastus, MTÜ Maidla Kodu ning MTÜ 
Uniküla Vesi vee erikasutusload. 
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4. Vee-ettevõtluse areng 

Lüganuse valla ÜVK süsteemid kuuluvad Lüganuse Vallavalitsusele, v.a. Püssi linnas 
ja endise Maidla valla territooriumil (Savala, Maidla, Uniküla ja Soonurme külades), 
kus ÜVK-ga seotud varad on üle antud OÜ-le Järve Biopuhastus. ÜVK süsteemide 
haldamisega Lüganuse vallas: Püssi linnas, Lüganuse alevikus, Purtse, Varja, Savala, 
Maidla, Uniküla ja Soonurme külades tegeleb OÜ Järve Biopuhastus. 

Käesolev arendamise kava jääb peale kinnitamist Lüganuse Vallavolikogu poolt 
raamdokumendiks vee-ettevõtte ÜVK-alasele tegevusele, millega määratletakse ÜVK 
arendamise põhimõtted, vajalikud tööde mahud ja investeeringud eemärgiga ehitada 
kaasaja nõuetele vastavad vee- ja kanalisatsiooni ning pinnase- ja pinnavee käitlemise 
tehnovõrgud, pumplad ning puhastusseadmed. Uute ÜVK süsteemide rajamine ja 
olevate rekonstrueerimine vähendab avariide sagedust, infiltratsiooni ja veekadusid, 
millega kaasneb kulutuste vähenemine elektrienergia osas, kuna kulutatakse energiat 
vaid tarbitava vee-/reoveekoguse pumpamiseks ja puhastamiseks. Samuti võimal-
davad planeeritud investeeringud tagada elanikele parema joogivee kättesaadavuse 
ning kvaliteedi.   

Kuna OÜ Järve Biopuhastus tegevuspiirkond Lüganuse vallas hõlmab muuhulgas üle 
2000 ie reoveekogumisalasid, siis liitumistasu ja veeteenuse hinna kooskõlastamiseks 
tuleb vee-ettevõtjal vastavalt ÜVK seadusele esitada vastav taotlus koos ettepanekuga 
veehinna osas Konkurentsiametile. Konkurentsiamet kontrollib seejuures, kas 
liitumistasu ja teenuse hinna arvestamisel on lähtutud ÜVK seaduses kehtestatud 
põhimõtetest. 



 

81 

5. Lüganuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava 

Lüganuse vallas on tarbijad ÜVK-ga varustatud Püssi linnas, Lüganuse alevikus ning 
Purtse, Varja, Savala, Maidla, Uniküla ja Soonurme külades. Reoveekogumisalad on 
moodustatud Püssi linnas, Lüganuse alevikus ning Purtse, Varja, Savala, Maidla ja 
Uniküla külades. 

Arendamise kava koostajate ning Lüganuse Vallavalitsuse ja OÜ Järve Biopuhastus 
esindajate ühise arutelu tulemusena on leitud, et parimaks lahenduseks ÜVK 
süsteemide arendamisel on jagada ÜVK süsteemide rekonstrueerimine ja arendamine 
etappideks. See tagab tööde jätkusuutliku teostamise ja arvestab valla ning vee-
ettevõtte majanduslike võimalustega. 

Alljärgnevalt on lähtuvalt ptk 4 esitatud põhimõtetest prioriteetide järjekorras üldiselt 
välja toodud planeeritavad veemajanduse arendustegevused Lüganuse valla ÜVK-ga 
varustatud asulates aastatel 2017-2028: 

o 2017-2020 (lühiajaline perspektiiv) – ÜVK torustike rekonstrueerimine ja 
rajamine Püssi linnas, Lüganuse alevikus ning Purtse, Varja, Savala ja Uniküla 
külades. Veetöötlusseadmete rekonstrueerimine Lüganuse aleviku ning Varja ja 
Purtse küla keskuse puurkaev-pumplates. Purtse sigala, Savala, Uniküla Vesi, 
Maidla Kodu ning Soonurme veeühistu puurkaev-pumplate rekonstrueerimine. 
Lüganuse puurkaevu nr 1 ning Uniküla puurkaevu likvideerimine. Purtse ja Varja 
küla reoveepuhastite rekonstrueerimine. Sademevee kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimine Püssi linnas.   

o 2021-2028 (pikaajaline perspektiiv) – ÜVK torustike rajamine Lüganuse 
alevikus ning Varja ja Uniküla külades. Tuletõrje veevõtukohtade 
rekonstrueerimine ja rajamine Lüganuse alevikus ning Purtse, Varja, Savala, 
Maidla ja Uniküla külades. Sademevee kanalisatsioonitorustike rajamine Püssi 
linnas. 

Käesoleva arendamise kava realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevaid aspekte: 

 tehnilised – puudub ülevaatlik tehniline andmebaas enne 1995. aastat rajatud 
vee- ja kanalisatsioonivõrgu paiknemise ja seisukorra kohta (teostusjoonised 
jm.); 

 keskkonnamõjud – ÜVK rajatiste ehitamisel tuleb vältida planeeritavate 
ehitiste ja rajatiste negatiivseid mõjutegureid veestikule ja maastiku teistele 
osadele ning kinni pidada loodus- ja veekaitse nõuetest; 

 majanduslikud – puuduvad omavahendid sellises mahus, et lühikese 
ajaperioodi jooksul teostada ulatuslikke ÜVK süsteemide rekonstrueerimise- 
ja rajamistöid kogu valla territooriumil; 

 sotsiaal-majanduslikud – ÜVK süsteemide arendamisel tuleb arvestada 
elanikkonna huviga vee- ja kanalisatsiooniteenuste vastu, elanikkonna 
maksevõime, jätkusuutliku vee-ettevõtte loomise ja majandamisega. 

5.1 Ülevaade möödunud perioodil valminud arendusprojektidest 

Möödunud perioodil (2008-2015) on Lüganuse vallas tehtud ÜVK arendamiseks ja 
rekonstrueerimiseks järgnevad tööd: 
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 Püssi linnas ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike (sh 
sademeveekanalisatsiooni torustike) rekonstrueerimine ja rajamine: 

- Veetorustike rajamine – ca 11300 m; 
- Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine – ca 4300 m; 
- Survekanalisatsiooni torustiku rajamine – ca 670 m; 
- Sademeveekanalisatsiooni torustike rajamine – ca 290 m; 
- Reoveepumplate rajamine ja rekonstrueerimine – 5 tk. 

 Püssi linna veetöötlusjaama rekonstrueerimine; 
 Püssi reovee peapumpla rekonstrueerimine; 
 Lüganuse aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 

ja rajamine: 
- Veetorustike rajamine – ca 1300 m; 
- Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine – ca 670 m; 
- Survekanalisatsiooni torustiku rajamine – ca 800 m; 
- Reoveepumplate rajamine ja rekonstrueerimine – 3 tk. 

 Purtse küla keskuse ühisveevärgi puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (sh 
veetöötlusseadmete paigaldamine). 

 Purtse küla keskuse reoveepuhasti rajamine. 
 Varja küla ühisveevärgi puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (sh 

veetöötlusseadmete paigaldamine). 
 Varja küla reoveepuhasti rajamine. 
 Savala ja Uniküla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 

ja rajamine: 
- Veetorustike rajamine – ca 2835 m; 
- Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine – ca 2220 m; 
- Survekanalisatsiooni torustiku rajamine – ca 555 m; 
- Reoveepumplate rajamine ja rekonstrueerimine – 3 tk. 

 Savala reoveepuhasti rekonstrueerimine; 
 Savala ja Uniküla puurkaev-pumplasse veetöötlusseadmete paigaldamine; 
 Maidla küla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja 

rajamine: 
- Veetorustike rajamine – ca 3295 m; 
- Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine – ca 2115 m; 
- Survekanalisatsiooni torustiku rajamine – ca 510 m; 
- Reoveepumplate rajamine ja rekonstrueerimine – 3 tk. 

 Maidla reoveepuhasti rajamine; 
 Maidla kooli puurkaev-pumplasse veetöötlusseadmete paigaldamine. 

5.2 Lüganuse valla perspektiivsed tarbimismahud ja koormused 

Alljärgnevates tabelites 25  ja 26 on toodud ülevaade Lüganuse valla asulates 
perspektiivis (aastal 2028) ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga varustatud tarbijate 
arvust ning prognoositavast veetarbest ja reovee kogustest. 

Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et elanike veetarve oluliselt ei suurene 
ning keskmiselt tarbivad elanikud ööpäevas 60-90 liitrit vett. Veetarbe prognoosi 
puhul on arvestatud, et ühisveevärgiga liituvad kõik perspektiivsel ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniga kaetaval alal (sh reoveekogumisalal) elavad elanikud. Asutuste 
puhul on arvestatud, et tarbijate arv tulevikus ei suurene ning veetarve seetõttu ei 
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suurene. Ettevõtete veetarve on võetud 2015. aasta seisuga, sest ei ole teada, kui palju 
ettevõtteid tekib juurde ning kui paljud likvideeritakse. Veekadude ja arvestamata vee 
osakaaluna on arvestatud 10% tarbitud vee kogusest. Kuna käesoleval ajal kõigis 
piirkondades eraldi arvestus veetarbe kohta ei peeta ning osadel tarbijatel puuduvad 
veearvestid, siis on tabelis 25 esitatud veetarbimise prognoosid hinnangulised.  

Tabelis 26 on toodud ülevaade Lüganuse valla asulates ühiskanalisatsiooni juhitud 
reovee perspektiivsetest kogustest aastal 2028. Perspektiivis on arvestatud, et 
ühiskanalisatsiooniga liituvad suurem enamus ühiskanalisatsiooniga kaetavate alade 
(reoveekogumisalade) elanikest. Tabelis 26 on toodud ka Lüganuse valla asulates 
ühiskanalisatsiooniga varustatud tarbijate perspektiivne reovee reostuskoormus 
(inimekvivalentides). Reovee vooluhulga prognoosimisel on arvestatud, et 
olemasolevate asutuste ja ettevõtete reovee kogus perspektiivis ei suurene ning jääb 
samaks. Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 30 % tarbijatele pumbatud vee 
kogusest. 
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Tabel 25. Lüganuse valla veetootmise ja –tarbimise prognoos aastal 2028. 

Asulad 
Elanike arv 

2028 
Tarbijate 

arv* 
Liitunute 

osakaal (%) 
Vee toodang  

2028 Vee tarbimine 2028 Ühiktarbimine  Arvestamata vesi  

        m3/a m3/d 
elanike poolt 

m3/d 
Asutused, 

ettevõtted m3/d 
Kokku 
m3/d 

l/d m3/d % 

Püssi 945 945 100% 35 038 96,0 85,1 1,3 86,4 90,0 9,6 10% 
Lüganuse 330 280 85% 7 501 20,6 16,8 1,7 18,5 60,0 2,1 10% 
Purtse 237 92 39% 3 555 9,7 8,3 0,5 8,8 90,0 1,0 10% 
Varja 107 71 66% 2 462 6,7 5,7 0,4 6,1 80,0 0,7 10% 
Savala-
Uniküla 

220 198 90% 5 621 15,4 13,9 0,0 13,9 70,0 1,5 10% 

Maidla 94 93 99% 4 263 11,7 5,6 4,9 10,5 60,0 1,2 10% 
Soonurme 76 41 54% 1 497 4,1 3,7 0,0 3,7 90,0 0,4 10% 
                        
KOKKU 2 009 1 720 85,6% 59 937 164,21 138,9 8,8 147,8 80,8 16,4 10% 
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Tabel 26. Lüganuse valla asulates ühiskanalisatsiooni juhitud reovee vooluhulga ja reostuskoormuse prognoos aastal 2028. 

Asulad 
Elanike arv 

2028 
Tarbijate 

arv* 
Liitunute 

osakaal (%) 

Reovee 
vooluhulk 

puhastile 2028 Reovesi tarbijatelt 2028 

Reovett 
elaniku 
kohta 

Infiltratsioon Perspektiivne 
reovee 

reostuskoormus 
    
    

        m3/a m3/d 
elanike poolt 

m3/d 
Asutused, 

ettevõtted m3/d 
Kokku 
m3/d 

l/in*d m3/d % ie 

Püssi 945 893 94% 228 613 626,3 80,4 358,1 438,4 90,0 187,9 30% 4366 
Lüganuse 330 251 76% 8 637 23,7 15,1 1,5 16,6 60,0 7,1 30% 266 
Purtse 237 39 16% 1 830 5,0 3,5 0,0 3,5 90,0 1,5 30% 39 
Varja 107 71 66% 2 962 8,1 5,7 0,0 5,7 80,0 2,4 30% 71 
Savala-
Uniküla 

220 183 83% 5 195 14,2 12,8 0,0 12,8 70,0 1,4 10% 183 

Maidla 94 55 59% 3 497 9,6 3,3 3,4 6,7 60,0 2,9 30% 89 
Soonurme 76 0 0% 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0 
                          
KOKKU 2 009 1 492 74,3% 250 734 686,9 120,7 363,0 483,7 80,9 203,2 30% 5014 
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5.3 Püssi linn 

5.3.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Püssi linna ühisveevarustussüsteemi 
toimimisel käesoleval ajal: 

 Olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud Pargi, Põllu ja Männiku tänaval on 
amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist. 

5.3.2 Perspektiivne veetarve Püssi linnas 

Püssi linna ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 991 Püssi linna elanikku. 
Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Püssi linna asutusi ja ettevõtteid. Püssi linna 
ühisveevärgiga varustatud tarbijate arvu ning veetarbe prognoos on esitatud tabelis 25. 

5.3.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Käesoleval ajal on Püssi linnas üks veevõrk ning vett ühisveevarustuse tarbeks võetakse Roodu 
veehaardest. Ühisveevärgist võetav vesi vastab joogivee kvaliteedi nõuetele (SM 31.07.2001. a. 
määrus nr. 82). Sellest lähtuvalt ühisveevärgi arendamise alternatiivid puuduvad. Vajalik on 
rekonstrueerida olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud. 

5.3.4 Veevarustuse edasine areng 

Käesoleval ajal on Püssi linnas ühisveevärgiga varustatud suurem enamus linna elanikest. Lisaks 
saavad ühisveevärgi kaudu vett ka osad Lüganuse valla Pargi ja Põllu tn elanikud. Ühisveevärgi 
rekonstrueerimise ja laiendamise tulemusel lisandub täiendavalt ligikaudu 67 elanikku (sh Roodu 
suvilapiirkonna elanikud). Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2017-2020) on kavas 
rekonstrueerida olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud ning laiendada olemasolevat 
ühisveevärki Roodu suvilapiirkonna liitmiseks. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud tegevused Püssi 
linnas. 

Püssi linna olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisades 
esitataval joonisel 1. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2017-2020 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida olemasolevad 
amortiseerunud ühisveevärgi torustikud Männiku, Pargi ja Põllu tn piirkonnas. Vanemad 
ühisveevärgi ja kinnistusisesed torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi ning on vanusest 
tingituna käesolevaks ajaks amortiseerunud ning halvas seisukorras. Veetorustike 
rekonstrueerimine toimub samaaegselt kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisega, kuna 
sellisel juhul on võimalik osa torustikke paigaldada ühisesse kaevikusse. Kuna mitmel pool on 
veevarustuse torustikud rajatud erakinnistutele on raskendatud torustike hooldustööd, mistõttu 
tuleb need rekonstrueerimise käigus paigaldada teede ja tänavate äärde. 

Lisaks on planeeritud rajada ühendustorustik ning tänavatorustik Püssi linnast idasuunas asuva 
Roodu suvilapiirkonna tarbeks. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute maksumus Püssi 
linnas on toodud tabelis 27. 
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Tabel 27. Püssi linna ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Püssi linna ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2017-2020 
Veetorustike rekonstrueerimine ja rajamine Männiku 
tn, Pargi tn ja Põllu tn piirkonnas m 2660 301 950   301 950 

sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 259 25 900   25 900 
sh veetorustike rajamine ühises kaevikus isevoolse 

kanalisatsioonitoruga  m 1753 175 300   175 300 
sh veetorustike rajamine ühises kaevikus 

survekanalisatsioonitoruga m 407 32 560   32 560 
sh veetorustike rajamine ühises kaevikus isevoolse 

kanalisatsiooni ja survekanalisatsiooni toruga m 241 21 690   21 690 
sh majaühenduste rajamine tk 50 45 000   45 000 

Tuletõrje hüdrantide rajamine tk 1 1 500   1 500 
Veetorustike rajamine Roodu suvilapiirkonna liitmiseks 
ühisveevärgiga m 1533 182 100   182 100 

sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 1533 153 300   153 300 
sh majaühenduste rajamine tk 32 28 800   28 800 

     
Püssi linna ühisveevärgi arendamine 2021-2028 
     
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     556 658  556 658 
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   0 
Veevarustus KOKKU     556 658   556 658 

5.3.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Püssi linna ühiskanalisatsiooni 
toimimisel käesoleval ajal: 

 Olemasolevad vanemad kanalisatsioonitorustikud ning –kaevud on amortiseerunud 
ning toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 
Kuivemal perioodil võib toimuda ka reovee filtreerumine pinnasesse; 

 Püssi reoveekogumisalal puudub paljudel eramutel ühiskanalisatsiooniga liitumise 
võimalus. 

5.3.6 Püssi linna perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Püssi linna reostuskoormus on ligikaudu 4366 ie. Püssi linna ühiskanalisatsiooniga 
varustatud tarbijate arvu ning reovee koguse prognoos on esitatud tabelis 26.  

5.3.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on planeeritud rekonstrueerida olemasolevad 
amortiseerunud kanalisatsioonitorustikud ning laiendada ühiskanalisatsiooni Püssi linna 
reoveekogumisalal. Sellest lähtuvalt reovee puhastamise alternatiivid puuduvad. 

5.3.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Käesoleval ajal on Püssi linnas ühiskanalisatsiooniga varustatud peamiselt kortermajade elanikud 
ning osaliselt ka Hõbepaju tn eramud. Ühiskanalisatsiooni laiendamise tulemusena lisandub 
täiendavalt ligikaudu 240 elanikku. Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2017-2020) on 
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planeeritud rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud ning 
laiendada olemasolevat ühiskanalisatsiooni Püssi reoveekogumisalal ning Pargi ja Põllu tn 
piirkonnas (Lüganuse aleviku territooriumil).  

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud tegevused Püssi 
linnas. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2017-2020.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida olemasolevad 
amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud Kooli tn piirkonnas. Amortiseerunud 
ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste kanalisatsioonitorustike ja -kaevude tõttu toimub sademete 
ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi.  

Lisaks on planeeritud ühiskanalisatsiooni laiendada Püssi linna reoveekogumisalal Männiku, 
Raudtee, Hõbepaju, Metsa, Jõe, Aia, A. Kitzbergi, Kivitee, Rohu ja E. Vilde tänava piirkonnas. 
Samuti on plaanis laiendada ühiskanalisatsiooni Lüganuse alevikus Pargi ja Põllu tänava 
piirkonna elanike tarbeks. Ühiskanalisatsiooni laiendamine toimub koos veetorustike 
rekonstrueerimisega, kuna sellisel juhul on võimalik rajada osad torustikud ühises kaevikus. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute maksumus 
Püssi linnas on toodud tabelis 28. 

Tabel 28. Püssi linna ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalikud 
investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 
Püssi linna ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2017-2020  
Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine m 193 32 550   32 550 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 193 28 950   28 950 

sh majaühenduste rajamine tk 4 3 600   3 600 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine linna kesk-, 
ida- ja lõunaosas m 5026 768 160   768 160 

sh isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine eraldi 
kaevikus m 3073 460 950   460 950 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine 
ühises kaevikus veetorustikega m 1557 155 700   155 700 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine 
ühises kaevikus survekanalisatsiooni torustikuga m 157 15 700   15 700 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine 
ühises kaevikus vee- ja survekanalisatsiooni torustikuga m 239 21 510   21 510 

sh majaühenduste rajamine tk 127 114 300   114 300 
Survekanalisatsiooni torustike rajamine m 1049 94 100   94 100 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine eraldi 
kaevikus m 235 23 500   23 500 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine ühises 
kaevikus veetorustikega m 420 33 600   33 600 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine ühises 
kaevikus isevoolse kanalisatsioonitorustikuga m 154 15 400   15 400 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine ühises 
kaevikus veetorustiku ning isevoolse kanalisatsiooniga m 240 21 600   21 600 
Reoveepumplate rajamine kmpl 4 121 000   121 000 
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Püssi linna ühiskanalisatsiooni arendamine 2021-2028 
          
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     1 168 182   1 168 182 
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   0 
Kanalisatsioon KOKKU     1 168 182   1 168 182 

5.3.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveekanalisatsiooni süsteeme on Püssi linnas viimasel ajal rajatud ja rekonstrueeritud 
peamiselt Metsa ja Hõbepaju tänava piirkonnas. Samuti on sademeveekraavid ning truubid 
rekonstrueeritud Kivitee ja Raudtee tänava piirkonnas. Sademevee ärajuhtimine on lahendatud 
peamiselt kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel 
pinnasesse. 

Kuna olemasolev Kooli tn sademeveekanalisatsiooni torustik on amortiseerunud, on arendamise 
kava lühiajalises perspektiivis (2017-2020) vajalik piirkonna sademevee ärajuhtimiseks torustik 
rekonstrueerida. Lisaks on arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2021-2028) planeeritud 
kortermajade piirkonda rajada sademevee kanalisatsioonisüsteemid. 

Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks 
vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 

Sademeveekanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Püssi linnas on toodud tabelis 29. 

Tabel 29. Püssi linna sademeveekanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalikud 
investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 
Püssi linna sademeveekanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2017-2020  
Sademeevee kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimine m 795 119 250   119 250 

sh sademevee kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 795 119 250   119 250 

     
Püssi linna sademeveekanalisatsiooni arendamine 2021-2028 
Sademevee kanalisatsioonitorustike rajamine linnas m 1375 206 250   206 250 

sh sademevee kanalisatsioonitorustiku rajamine eraldi 
kaevikus m 1375 206 250   206 250 

     
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     137 138   137 138 
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     237 188   237 188 
Sademeveekanalisatsioon KOKKU     374 325   374 325 

 

5.4 Lüganuse alevik 

5.4.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Lüganuse aleviku 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 
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 Lüganuse aleviku põhjaosas individuaalelamute piirkonnas puudub ühisveevärgiga 
liitumise võimalus; 

 Olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud on amortiseerunud ning vajavad 
rekonstrueerimist; 

 Lüganuse puurkaev-pumplas toimub rauaeraldusfiltrite tagasipesu toorveega, 
mistõttu pole alati tagatud joogivee vastavus kvaliteedinõuetele. 

5.4.2 Perspektiivne veetarve Lüganuse alevikus 

Lüganuse aleviku ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 220 Lüganuse aleviku 
elanikku. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Lüganuse aleviku asutusi ja ettevõtteid. 
Lüganuse aleviku ühisveevärgiga varustatud tarbijate arvu ning veetarbe prognoos on esitatud 
tabelis 25. 

5.4.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Käesoleval ajal on Lüganuse alevikus üks veevõrk ning vett ühisveevarustuse tarbeks võetakse 
Lüganuse puurkaev-pumplast (katastri nr 2332). Ühisveevärgist võetav vesi vastab joogivee 
kvaliteedi piirnormidele (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82). Vajalik on rekonstrueerida 
olemasolev veetöötlusjaam selliselt, et toorvee aereerimiseks kasutatavat mahutit kasutatakse 
edaspidi puhta vee mahutina.  

Tulenevalt sellest, et Lüganuse alevikus tekkiv reovesi on perspektiivis planeeritud juhtida Püssi 
linna ühiskanalisatsiooni, on otstarbekas varustuskindluse tõstmiseks rajada ühendustorustik 
Püssi linna ja Lüganuse aleviku veevõrkude vahele. Ühtlasi võimaldab see tagada 
ühisveevärgiga liitumise võimaluse osadele Pargi tänava ääres asuvatele elanikele. 

5.4.4 Veevarustuse edasine areng 

Käesoleval ajal on Lüganuse alevikus ühisveevärgiga varustatud suurem enamus aleviku keskuse 
elanikest ning ühisveevärgi torustike rekonstrueerimise ja laiendamise tulemusel lisandub 
täiendavalt ligikaudu 90 elanikku. Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2017-2020) on 
vajalik rekonstrueerida olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud Pargi tn ning laiendada 
olemasolevat ühisveevärki Papli tn piirkonnas. Lisaks on otstarbekas kvaliteedinõuetele vastava 
joogivee tagamiseks rajada ühendustorustik Püssi linna ühisveevärgiga. Samuti on vajalik 
rekonstrueerida Lüganuse aleviku ühisveevarustuse puurkaev-pumpla veetöötlusseadmed ning 
likvideerida kasutusest väljas olev Lüganuse puurkaev nr 1. Arendamise kava pikaajalises 
perspektiivis (2021-2028) kavas laiendada olemasolevat ühisveevärki Lüganuse aleviku 
põhjaosas eramajade piirkonnas. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud tegevused 
Lüganuse alevikus. 

Lüganuse aleviku olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva töö 
lisades esitataval joonisel 2. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2017-2020 
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Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida olemasolevad vanemad 
ühisveevärgi torustikud peamiselt Pargi tn piirkonnas. Vanemad ühisveevärgi ja kinnistusisesed 
torustikud on vanusest tingituna käesolevaks ajaks amortiseerunud ning halvas seisukorras. 
Lisaks on planeeritud rajada ühisveevärgi liitumise võimalus ka Papli tn piirkonna elanikele. 
Varustuskindluse ning kvaliteedinõuetele vastava joogivee tagamiseks on otstarbekas rajada 
lisaks ühendustorustik Lüganuse aleviku ja Püssi linna veevõrkude liitmiseks. Veetorustike 
rekonstrueerimine ja rajamine toimub samaaegselt kanalisatsioonitorustike rajamisega, kuna 
sellisel juhul on võimalik osa torustikke paigaldada ühisesse kaevikusse. Kuna mitmel pool on 
veevarustuse torustikud rajatud erakinnistutele on raskendatud torustike hooldustööd, mistõttu 
tuleb need rekonstrueerimise käigus paigaldada teede ja tänavate äärde. 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida olemasoleva Lüganuse 
aleviku ühisveevarustuse puurkaev-pumpla veetöötlusseadmed. Kuna rauaeraldusfiltrite 
tagasipesu toimub käesoleval ajal toorveega, põhjustab see filtermaterjali efektiivsuse kiiremat 
vähenemist. Seetõttu on vajalik korraldada veetöötlus ümber selliselt, et käesoleval ajal toorvee 
aereerimiseks kasutatav mahuti oleks edaspidi kasutusel puhta vee hoidmiseks. Samuti on vajalik 
likvideerida kasutusest väljas olev Lüganuse aleviku puurkaev-pumpla (pk1 katastri nr 2331). 
Selleks on vajalik lammutada pumplahoone ning tamponeerida olemasolev puurkaev. 

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2021-2028 

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on kavas laiendada olemasolevat ühisveevärki 
Lüganuse aleviku põhjaosas Purtse-Lüganuse tee (nr 13118) ääres. Veetorustike rajamine toimub 
samaaegselt kanalisatsioonitorustike rajamisega, kuna sellisel juhul on võimalik osa torustikke 
paigaldada ühisesse kaevikusse. Selle tulemusena tagatakse ühisveevärgiga liitumise võimalus 
kõigile reoveekogumisala elanikele. 

Lisaks on arendamise kava pikaajalises perspektiivis planeeritud rajada Purtse jõe äärde kaks 
nõuetekohast tuletõrje veevõtukohta, mis võimaldavad aastaringset veevõttu. Samuti on vajalik 
veevõtukohad tähistada. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute maksumus Lüganuse 
alevikus on toodud tabelis 30. 

Tabel 30. Lüganuse aleviku ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Lüganuse aleviku ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2017-2020 
Lüganuse puurkaev-pumpla veetöötluse 
rekonstrueerimine kompl 1 5 000   5 000 

sh puurkaev-pumpla veetöötluse uuendamine 
selliselt, et mahutit kasutatakse puhta vee tarbeks kompl 1 5 000   5 000 
Lüganuse puurkaevu nr 1 pumplahoone lammutamine 
ja puurkaevu tamponeerimine kompl 1 6 400   6 400 

sh puurkaevu tamponeerimine tk 1 3 800   3 800 
sh pumplahoone lammutamine tk 1 2 600   2 600 

Veetorustike rekonstrueerimine ja rajamine Lüganuse 
alevikus Pargi ning Papli tn m 815 95 000   95 000 

sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 185 18 500   18 500 
sh veetorustike rajamine ühises kaevikus isevoolse 

kanalisatsioonitoruga m 630 63 000   63 000 
sh majaühenduste rajamine tk 15 13 500   13 500 

Ühendustorustiku rajamine Püssi linna veevõrguga 
liitumiseks m 735 61 800   61 800 



 

92 

 

sh veetorustike rajamine ühises kaevikus 
survekanalisatsiooni torustikuga m 735 58 800   58 800 
Tuletõrje hüdrantide rajamine tk 2 3 000   3 000 
     
Lüganuse aleviku ühisveevärgi arendamine 2021-2028 
Veetorustike rajamine aleviku põhjaosas m 1540 186 940   186 940 

sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 12 1 200   1 200 
sh veetorustike rajamine ühises kaevikus isevoolse 

kanalisatsioonitorustikuga m 1420 142 000   142 000 
sh veetorustike rajamine ühises kaevikus 

survekanalisatsiooni torustikuga m 108 8 640   8 640 
sh majaühenduste rajamine tk 39 35 100   35 100 

Tuletõrje veevõtukohtade rekonstrueerimine kmpl 2 20 000   20 000 
     
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     193 430   193 430 
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     237 981   237 981 
Veevarustus KOKKU     431 411   431 411 

5.4.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Lüganuse aleviku 
ühiskanalisatsiooni toimimisel käesoleval ajal: 

 Lüganuse aleviku reoveekogumisalal puudub paljudel elanikel 
ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus; 

 Lüganuse aleviku reoveepuhasti on osaliselt amortiseerunud ja tehnoloogiliselt 
vananenud ning ei suuda tagada heitvee vastavust kehtestatud vee-erikasutusloa 
nõuetele. Reoveepuhastil puudub järelsetiti ja heitvee järelpuhastuse võimalus ning 
reoveepuhasti hooldamine on keerukas. 

5.4.6 Lüganuse aleviku perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Lüganuse aleviku reostuskoormus on ligikaudu 266 ie. Lüganuse aleviku 
ühiskanalisatsiooniga varustatud tarbijate arvu ning reovee koguse prognoos on esitatud tabelis 
26.  

5.4.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Tulenevalt sellest, et olemasolev Lüganuse reoveepuhasti on osaliselt amortiseerunud ning ei 
suuda tagada heitvee vastavust kehtestatud vee-erikasutusloa nõuetele, on arendamise kava 
lühiajalises perspektiivis vajalik leida lahendus reovee nõuetekohaseks käitlemiseks. Töö 
koostajad kaalusid erinevaid reoveepuhastuse alternatiive, selgitamaks välja tehnilisest aspektist, 
keskkonnamõjude seisukohalt ning majanduslikult kõige parem lahendus Lüganuse aleviku 
reovee puhastamiseks. 

Reoveepuhasti perspektiivse reostuskoormuse arvestamisel on võetud arvesse üksnes 
ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes moodustuva 
olmereoveega. Alternatiivide hulka ei kuulu individuaalsete reovee kogumissüsteemide 
rajamine, kuna aleviku keskuses on olemas ühiskanalisatsioon ning kogumiskaevude rajamine 
ning tühjendamine kujuneks pikemas perspektiivis kulukamaks lahenduseks. Alternatiivide 
hulka ei kuulu ka pinnasfiltersüsteemide ja põhipuhastina kasutatava biotiikide rajamine, kuna 
selleks puudub piisav maa-ala.  
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Sellest lähtuvalt on Lüganuse alevikus tekkiva reovee puhastamiseks võimalik uue aktiivmuda 
ja/või biokile tehnoloogial põhineva kompaktpuhasti rajamine või reoveepumpla ja 
survekanalisatsiooni torustiku rajamine ning reovee pumpamine Püssi linna 
kanalisatsioonisüsteemi.  

Kuigi uue reoveepuhasti rajamine (ca 138 000 eurot) on mõnevõrra odavam kui reoveepumpla 
ning ca 1440 m pikkuse survekanalisatsiooni torustiku rajamine (ca 162 900 eurot), on 
reoveepuhasti ekspluatatsioonikulud siiski oluliselt suuremad, mistõttu on 30 aasta investeeringu 
ja ekspluatatsioonikulu summaarne maksumus reovee puhastamisel kohapeal siiski suurem. 
Lisaks on reovee pumpamise alternatiivi korral võimalik ühiskanalisatsiooniga perspektiivis 
liituda Pargi ja Põllu tänava elanikel. 

Seetõttu on sobilikuks alternatiiviks Lüganuse alevikus tekkiva reovee puhastamiseks 
reoveepumpla ja ca 1440 m pikkuse survekanalisatsiooni torustiku rajamine ning reovee 
pumpamine Püssi linna kanalisatsioonisüsteemi. 

5.4.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Käesoleval ajal on Lüganuse alevikus ühiskanalisatsiooniga varustatud peamiselt aleviku 
keskuse tarbijad. Ühiskanalisatsiooni laiendamise tulemusena Pargi ja Papli tn piirkonnas ning 
aleviku põhjaosas lisandub täiendavalt ligikaudu 106 elanikku. Arendamise kava lühiajalises 
perspektiivis (2017-2020) on planeeritud rajada reoveepumpla ning survekanalisatsiooni torustik 
Lüganuse aleviku reovee suunamiseks Püssi linna kanalisatsioonisüsteemi. Samuti on kavas 
laiendada ühiskanalisatsiooni Pargi ja Papli tn piirkonnas. Arendamise kava pikaajalises 
perspektiivis (2021-2028) on planeeritud laiendada olemasolevat ühiskanalisatsiooni Lüganuse 
aleviku reoveekogumisala põhjaosas.  

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud tegevused 
Lüganuse alevikus. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2017-2020.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik leida lahendus tekkiva reovee 
nõuetekohaseks puhastuseks. Vastavalt alternatiivide analüüsile on nii majanduslikult, tehnilisest 
aspektist kui ka keskkonnamõjude seisukohalt parimaks lahenduseks Lüganuse alevikus tekkiva 
reovee pumpamine Püssi linna kanalisatsioonisüsteemi. Selleks on vajalik Lüganuse 
reoveepuhasti asukohta rajada reoveepumpla ning kokku ca 1440 meetri pikkune 
survekanalisatsiooni torustik.  

Lisaks on planeeritud laiendada olemasolevat kanalisatsioonisüsteemi Pargi ja Papli tn 
piirkonnas. Ühiskanalisatsiooni rajamine toimub koos veetorustike rekonstrueerimise ja 
rajamisega, kuna sellisel juhul on võimalik paigaldada torustikud ühises kaevikusse. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2021-2028.  

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on planeeritud laiendada ühiskanalisatsiooni 
Lüganuse aleviku reoveekogumisala põhjaosas Purtse-Lüganuse tee (nr 13118) ääres. 
Ühiskanalisatsiooni laiendamine toimub koos veetorustike rajamisega, kuna sellisel juhul on 
võimalik paigaldada torustikud ühisesse kaevikusse. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute maksumus 
Lüganuse alevikus on toodud tabelis 31. 
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Tabel 31. Lüganuse aleviku ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalikud 
investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 
Lüganuse aleviku ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2017-2020  
Survekanalisatsiooni torustike rajamine reovee 
pumpamiseks Püssi linna kanalisatsioonisüsteemi m 947 80 060   80 060 

sh survekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine 
eraldi kaevikus m 215 21 500   21 500 

sh survekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine 
ühises kaevikus veetorustikuga m 732 58 560   58 560 
Reoveepumpla rajamine Lüganuse aleviku 
reoveepuhasti asukohta kmpl 1 41 000   41 000 
Kanalisatsioonitorustiku rajamine Pargi ja Papli tn 
piirkonda m 646 77 000   77 000 

sh isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine eraldi 
kaevikus m 14 2 100   2 100 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine 
ühises kaevikus veetorustikega m 632 63 200   63 200 

sh majaühenduste rajamine tk 13 11 700   11 700 
Survekanalisatsiooni torustike rajamine Pargi tn 
piirkonda m 10 1 000   1 000 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine ühises 
kaevikus veetorustikega m 10 1 000   1 000 
Reoveepumpla rajamine Pargi tn piirkonda kmpl 1 31 000   31 000 

     
Lüganuse aleviku ühiskanalisatsiooni arendamine 2021-2028 
Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine aleviku 
põhjaosas m 1447 179 800   179 800 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine 
ühises kaevikus veetorustikega m 1427 142 700   142 700 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine 
ühises kaevikus survekanalisatsiooni torustikuga m 20 2 000   2 000 

sh majaühenduste rajamine tk 39 35 100   35 100 
Survekanalisatsiooni torustike rajamine aleviku 
põhjaosas m 100 8 400   8 400 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine ühises 
kaevikus isevoolse kanalisatsioonitorustikuga m 20 2 000   2 000 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine ühises 
kaevikus veetorustikega m 80 6 400   6 400 
Reoveepumplate rajamine aleviku põhjaosasse  kmpl 2 61 000   61 000 
          
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     264 569   264 569 
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     286 580   286 580 
Kanalisatsioon KOKKU     551 149   551 149 

5.4.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveekanalisatsioon Lüganuse aleviku keskuses puudub. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel 
pinnasesse.  
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Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks 
vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 

5.5 Purtse küla 

5.5.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Purtse küla ühisveevarustussüsteemi 
toimimisel käesoleval ajal: 

 Purtse küla sigala piirkonna ühisveevärgist võetavas vees on üle lubatud piirnormi 
olnud üldraua ja mangaani sisaldused; 

 Purtse Sigala puurkaev-pumpla hoone, sisustus ning elektri- ja 
automaatikaseadmed on halvas seisukorras ja vajavad rekonstrueerimist; 

 Olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud on amortiseerunud ning vajavad 
rekonstrueerimist; 

 Purtse küla keskuse puurkaev-pumplas toimub rauaeraldusfiltrite tagasipesu 
toorveega, mistõttu pole alati tagatud joogivee vastavus kvaliteedinõuetele. 

 Purtse kindluse piirkonna elanike veevarustuse kindluses esineb probleeme ning 
pole tagatud kvaliteedinõuetele vastav joogivesi. 

5.5.2 Perspektiivne veetarve Purtse külas 

Purtse külas on kaks eraldiseisvat veevõrku ning veevarustus baseerub käesoleval ajal kahel 
puurkaevul: küla keskuses asuval Purtse Küla puurkaevul (katastri nr 2227) ning küla edelaosas 
asuval Purtse Sigala puurkaevul (katastri nr 2233). Purtse küla ühisveevärgiga on ühendatud 
kokku ligikaudu 66 Purtse küla elanikku. Purtse küla ühisveevärgiga varustatud tarbijate arvu 
ning veetarbe prognoos on esitatud tabelis 25. 

5.5.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Tulenevalt sellest, et Purtse Sigala piirkonna ühisveevärgi torustikud ja puurkaev-pumpla on 
amortiseerunud ning veevõrgust võetavas joogivees on üle kehtestatud piirnormi (SM 
31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua ja mangaani sisaldused, on vajalik 
veevarustussüsteem rekonstrueerida. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimiseks on 2015.a. koostatud 
ka eskiislahendus, mis näeb muuhulgas ette puurkaev-pumpla hoone rekonstrueerimist ning 
veetöötlusseadmete paigaldamist. Vastavalt Terviseameti ettekirjutusele nr 12.2-1.1.53/22 tuleb 
Purtse Sigala piirkonna veevärgi joogivee kvaliteet viia vastavusse joogiveele sätestatud 
nõuetega hiljemalt 7.07.2017.a. 

5.5.4 Veevarustuse edasine areng 

Käesoleval ajal on Purtse külas ühisveevärgiga varustatud suurem enamus küla keskuse elanikest 
ning täiendavaid liitujaid ei lisandu. Purtse sigala piirkonna ühisveevärgi rekonstrueerimise 
käigus ühendatakse veevärgiga ühtlasi ka nn. Purtse kindluse piirkonna tarbijad (ca 40 elanikku) 
tagamaks kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ka sealsetele tarbijatele. Arendamise kava 
lühiajalises perspektiivis (2017-2020) on vajalik rekonstrueerida Purtse sigala piirkonna 
ühisveevärgi torustikud ning puurkaev-pumpla. Lisaks on vajalik rekonstrueerida olemasolev 
Purtse küla keskuse veetöötlusjaam selliselt, et toorvee aereerimiseks kasutatavat mahutit 
kasutatakse edaspidi puhta vee mahutina. Arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2021-
2028) on planeeritud rajada Purtse küla keskusesse kortermajade juurde nõuetekohane tuletõrje 
veevõtumahuti. 
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Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud tegevused Purtse 
külas. 

Purtse küla olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisades 
esitataval joonisel 3. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2017-2020 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2017. aastal) on vajalik rekonstrueerida 
olemasolevad amortiseerunud ühisveevärgi torustikud ning puurkaev-pumpla sigala piirkonnas. 
Samuti on vajalik paigaldada puurkaev-pumplasse veetöötlusseadmed raua ja mangaani 
eraldamiseks joogiveest. Kuna mitmel pool on veevarustuse torustikud rajatud erakinnistutele on 
raskendatud torustike hooldustööd, mistõttu tuleb need rekonstrueerimise käigus paigaldada 
teede ja tänavate äärde. Kvaliteedinõuetele vastava joogivee saamiseks rajatakse lisaks ca 305 m 
pikkune ühendustorustik Purtse kindluse piirkonna veevärgiga.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida olemasoleva Purtse küla 
keskuse ühisveevarustuse puurkaev-pumpla veetöötlusseadmed. Kuna rauaeraldusfiltrite 
tagasipesu toimub käesoleval ajal toorveega, põhjustab see filtermaterjali efektiivsuse kiiremat 
vähenemist. Seetõttu on vajalik korraldada veetöötlus ümber selliselt, et käesoleval ajal toorvee 
aereerimiseks kasutatav mahuti oleks edaspidi kasutusel puhta vee hoidmiseks.  

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2021-2028 

Kuna Purtse küla keskuses elamute piirkonnas pole tagatud piisav kustutusvee kättesaadavus 
standardi EVS 812-6:2012 tähenduses on arendamise kava pikaajalises perspektiivis planeeritud 
rajada küla keskusesse kortermajade piirkonda nõuetekohane tuletõrje veevõtumahuti. 
Veevõtumahuti peavad olema mahuga ligikaudu 108 m3 ning peab võimaldama aastaringset 
veevõttu. Lisaks on vajalik veevõtukoht nõuetekohaselt tähistada. Veemahuti täitmine toimub 
ühisveevärgist. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute maksumus Purtse 
külas on toodud tabelis 32. 

Tabel 32. Purtse küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Purtse küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2017-2020 
Purtse keskuse puurkaev-pumpla veetöötluse 
rekonstrueerimine (sh filtrite tagasipesu puhta veega) kompl 1 5 000   5 000 

sh puurkaev-pumpla veetöötluse uuendamine 
selliselt, et mahutit kasutatakse puhta vee tarbeks kompl 1 5 000   5 000 
Purtse sigala puurkaev-pumpla rekonstrueerimine kompl 1 89 860   89 860 

sh puurkaevu proovipumpamine ja videouuring kmpl 1 4 500   4 500 
sh pumpla hoone m² 15 16 250   16 250 
sh üheastmelise pumpla tehnoloogia kmpl 1 17 500   17 500 
sh veetöötlus (mangaan+raud) m³/h 4 11 350   11 350 
sh elekter-automaatika, kaugvalve kmpl 1 9 000   9 000 
sh veetoru rajamine m 30 4 050   4 050 
sh survekanalisatsiooni torustiku rajamine m 30 4 350   4 350 
sh väike reoveepumpla (Q < 5 l/s) kmpl 1 12 000   12 000 
sh imbväljak kmpl 1 4 500   4 500 
sh settekaev kmpl 1 1 300   1 300 
sh juurdepääsutee ja plats (killustikkate) m 220 5 060   5 060 

Veetorustike rekonstrueerimine ja rajamine sigala m 1275 136 500   136 500 
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piirkonnas (sh ühendustorustiku rajamine Purtse 
kindluse piirkonna veevõrguga) 

sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 1275 127 500   127 500 
sh majaühenduste rajamine tk 10 9 000   9 000 

     
Purtse küla ühisveevärgi arendamine 2021-2028 
Tuletõrje veevõtumahuti rajamine m³ 108 45 200   45 200 
     
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     266 064   266 064 
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     51 980   51 980 
Veevarustus KOKKU     318 044   318 044 

5.5.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Purtse küla ühiskanalisatsiooni 
toimimisel käesoleval ajal: 

 Olemasolevad vanemad kanalisatsioonitorustikud ning –kaevud on amortiseerunud 
ning toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 
Kuivemal perioodil võib toimuda ka reovee filtreerumine pinnasesse; 

 Purtse küla reoveepuhasti ei suuda aeg-ajalt tagada heitvee näitajate vastavust vee 
erikasutusloa nõuetele. Puhasti tehniline lahendus vajab täiustamist. 

5.5.6 Purtse küla perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Purtse küla reostuskoormus on ligikaudu 39 ie. Purtse küla ühiskanalisatsiooniga 
varustatud tarbijate arvu ning reovee koguse prognoos on esitatud tabelis 26.  

5.5.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis tuleb nõuetekohase reoveepuhastuse tagamiseks 
täiustada olemasoleva reoveepuhasti tehnilist lahendust. Sellest lähtuvalt reovee puhastamise 
alternatiivid puuduvad. 

5.5.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Käesoleval ajal on Purtse külas ühiskanalisatsiooniga varustatud suurem enamus 
reoveekogumisala elanikest ning ühiskanalisatsiooni torustike rekonstrueerimise tulemusel 
täiendavaid liitujaid ei lisandu. Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2017-2020) on 
vajalik rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud küla 
keskuses. Lisaks on vajalik rekonstrueerida olemasolev Purtse küla reoveepuhasti.  

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud tegevused 
Purtse külas. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2017-2020.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida olemasolev Purtse küla 
reoveepuhasti. Tulenevalt sellest, et puhasti ei suuda aeg-ajalt tagada heitvee vastavust vee 
erikasutusloa nõuetele on esmalt vajalik läbi viia uuring puhasti koormuse ja töö analüüsimiseks. 
Samuti on vajalik puhasti efektiivsuse ja töö parandamiseks paigaldada puhastisse jämemull 
aeratsioonielemendid, võimsam puhur ning reoveepumba automaatikaseadmed.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida ka olemasolevad 
amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud Purtse küla keskuses. Amortiseerunud 



 

98 

 

ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste kanalisatsioonitorustike ja -kaevude tõttu toimub sademete 
ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi, mis põhjustab häireid reoveepuhasti töös.  

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute maksumus 
Purtse külas on toodud tabelis 33. 

Tabel 33. Purtse küla ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalikud 
investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 
Purtse küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2017-2020  
Purtse küla reoveepuhasti rekonstrueerimine kmpl 1 13 000   13 000 

sh uuringute läbiviimine puhasti koormuse ja töö 
analüüsimiseks kmpl 1 3 000   3 000 

sh olemasoleva puhasti rekonstrueerimine (jämemull 
aeratsioonielementide ning võimsama puhuri 
paigaldamine, pumba automatiseerimine) kmpl 1 10 000   10 000 
Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine m 260 43 500   43 500 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 260 39 000   39 000 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 5 4 500   4 500 
     

Purtse küla ühiskanalisatsiooni arendamine 2021-2028 
          
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     64 975   64 975 
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   0 
Kanalisatsioon KOKKU     64 975   64 975 

5.5.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Purtse külas sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevee ärajuhtimine on lahendatud 
kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.  

Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks 
vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 

5.6 Varja küla 

5.6.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Varja küla ühisveevarustussüsteemi 
toimimisel käesoleval ajal: 

 Olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud on amortiseerunud ning vajavad 
rekonstrueerimist; 

 Varja küla puurkaev-pumplas toimub raua- ja mangaanieraldusfiltrite tagasipesu 
toorveega, mistõttu pole alati tagatud joogivee vastavus kvaliteedinõuetele. 

5.6.2 Perspektiivne veetarve Varja külas 

Varja küla ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 39 Varja küla elanikku. Varja 
küla ühisveevärgiga varustatud tarbijate arvu ning veetarbe prognoos on esitatud tabelis 25. 
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5.6.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Käesoleval ajal on Varja külas üks veevõrk ning vett ühisveevarustuse tarbeks võetakse Varja 
puurkaev-pumplast. Ühisveevärgist võetav vesi vastab joogivee kvaliteedi nõuetele (SM 
31.07.2001. a. määrus nr. 82). Sellest lähtuvalt ühisveevärgi arendamise alternatiivid puuduvad. 
Vajalik on rekonstrueerida olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud. 

5.6.4 Veevarustuse edasine areng 

Käesoleval ajal on Varja külas ühisveevärgiga varustatud peamiselt küla keskuse kortermajade 
elanikud ning ühisveevärgi torustike rekonstrueerimise ja laiendamise tulemusel lisandub 
täiendavalt ligikaudu 41 küla keskuse elanikku. Arendamise kava lühiajalises perspektiivis 
(2017-2020) on vajalik rekonstrueerida olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud küla 
keskuses ning laiendada olemasolevat veevärki kuni Varja raamatukoguni. Arendamise kava 
pikaajalises perspektiivis (2021-2028) on planeeritud laiendada olemasolevat veevärki küla 
keskuses reoveekogumisala piires. Lisaks on vajalik rajada tuletõrje veevõtumahuti küla keskuse 
kortermajade piirkonda. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud tegevused Varja 
külas. 

Varja küla olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisades 
esitataval joonisel 4. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2017-2020 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida olemasolevad 
amortiseerunud ühisveevärgi torustikud küla keskuses. Lisaks on plaanis olemasolevat 
ühisveevärki laiendada tagamaks veevärgiga liitumise võimalus Varja raamatukoguni. 
Veetorustike rekonstrueerimine ja rajamine toimub samaaegselt kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimise ja rajamisega, kuna sellisel juhul on võimalik osa torustikke paigaldada 
ühisesse kaevikusse.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida olemasoleva Varja küla 
keskuse ühisveevarustuse puurkaev-pumpla veetöötlusseadmed. Kuna rauaeraldusfiltrite 
tagasipesu toimub käesoleval ajal toorveega, põhjustab see filtermaterjali efektiivsuse kiiremat 
vähenemist. Seetõttu on vajalik korraldada veetöötlus ümber selliselt, et käesoleval ajal toorvee 
aereerimiseks kasutatav mahuti oleks edaspidi kasutusel puhta vee hoidmiseks.  

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2021-2028 

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on planeeritud laiendada olemasolevat ühisveevärki 
Varja küla keskuses reoveekogumisala piires. Veetorustike rajamine toimub samaaegselt 
kanalisatsioonitorustike rajamisega, kuna sellisel juhul on võimalik osa torustikke paigaldada 
ühisesse kaevikusse. 

Kuna Varja küla keskuses elamute piirkonnas pole tagatud piisav kustutusvee kättesaadavus 
standardi EVS 812-6:2012 tähenduses on arendamise kava pikaajalises perspektiivis planeeritud 
rajada küla keskusesse kortermajade piirkonda nõuetekohane tuletõrje veevõtumahuti. 
Veevõtumahuti peavad olema mahuga ligikaudu 108 m3 ning peab võimaldama aastaringset 
veevõttu. Lisaks on vajalik veevõtukoht nõuetekohaselt tähistada. Veemahuti täitmine toimub 
ühisveevärgist. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute maksumus Varja 
külas on toodud tabelis 34. 
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Tabel 34. Varja küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Varja küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2017-2020 
Varja küla puurkaev-pumpla veetöötluse 
rekonstrueerimine (sh filtrite tagasipesu puhta veega) kompl 1 5 000   5 000 

sh puurkaev-pumpla veetöötluse uuendamine 
selliselt, et mahutit kasutatakse puhta vee tarbeks kompl 1 5 000   5 000 
Veetorustike rekonstrueerimine Varja küla keskuses m 192 22 800  22 800 

sh veetorustike rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 85 8 500   8 500 
sh veetorustike rekonstrueerimine ühises kaevikus 

isevoolse kanalisatsioonitorustikuga m 107 10 700   10 700 
sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 4 3 600   3 600 

Veetorustike rajamine Varja küla lõunaosas m 210 26 400   26 400 
sh veetorustike rajamine ühises kaevikus isevoolse 

kanalisatsioonitorustikuga m 210 21 000   21 000 
sh majaühenduste rajamine tk 6 5 400   5 400 

     
Varja küla ühisveevärgi arendamine 2021-2028 
Veetorustike rajamine Varja reoveekogumisalal m 438 53 440   53 440 

sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 34 3 400   3 400 
sh veetorustike rajamine ühises kaevikus isevoolse 

kanalisatsioonitorustikuga m 152 15 200   15 200 
sh veetorustike rajamine ühises kaevikus 

survekanalisatsiooni torustikuga m 44 3 520   3 520 
sh veetorustike rajamine ühises kaevikus isevoolse ja 

survelise kanalisatsioonitorustikuga m 208 18 720   18 720 
sh majaühenduste rajamine tk 14 12 600   12 600 

Tuletõrje veevõtumahuti rajamine m³ 108 45 200   45 200 
     
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     62 330   62 330 
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     113 436   113 436 
Veevarustus KOKKU     175 766   175 766 

5.6.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Varja küla ühiskanalisatsiooni 
toimimisel käesoleval ajal: 

 Olemasolevad vanemad kanalisatsioonitorustikud ning –kaevud on amortiseerunud 
ning toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 
Kuivemal perioodil võib toimuda ka reovee filtreerumine pinnasesse; 

 Varja küla reoveepuhasti ei suuda aeg-ajalt tagada heitvee näitajate vastavust vee 
erikasutusloa nõuetele. Puhasti tehniline lahendus vajab täiustamist. 

5.6.6 Varja küla perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Varja küla reostuskoormus on ligikaudu 71 ie. Varja küla ühiskanalisatsiooniga 
varustatud tarbijate arvu ning reovee koguse prognoos on esitatud tabelis 26.  
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5.6.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis tuleb nõuetekohase reoveepuhastuse tagamiseks 
täiustada olemasoleva reoveepuhasti tehnilist lahendust. Sellest lähtuvalt reovee puhastamise 
alternatiivid puuduvad. 

5.6.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Käesoleval ajal on Varja külas ühiskanalisatsiooniga varustatud üksnes kahe kortermaja ja ühe 
eramu elanikud. Ühiskanalisatsiooni laiendamise tulemusena Varja reoveekogumisalal tagatakse 
ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus täiendavalt ligikaudu 41 elanikule. Arendamise kava 
lühiajalises perspektiivis (2017-2020) on vajalik rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud 
ühiskanalisatsiooni torustikud küla keskuses ning laiendada ühiskanalisatsiooni Varja 
raamatukoguni. Lisaks on vajalik rekonstrueerida olemasolev Varja küla reoveepuhasti. 
Arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2021-2028) on planeeritud reoveekogumisala piires 
olemasolevat kanalisatsioonisüsteemi laiendada. 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud tegevused Varja 
külas. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2017-2020.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida olemasolev Varja küla 
reoveepuhasti. Tulenevalt sellest, et puhasti ei suuda aeg-ajalt tagada heitvee vastavust vee 
erikasutusloa nõuetele on esmalt vajalik läbi viia uuring puhasti koormuse ja töö analüüsimiseks. 
Samuti on vajalik puhasti efektiivsuse ja töö parandamiseks paigaldada puhastisse jämemull 
aeratsioonielemendid, võimsam puhur ning reoveepumba automaatikaseadmed.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida ka olemasolevad 
amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud Varja küla keskuses. Amortiseerunud 
ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste kanalisatsioonitorustike ja -kaevude tõttu toimub sademete 
ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi, mis põhjustab häireid reoveepuhasti töös. 
Lisaks on planeeritud olemasolevat kanalisatsioonisüsteemi laiendada Varja raamatukoguni. 
Ühiskanalisatsiooni rajamine toimub koos veetorustike rekonstrueerimise ja rajamisega, kuna 
sellisel juhul on võimalik paigaldada torustikud ühises kaevikusse. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2021-2028.  

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on planeeritud laiendada ühiskanalisatsiooni Varja 
küla reoveekogumisala edelaosas. Ühiskanalisatsiooni laiendamine toimub koos veetorustike 
rajamisega, kuna sellisel juhul on võimalik paigaldada torustikud ühisesse kaevikusse. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute maksumus 
Varja külas on toodud tabelis 35. 

Tabel 35. Varja küla ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalikud 
investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 
Varja küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2017-2020  
Varja küla reoveepuhasti rekonstrueerimine kmpl 1 9 000   9 000 

sh uuringute läbiviimine puhasti koormuse ja töö 
analüüsimiseks kmpl 1 3 000   3 000 

sh olemasoleva puhasti rekonstrueerimine (jämemull kmpl 1 6 000   6 000 
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aeratsioonielementide ning võimsama puhuri 
paigaldamine, pumba automatiseerimine) 
Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 
Varja küla keskuses m 182 26 500   26 500 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 112 16 800   16 800 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimine ühises kaevikus veetorustikega m 70 7 000   7 000 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 3 2 700   2 700 
Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine m 249 30 950   30 950 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine eraldi 
kaevikus m 13 1 950   1 950 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine 
ühises kaevikus veetorustikega m 236 23 600   23 600 

sh majaühenduste rajamine tk 6 5 400   5 400 
     
Varja küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2021-2028 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine Varja 
reoveekogumisalal  m 363 46 840   46 840 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine 
ühises kaevikus veetorustikega m 150 15 000   15 000 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine 
ühises kaevikus survekanalisatsiooni torustikuga m 7 700   700 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine 
ühises kaevikus vee- ja survekanalisatsiooni torustikega m 206 18 540   18 540 

sh majaühenduste rajamine tk 14 12 600   12 600 
Survekanalisatsiooni torustike rajamine Varja 
reoveekogumisalal m 255 22 620   22 620 

sh survekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine 
ühises kaevikus veetorustikega m 41 3 280   3 280 

sh survekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine 
ühises kaevikus isevoolse kanalisatsioonitorustikuga m 8 800   800 

sh survekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine 
ühises kaevikus isevoolse kanalisatsiooni ja 
veetorustikega m 206 18 540   18 540 
Reoveepumpla rajamine kmpl 1 31 000   31 000 
          
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     76 418   76 418 
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     115 529   115 529 
Kanalisatsioon KOKKU     191 947   191 947 

5.6.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Varja külas sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevee ärajuhtimine on lahendatud 
kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.  

Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks 
vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 
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5.7 Savala ja Uniküla külad 

5.7.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Savala ja Uniküla külades 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 

 Uniküla Vesi piirkonna ühisveevärgist võetavas vees on üle lubatud piirnormi olnud 
üldraua sisaldus; 

 Savala ja Uniküla puurkaev-pumpla hooned, sisustus ning elektri- ja 
automaatikaseadmed on halvas seisukorras ja vajavad rekonstrueerimist. 

5.7.2 Perspektiivne veetarve Savala ja Uniküla külades 

Savala ja Uniküla külades on ühisveevärgiga ühendatud ligikaudu 239 elanikku. Ühisveevärgi 
vett kasutab ka enamus asutusi ja ettevõtteid. Savala ja Uniküla külade ühisveevärgiga 
varustatud tarbijate arvu ning veetarbe prognoos on esitatud tabelis 25. 

5.7.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Käesoleval ajal on Savala ja Uniküla külades kaks eraldiseisvat veevõrku ning vett 
ühisveevarustuse tarbeks võetakse kokku kolmest puurkaevust. Tulenevalt sellest, et Uniküla 
Vesi veevarustuspiirkonnas Purtse jõest põhjapool on ühisveevärgist võetavas vees üle 
joogiveele kehtestatud piirnormi olnud üldraua sisaldus, on vajalik leida lahendus kvaliteetse 
joogivee saamiseks. Kuna Savala ja Uniküla puurkaev-pumpla hooned, sisustus ning elektri- ja 
automaatikaosa vajab rekonstrueerimist, on joogivee varustuskindluse tagamiseks otstarbekas 
Savala ja Uniküla Vesi piirkonna veevõrgud ühendada. Veevarustuse tarbeks on otstarbekas jätta 
kasutusele kaks puurkaevu (katastri nr 2617 ja 14379). Uniküla puurkaev-pumpla (katastri nr 
2616), mis on ehituslikult ning tehniliselt kõige kehvemas seisukorras ning millel puudub piisav 
sanitaarkaitsetsoon, tuleks likvideerida. 

5.7.4 Veevarustuse edasine areng 

Käesoleval ajal on Savala ja Uniküla külades ühisveevärgiga varustatud suurem enamus 
elanikest ning ühisveevärgi torustike rekonstrueerimise ja laiendamise tulemusel lähiajal 
täiendavaid liitujaid ei lisandu. Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2017-2020) on 
vajalik rajada ühendustorustik kahe veevõrgu ühendamiseks. Lisaks on vajalik rekonstrueerida 
Uniküla Vesi puurkaev-pumpla (sh paigaldada veetöötlusseadmed) ning Savala puurkaev-
pumpla. Uniküla puurkaev-pumpla on otstarbekas likvideerida. Arendamise kava pikaajalises 
perspektiivis (2021-2028) on kavas rekonstrueerida olemasolevad Savala küla keskuses ning 
Unikülas Purtse jõe ääres asuvad tuletõrje veevõtukohad. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud tegevused Savala 
ja Uniküla külades. 

Savala ja Uniküla külade olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva 
töö lisades esitataval joonisel 5. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2017-2020 
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Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida Savala ja Uniküla Vesi 
ühisveevarustuse puurkaev-pumpla hooned. Lisaks vajavad rekonstrueerimist puurkaev-
pumplate toruarmatuur ning elektri- ja automaatikaseadmed. Uniküla Vesi puurkaev-pumplasse 
on samuti vajalik paigaldada veetöötlusseadmed (rauaeraldusfiltrid). Arvestades, et Uniküla Vesi 
puurkaev-pumplast elanikele müüdav vesi ei vasta hetkel kvaliteedinõuetele ning vastavalt SM 
31.07.2001 määrusele nr 82 oli kuni 01.01.2014 lubatud toota, varustada, töödelda ja üle anda 
joogivett, mille kvaliteedinäitajad ei vasta määruse nr 82 § 6 toodud nõuetele raua, mangaani, 
vesinikioonide kontsentratsiooni, värvuse, hägususe, lõhna, elektrijuhtivuse, kloriidi ja sulfaadi 
osas ning mida kasutab vähem kui 2000 inimest, tuleb Uniküla tarbijate veekvaliteedi nõuetele 
vastavusse viimiseks vajalik projekt ellu viia hiljemalt 2018.a lõpuks. 

Varustuskindluse suurendamiseks on vajalik rajada ühendustorustik Savala ja Uniküla Vesi 
veevõrkude ühendamiseks. Olemasolev kasutusest välja jääv Uniküla puurkaev-pumpla tuleb 
likvideerida, sh puurkaev tamponeerida ning pumplahoone lammutada. 

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2021-2028 

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on planeeritud rajada Savala küla keskusesse ning 
Uniküla silla juurde Purtse jõe äärde nõuetekohased tuletõrje veevõtukohad, mis võimaldaks 
aastaringset veevõttu. Samuti on vajalik veevõtukohad tähistada. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute maksumus Savala ja 
Uniküla külades on toodud tabelis 36. 

Tabel 36. Savala ja Uniküla külade ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Savala ja Uniküla külade ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2017-2020 
Uniküla Vesi ühisveevarustuse puurkaev-pumpla 
rekonstrueerimine (sh veetöötlusseadmete 
paigaldamine) kmpl 1 58 500   58 500 

sh veetöötlusseadmete paigaldamine 
(rauaeraldusfiltrid) m³/h 2 4 400   4 400 

sh pumplahoone rekonstrueerimine m² 35 35 000   35 000 
sh puurkaev-pumpla elektri- ja automaatikaseadmete 

uuendamine kmpl 1 3 200   3 200 
sh üheastmelise pumpla tehnoloogia kmpl 1 15 900   15 900 

Savala ühisveevarustuse puurkaev-pumpla 
rekonstrueerimine kmpl 1 33 200   33 200 

sh pumplahoone rekonstrueerimine m² 30 30 000   30 000 
sh puurkaev-pumpla elektri- ja automaatikaseadmete 

uuendamine kmpl 1 3 200   3 200 
Uniküla puurkaev-pumpla likvideerimine kmpl 1 6 400   6 400 

sh puurkaevu tamponeerimine tk 1 3 800   3 800 
sh pumplahoone lammutamine tk 1 2 600   2 600 

Veetorustike rajamine veevõrkude ühendamiseks m 312 31 200   31 200 
sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 312 31 200   31 200 

Veetorustike rajamine Savala küla keskuses (IV etapp) m 89 8 900   8 900 
sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 29 2 900   2 900 
sh veetorustike rajamine ühises kaevikus isevoolse 

kanalisatsioonitorustikuga m 60 6 000   6 000 
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Savala ja Uniküla külade ühisveevärgi arendamine 2021-2028 
Tuletõrje veevõtukohtade rekonstrueerimine kmpl 2 20 000   20 000 
     
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     158 930   158 930 
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     23 000   23 000 
Veevarustus KOKKU     181 930   181 930 

5.7.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Savala ja Uniküla külade 
ühiskanalisatsiooni toimimisel käesoleval ajal: 

 Suurte sademete ja lumesulamise perioodil toimub lisavee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi, mis põhjustab häireid puhasti töös; 

 Reoveekogumisalal puudub mitmel pool ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus. 

5.7.6 Savala ja Uniküla külade perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Savala ja Uniküla külade reostuskoormus on ligikaudu 183 ie. Savala ja Uniküla 
külade ühiskanalisatsiooniga varustatud tarbijate arvu ning reovee koguse prognoos on esitatud 
tabelis 26.  

5.7.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Arendamise kava perioodi jooksul on planeeritud laiendada olemasolevat ühiskanalisatsiooni 
Savala reoveekogumisala piires. Sellest lähtuvalt reovee puhastamise alternatiivid puuduvad. 
Nõuetekohase reoveepuhastuse tagamiseks on vajalik olemasolevat reoveepuhastit regulaarselt 
hooldada. 

5.7.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Käesoleval ajal on Savala ja Uniküla külades ühiskanalisatsiooniga varustatud eelkõige Purtse 
jõest lõunapool asuvad tarbijad. Ühiskanalisatsiooni laiendamise tulemusel Savala 
reoveekogumisalal lisandub täiendavalt ligikaudu 60 elanikku. Arendamise kava lühiajalises 
perspektiivis (2017-2020) on planeeritud laiendada olemasolevat ühiskanalisatsiooni Savala küla 
põhjaosas Lüganuse-Oandu-Tudu teest (nr 13103) läänesuunas. Arendamise kava pikaajalises 
perspektiivis (2021-2028) planeeritud laiendada olemasolevat ühiskanalisatsiooni Savala 
reoveekogumisala piires Uniküla piirkonnas.  

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud tegevused 
Savala ja Uniküla külades. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2017-2020.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on planeeritud laiendada olemasolevat 
ühiskanalisatsiooni Savala reoveekogumisalal Lüganuse-Oandu-Tudu teest (nr 13103) 
läänesuunas. Tekkiva reovee suunamiseks reoveepuhastile on vajalik ka ühe täiendava 
reoveepumpla rajamine. Reoveepuhasti häireteta töö tagamiseks tuleb vältida sademete- ja 
liigvee sattumist olemasolevasse kanalisatsioonisüsteemi. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2021-2028.  

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on planeeritud laiendada olemasolevat 
ühiskanalisatsiooni Uniküla piirkonnas. Reovee suunamiseks ühiskanalisatsiooni on arvestatud 
ka ühe täiendava reoveepumpla rajamisega. 
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Ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute maksumus 
Savala ja Uniküla külades on toodud tabelis 37. 

Tabel 37. Savala ja Uniküla külade ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks 
vajalikud investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 
Savala ja Uniküla külade ühiskanalisatsiooni arendamine 2017-2020  
Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine Savala 
küla keskuses (IV etapp) m 556 84 600   84 600 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine eraldi 
kaevikus m 400 60 000   60 000 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine 
ühises kaevikus veetorustikega m 59 5 900   5 900 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine 
ühises kaevikus survekanalisatsiooni torustikuga m 97 9 700   9 700 

sh majaühenduste rajamine tk 10 9 000   9 000 
Survekanalisatsiooni torustike rajamine Savala küla 
keskuses (IV etapp) m 207 20 700   20 700 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine eraldi 
kaevikus m 109 10 900   10 900 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine ühises 
kaevikus isevoolse kanalisatsioonitoruga m 98 9 800   9 800 
Savala küla keskusesse reoveepumpla rajamine kmpl 1 31 000   31 000 

     
Savala ja Uniküla külade ühiskanalisatsiooni arendamine 2021-2028 
Uniküla piirkonnas kanalisatsioonitorustiku rajamine m 1190 188 200   188 200 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine eraldi 
kaevikus m 1060 159 000   159 000 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine 
ühises kaevikus survekanalisatsiooni torustikuga m 130 13 000   13 000 

sh majaühenduste rajamine tk 18 16 200   16 200 
Survekanalisatsiooni torustike rajamine m 277 27 700   27 700 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine eraldi 
kaevikus m 147 14 700   14 700 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine ühises 
kaevikus isevoolse kanalisatsioonitorustikuga m 130 13 000   13 000 
Reoveepumpla rajamine kmpl 1 31 000   31 000 
          
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     156 745   156 745 
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     283 935   283 935 
Kanalisatsioon KOKKU     440 680   440 680 

5.7.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveekanalisatsioon Savala ja Uniküla külades puudub. Üksnes Savala küla kortermajade 
ümber on kasutusel vanad drenaažitorustikud, kuid sademete ja liigvee ärajuhtimise võimalused 
puuduvad, mistõttu esineb osade kortermajade juures kõrge pinnasevee korral probleeme. Mujal 
on sademevee ärajuhtimine lahendatud eelkõige kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on 
arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.  
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Perspektiivis on vajalik probleemsetes piirkondades kortermajade juures rajada 
drenaažitorustikud liigvee ärajuhtimiseks Purtse jõe suunas. Lisaks on vajalik olemasolevaid 
sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist 
madalamatesse piirkondadesse. 

5.8 Maidla küla 

5.8.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Maidla küla 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 

 Maidla Kodu piirkonna ühisveevärgist võetavas vees on üle lubatud piirnormi 
olnud üldraua sisaldus. 

5.8.2 Perspektiivne veetarve Maidla külas 

Maidla küla ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 110 elanikku. Ühisveevärgi 
vett kasutavad ka Maidla kool, spordihoone ja noortekeskus. Maidla küla ühisveevärgiga 
varustatud tarbijate arvu ning veetarbe prognoos on esitatud tabelis 25. 

5.8.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Käesoleval ajal on Maidla külas ühisveevarustuse tarbeks kasutusel Maidla Põhikooli ja Maidla 
Kodu puurkaevud. Maidla Kodu piirkonna ühisveevärgist võetavas vees on üle joogivee 
kvaliteedi piirnormi (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua sisaldus. Vajalik on 
rekonstrueerida Maidla Kodu puurkaev-pumpla ning paigaldada pumplahoonesse 
veetöötlusseadmed (rauaeraldusfiltrid). 

5.8.4 Veevarustuse edasine areng 

Käesoleval ajal on Maidla külas ühisveevärgiga varustatud suurem enamus küla keskuse 
elanikest ning täiendavaid liitujaid ei lisandu. Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2017-
2020) on planeeritud rekonstrueerida Maidla Kodu ühisveevarustuse puurkaev-pumpla (sh 
paigaldada veetöötlusseadmed). Arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2021-2028) on 
vajalik rekonstrueerida küla keskuses asuv tuletõrje veevõtukoht. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud tegevused Maidla 
külas. 

Maidla küla olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisades 
esitataval joonisel 6. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2017-2020 
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Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on kvaliteedinõuetele vastava joogivee tagamiseks 
vajalik rekonstrueerida Maidla Kodu puurkaev-pumpla. Laiendatavasse pumplahoonesse on 
vajalik paigaldada uus toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed ning veetöötlusseadmed 
(rauaeraldusfiltrid). Arvestades, et Maidla Kodu puurkaev-pumplast elanikele müüdav vesi ei 
vasta hetkel kvaliteedinõuetele ning vastavalt SM 31.07.2001 määrusele nr 82 oli kuni 
01.01.2014 lubatud toota, varustada, töödelda ja üle anda joogivett, mille kvaliteedinäitajad ei 
vasta määruse nr 82 § 6 toodud nõuetele raua, mangaani, vesinikioonide kontsentratsiooni, 
värvuse, hägususe, lõhna, elektrijuhtivuse, kloriidi ja sulfaadi osas ning mida kasutab vähem kui 
2000 inimest, tuleb Maidla Kodu puurkaev-pumplast saadava veega varustatud tarbijate 
veekvaliteedi nõuetele vastavusse viimiseks vajalik projekt ellu viia hiljemalt 2018.a. lõpuks. 
Kuna Maidla Kodu piirkonnas oli 2015.a. võetud joogiveeproovis üle piirnormi ka coli-laadsete 
bakterite näitaja, on koheselt vajalik võtta täiendav joogiveeproov ning analüüsitulemustest 
sõltuvalt (mikrobioloogilise reostuse esinemisel) teostada veetrassi läbipesu ja kasutada Maidla 
Kodu piirkonna veevarustuses vajadusel Maidla Põhikooli puurkaev-pumplast saadavat vett. 

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2021-2028 

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on planeeritud rajada Maidla küla keskusesse Purtse 
jõe äärde nõuetekohane tuletõrje veevõtukoht, mis võimaldaks aastaringset veevõttu. Samuti on 
vajalik veevõtukoht tähistada. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute maksumus Maidla 
külas on toodud tabelis 38. 

Tabel 38. Maidla küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Maidla küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2017-2020 
Maidla Kodu puurkaev-pumpla rekonstrueerimine kmpl 1 43 500   43 500 

sh veetöötlusseadmete paigaldamine 
(rauaeraldusfiltrid) m³/h 2 4 400   4 400 

sh puurkaev-pumpla hoone rekonstrueerimine m² 20 20 000   20 000 
sh puurkaev-pumpla elektri- ja automaatikaseadmete 

uuendamine kmpl 1 3 200   3 200 
sh üheastmelise pumpla tehnoloogia kmpl 1 15 900   15 900 

     
Maidla küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2021-2028 
Tuletõrje veevõtukohtade rekonstrueerimine kmpl 1 10 000   10 000 
     
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     50 025   50 025 
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     11 500   11 500 
Veevarustus KOKKU     61 525   61 525 

5.8.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Ühiskanalisatsiooni toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. Vanemate 
kinnistusiseste kanalisatsioonitorustike ja –kaevude amortisatsioonist tulenevalt toimub 
kanalisatsioonisüsteemi sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon. Kuivemal perioodil võib 
toimuda ka reovee filtreerumine pinnasesse. Vajalik on olemasolevat reoveepuhastit ning 
kanalisatsioonisüsteemi regulaarselt hooldada tagamaks reovee nõuetekohane puhastus. 
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5.8.6 Maidla küla perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Maidla küla reostuskoormus on ligikaudu 89 ie. Maidla küla ühiskanalisatsiooniga 
varustatud tarbijate arvu ning reovee koguse prognoos on esitatud tabelis 26.  

5.8.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Olemasolev Maidla küla ühiskanalisatsioon on valdavalt rajatud ning rekonstrueeritud 2013. 
aastal ning on heas seisukorras. Samuti on tehniliselt heas seisukorras ka Maidla küla 
reoveepuhasti, mis on rajatud 2013.a. Vajalik on olemasolevat reoveepuhastit ning 
kanalisatsioonisüsteemi regulaarselt hooldada tagamaks reovee nõuetekohane puhastus. Sellest 
lähtuvalt reovee puhastamise alternatiivid puuduvad. 

5.8.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2028) on 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem osa Maidla küla reoveekogumisala elanikest ning 
täiendavaid liitujaid ei lisandu. Kuna kanalisatsioonisüsteem (sh reoveepuhasti) on 
rekonstrueeritud ning heas seisukorras, siis arendamise kava perioodi jooksul täiendavaid 
investeeringuid ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks ette pole nähtud. 

5.8.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Maidla külas sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevee ärajuhtimine on lahendatud 
kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.  

Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks 
vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 

5.9 Soonurme küla 

5.9.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Soonurme küla 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 

 Soonurme küla keskuse ning endise karjalauda piirkonna ühisveevärgist võetavas 
vees on üle lubatud piirnormi üldraua sisaldus; 

 Soonurme küla veeühistu puurkaev-pumpla hoone, sisustus ning elektri- ja 
automaatikaseadmed on halvas seisukorras ja vajavad rekonstrueerimist; 

 Olemasolevad vanemad ühisveevärgi torustikud on amortiseerunud ning vajavad 
rekonstrueerimist. 

5.9.2 Perspektiivne veetarve Soonurme külas 

Soonurme küla põhjaosa ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 50 elanikku. 
Soonurme küla ühisveevärgiga varustatud tarbijate arvu ning veetarbe prognoos on esitatud 
tabelis 25. 

5.9.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Soonurme külas on kaks eraldiseisvat veevõrku ning veevarustus baseerub käesoleval ajal kahel 
puurkaevul: küla keskuses elamupiirkonnas asuval Soonurme puurkaevul (katastri nr 5414) ning 
endiste karjalautade juures asuval Soonurme veeühistu puurkaevul (katastri nr 5411). Soonurme 
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küla keskuse veevärk (sh puurkaev nr 5414) on ette nähtud anda kohalikele elanikele hallata, 
kuna tarbijaid on ca 30 inimest. 

Soonurme küla põhjaosas asuvatele elanikele kvaliteetse joogivee tagamiseks on vajalik 
rekonstrueerida hetkel ühisveevarustuses kasutatav veeühistu puurkaev-pumpla (sh paigaldada 
veetöötlusseadmed). Vajadusel taotleda ka Soonurme küla põhjaosa ühisveevarustuses 
kasutatava puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamist. 

Juhul kui puurkaevu proovipumpamise  ning videouuringu käigus selgub, et puurkaevu 
manteltoru on halvas seisukorras ja/või puurkaev ei võimalda tagada kaevu kukkunud esemete 
jms tõttu pikaajalist varustuskindlust, siis tuleb lisaks olemasoleva puurkaevu 
rekonstrueerimisele kaaluda ka uue puurkaevu rajamist olemasolevasse või alternatiivsesse 
asukohta. 

5.9.4 Veevarustuse edasine areng 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2017-2020) on vajalik rekonstrueerida olemasolev 
küla põhjaosa ühisveevarustuseks kasutatav veeühistu puurkaev-pumpla (sh paigaldada 
veetöötlusseadmed). 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud tegevused 
Soonurme külas. 

Soonurme küla olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva töö 
lisades esitataval joonisel 7. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2017-2020 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida olemasolev 
amortiseerunud ühisveevärgi puurkaev-pumpla küla põhjaosas. Selleks on vajalik 
ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu (katastri nr 5411) asukohta rajada uus pumplahoone 
ning paigaldada uus toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed ning veetöötlusseadmed 
(rauaeraldusfiltrid). Samuti on vajalik likvideerida vana pumplahoone ning tamponeerida ka 
kasutusest väljas olev puurkaev (katastri nr 5864).  

Arvestades, et Soonurme küla veeühistu puurkaevust (katastri nr 5411) elanikele müüdav vesi ei 
vasta suure tõenäosusega hetkel kvaliteedinõuetele ning vastavalt SM 31.07.2001 määrusele nr 
82 oli kuni 01.01.2014 lubatud toota, varustada, töödelda ja üle anda joogivett, mille 
kvaliteedinäitajad ei vasta määruse nr 82 § 6 toodud nõuetele raua, mangaani, vesinikioonide 
kontsentratsiooni, värvuse, hägususe, lõhna, elektrijuhtivuse, kloriidi ja sulfaadi osas ning mida 
kasutab vähem kui 2000 inimest, tuleb Soonurme küla veeühistu puurkaev-pumplast saadava 
veega varustatud tarbijate veekvaliteedi nõuetele vastavusse viimiseks vajalik projekt ellu viia 
hiljemalt 2018.a. lõpuks. Kuna uuemad andmed puurkaevust võetava põhjavee ja veevõrgust 
saadava joogivee kvaliteedi kohta puuduvad, tuleb koheselt (2017.a.) võtta vajalikud veeproovid 
ning mikrobioloogilise reostuse esinemisel selgitava välja põhjused ning vajadusel teostada 
veetrassi läbipesu ja muud asjakohased parandusmeetodid joogivee kvaliteedi tagamiseks. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute maksumus Soonurme 
külas on toodud tabelis 39. 

Tabel 39. Soonurme küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Soonurme küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2017-2020 
Soonurme küla veeühistu puurkaev-pumpla 
rekonstrueerimine kmpl 1 59 230   59 230 

sh veetöötlusseadmete paigaldamine m³/h 1,5 3 800   3 800 
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(rauaeraldusfiltrid) 
sh puurkaev-pumpla hoone rajamine m² 20 23 460   23 460 
sh puurkaev-pumpla elektri- ja automaatikaseadmete 

paigaldamine kmpl 1 3 200   3 200 
sh üheastmelise pumpla tehnoloogia kmpl 1 15 900   15 900 
sh juurdepääsutee, platside rajamine m² 25 3 520   3 520 
sh piirdeaia rajamine m 50 2 950   2 950 
sh Soonurme vana puurkaevu tamponeerimine tk 1 3 800   3 800 
sh Soonurme vana puurkaev-pumpla hoone 

lammutamine tk 1 2 600   2 600 
     
Soonurme küla ühisveevärgi arendamine 2021-2028 
     
Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     68 115   68 115 
Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   0 
Veevarustus KOKKU     68 115   68 115 

5.9.5 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Soonurme külas on ühiskanalisatsioon olemas üksnes küla keskuse ridaelamul. Isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku pikkus on ca 200 m ning need on rajatud keraamilistest ja asbotsement 
torudest läbimõõduga DN100 mm. Reovesi suunatakse kogumis-imbkaevu. 
Kanalisatsioonisüsteemi seisukord on halb. Kanalisatsioonisüsteemi haldamisega tegelevad 
kohalikud elanikud ise. Andmed kogumiskaevu tühjendamise kohta puuduvad. 

Soonurme külas reoveekogumisala pole moodustatud. Sellest lähtuvalt tuleb reovee 
nõuetekohaseks käitlemiseks see kogumismahutite abil kokku koguda ning tühjendada 
lähipiirkonnas asuva suurema reoveepuhasti purgimissõlme. Kogumiskaevude ja –mahutite 
tühjendamise ning samuti septiku sette ja kuivkäimlate sisu purgimise võimalus on olemas Püssi 
reovee peapumpla juures. Lisaks peab üksikmajapidamistes, mis jäävad välja olemasolevast ning 
perspektiivis laiendatavast reoveekogumisalast kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel 
reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama, juhul kui heitvett immutatakse 
pinnasesse kuni 10 m3 ööpäevas. Samuti võib kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aledel 
pinnasesse immutada 10-50 m3 heitvett pärast reovee süvapuhastust, mille korral heitvesi vastab 
üle 100 000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladele kehtestatud nõuetele. Lisaks võib 
nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 mehaaniliselt puhastatud 
olmereovett (v.a. vesikäimlast pärit reovesi) ööpäevas. Heitvee pinnasesse juhtimisel on oluline 
silmas pidada, et heitvee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool 
põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. 

5.9.6 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Soonurme külas sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevee ärajuhtimine on lahendatud 
kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.  

Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks 
vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 
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6. Finantsanalüüs 

6.1 Eesmärk 

Finantsprognoos on koostatud lähtuvalt arengukava valmimise hetkel kasutada olnud 
materjalidest, nii kirjalikult kui ka suuliselt saadud informatsioonist. Prognooside täpsuse määrab 
analüüsi aluseks olevate andmete kvaliteet.  

Finantsprognooside eesmärgid ja põhimõtted: 

 Esitada vee-ettevõtja OÜ Järve Biopuhastus kohta kõigi veemajanduspiirkondade 
mõjusid hõlmav finantsprognoos, mis kajastaks samahästi nii olemasoleva 
infrastruktuuri ekspluatatsiooni, kui ka arengukava investeeringuprogrammi 
elluviimisest tulenevate infrastruktuuri investeeringute mõju. Järve Biopuhastus on 
vee-ettevõtjaks Lüganuse valla suuremates asulates. 

 OÜ Järve Biopuhastus on Kohtla-Järve linna, Jõhvi valla, Kiviõli linna, Lüganuse 
valla, Kohtla-Nõmme valla, Kohtla valla ja Illuka valla asulate ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni operaator. Lüganuse vallas on Järve Biopuhastus vee-ettevõtjaks 
määratud Püssi, Lüganuse, Purtse, Varja, Savala, Uniküla, Maidla ja Soonurme 
asulates.  

 Arengukavas kajastatavate investeeringuprogrammide elluviijateks on OÜ Järve 
Biopuhastus ning Lüganuse vald. Püssi, Lüganuse, Purtse, Varja, Savala, Maidla, 
Uniküla ja Soonurme territoorium ja veeteenuste tarbijaskond on seotud vee-ettevõtja 
OÜ Järve Biopuhastus tegevuspiirkonnaga. Järve Biopuhastuse finantsprognoosis on 
arvestatud Püssi, Lüganuse, Purtse, Varja, Savala, Maidla, Uniküla ja Soonurme 
asulate vee- ning kanalisatsiooniteenuste osutamisega kogu prognoosiperioodi 
ulatuses. 

 Finantsprognoosid võtavad arvesse ainult vee-ettevõtluse tegevusega seotud otsesed 
kulud vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisel. Vee-ettevõtluse üldkulud, mis 
käesolevas finantsanalüüsis kajastamist leiavad, on jaotatud vee- ja 
kanalisatsiooniteenusele. 

 Järve Biopuhastus võib tulevikus kujuneda uute, täiendavate investeeringuprojektide 
elluviijaks, arvestades ettevõtte omanike kavatsusi veemajanduspiirkonda laiendada. 
Käesolevas finantsprognoosis arvesse võetud mõjud arvestavad ka varasemalt ellu 
viidud investeeringuprojektide mõjudega ning käesoleva ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava investeeringuprogrammi elluviimisega kaasnevate 
mõjudega. 

 Finantsprognoosides võetakse aluseks konsultandi poolt prognoositavad tariifid, 
nende kujundamise põhimõtted on järgmised: (1) majapidamiste vee- ja 
kanalisatsioonitariifid jäävad rahvusvaheliselt aktsepteeritud taluvuspiiridesse; (2) 
tööstustele ja asutustele kohaldatavate tariifidega ei doteerita majapidamisi; (3) 
pikaajaliselt on saavutatud veemajanduskulude katmine; (4) juhul kui ettevõte 
kasutab pangalaene, tagatakse adekvaatsed tingimused võlgade teenindamiseks 
(piisav võlateeninduse kattekordaja).  

Lüganuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava hulka hõlmatud finantsanalüüs 
peegeldab arengukava lühiajalise programmi elluviimisest tulenevaid mõjusid. Finantsanalüüs on 
koostatud, hindamaks Lüganuse valla ÜVK arendamise kava investeeringuprogrammi 
elluviimise finantsmajanduslikke mõjusid. Finantsanalüüsi eesmärk on kajastada ka üldisi 
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plaanitavaid finantstulemusi. Oluline on välja tuua, millisel moel suudab vee-ettevõte oma 
tegevuspiirkonnas opereeritavat infrastruktuuri jätkusuutlikult majandada ning piirkonnas 
teenuseid osutada.  

6.2 Finantsprognoosi koostamise põhieeldused 

6.2.1 Finantsanalüüsi metoodika 

Keskkonnaministri määruse nr 34, 1. juuli 2009, “Meetme “Veemajanduse infrastruktuuri 
arendamine” tingimused” §12 lg. 6 punkt 2 (edaspidi meetme määrus) kohaselt tuleb EL 
Ühtekuuluvusfondist toetuse taotlemisel projekti majandus- ja finantsanalüüs läbi viia vastavalt 
määruse lisa 2 alajaotuses II esitatud juhendmaterjalidele. Juhendmaterjali sissejuhatavas osas on 
öeldud, et: “metoodiline juhend on koostatud Euroopa Komisjoni (edaspidi EK 
juhendmaterjalid) dokumentide Guide to Cost-Benefit analysis of investment projects ja 
Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit analysis, The new programming 
period 2007–2013” põhjal. 

Käesoleva finants-, sotsiaal-, ja majandusanalüüsi koostamisel on Konsultant lähtunud 
printsiibist, et arvutustes kasutatud põhieeldused oleksid seotud EK juhendmaterjalides esitatud 
nõuetega, st finantsanalüüsi põhitulemused sobituvad samade eelduste ja nõuetega, mille esitab 
meetme määrus ja selle lisa 2. Meetme määruse juhendist juhindutakse sedavõrd, et oleks 
tagatud analüüsile esitatavate miinimumnõuete täitmine ning ühtsete baasandmete esitamine. 

Vastavalt EK juhenditele on finantsanalüüsi peamine eesmärk välja arvutada projekti 
finantstulemuste näitajad infrastruktuuri omaniku vaatepunktist. Diskonteeritud rahavoogude 
analüüsi käesolevas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavaga seotud finantsanalüüsis ei 
kasutata, kuivõrd projekti puhastulu väljaarvutamine ei ole praegusel juhul vajalik. Oluline on 
keskenduda infrastruktuuri tervikliku majandustegevuse peegeldamisele, arvestades 
planeeritavaid investeeringuid ja tõenäolist kujunenud finantseerimisplaani. 

6.2.2 Finantsanalüüsi põhieeldused 

Finantsanalüüsi metoodikast tulenevalt selgitatakse konsultandi poolseid eeldusi ning sätteid 
finantsanalüüsi läbiviimisel. Eeldused finantsanalüüsi läbiviimiseks on võetud vastavalt EK 
dokumentide ja määruse juhendis sätestatule. Juhul, kui nimetatud dokumentides ei ole analüüsi 
läbiviimiseks vajalikke eeldusi täpsustatud, tugineb konsultant nende eelduste väljatöötamisel 
avalikele infokogudele (Statistikaameti andmebaas, rahvastikuregister vmt.), vee-ettevõtte 
andmetele, olemasolevatele arengukavadele. 

Finantsanalüüs hõlmab praegust veemajandustegevust Järve Biopuhastuse opereerimispiikonna 
kõigis asulates, olemasolevat ning ÜVK arendamise kava investeeringuprogrammi elluviimisel 
loodavat infrastruktuuri. Eeldatakse, et olemas on vajalikul tasemel organisatsioon, tehnika, 
kohaldatakse jätkusuutliku opereerimise põhimõtteid ning kantakse vastavad kulutused. 
Lähtutakse Järve Biopuhastus olemasolevatest andmetest, mida on korrigeeritud lähtuvalt 
konsultandipoolsetest soovitustest. Samuti on aluseks insener-tehnilised eeldused, mis 
puudutavad investeeringuprogrammi elluviimise vajadustest lähtuvate kulude teket ning 
tegevusnäitajate muutumist. 

Elanike tarbimismahtude leidmisel on võetud aluseks tänane tarbimise tase Lüganuse vallas ning 
Ida-Viru maakonna rahvaarvu pikaajaline prognoos. (vt Finantsprojektsioonide tabel 2).  
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Makromajanduslikud eeldused.  Finantsprognoosi koostamisel võetakse aluseks järgmised 
makromajanduslike näitajate prognoosid: 

 reaalse sisemajanduse koguprodukti (SKP) aastane kasvumäär; 

 inflatsioonimäär (tarbijahinnaindeksi muutus) aastas; 

 reaalpalga kasvumäär aastas. 

Nimetatud andmed võetakse EL Struktuurifondide veebilehelt.  

Käesolevas töös kasutatud makromajanduslike eelduste allikaks on Rahandusministeeriumi poolt 
2016.a. kevadel avaldatud pikaajalised prognoosid. Nimetatud prognoosid sisaldavad endas SKP, 
tarbijahinna indeksi ja reaalpalga kasvumäära prognoose perioodile 2012-2060. Erinevate 
makromajanduslike indikaatorite eeldused aastatel 2017-2023 on ära näidatud allolevas tabelis. 

 

Tabel 40. Makromajanduslike indikaatorite dünaamika 

Indikaator 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tarbijahinnaindeksi 
muutus  2,69% 2,88% 2,79% 2,80% 2,70% 2,70% 2,70% 
Ehitushinnaindeksi 
muutus 2,69% 2,88% 2,79% 2,80% 2,70% 2,70% 2,70% 

Palga reaalkasv 1,96% 2,55% 2,85% 2,58% 2,87% 2,86% 2,84% 
Allikas: Rahandusministeerium, OÜ Järve Biopuhastus 

Varade kasulik eluiga. Tulevikuinvesteeringutelt tekkiva põhivara kulumi prognoosimisel on 
eeldatud, et varade kasulik eluiga alljärgnev: 

 võrgud ja torustikud – 40 aastat; 

 reservuaarid ja mahutid – 40 aastat; 

 masinad ja seadmed – 15 aastat. 

ÜVK arendamise kava finantsanalüüsis on kasutatud finantsanalüüsi ajahorisonti, pikkusega 12 
aastat, mis hõlmab prognoosiperioodi 2017-2028. Finantsprognoosid on koostatud lähtuvalt 
2016.a. hinnatasemetest. Viimaks finantsprojektsioone jooksvale hinnatasemele, on baashindu 
korrigeeritud hinnatõusu kasvu määraga. Arvutused on esitatud eurodes (€). 

6.2.3 Investeeringuprogrammi põhikarakteristikud 

Lüganuse valla ÜVK arendamise kava investeeringuprogrammi põhiindikaatorid on kirjeldatud 
peatükis 5. Finantsanalüüsi hõlmatakse investeeringuprogrammist tervik. 
Investeeringuprogrammi maksumuse indikaatorid tuuakse välja alljärgnevas tabelis. 

Tabel 41. Investeeringuprogrammi maksumused püsihindades (tuh €)  
piirkond 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 KOKKU 

Püssi 
veevarustus 

- - 269 269 - - - - - - - - 537 

Püssi 
kanalisatsioon 

- - 584 584 - - - - - - - - 1 168 
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piirkond 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 KOKKU 

Püssi 
sademevee-
kanalisatsioon 

- - - 137 30 30 30 30 30 30 30 30 374 

Lüganuse 
veevarustus 

- 97 97 - 30 30 30 30 30 30 30 30 431 

Lüganuse 
kanalisatsioon 

- 132 132 - 36 36 36 36 36 36 36 36 551 

Purtse 
veevarustus 

133 133 - - 6 6 6 6 6 6 6 6 318 

Purtse 
kanalisatsioon 

- - 65 - - - - - - - - - 65 

Varja 
veevarustus 

62 - - - 14 14 14 14 14 14 14 14 176 

Varja 
kanalisatsioon 

76 - - - 14 14 14 14 14 14 14 14 192 

Savala-Uniküla 
veevarustus 

- - - 159 3 3 3 3 3 3 3 3 182 

Savala-Uniküla 
kanalisatsioon 

- - - 157 35 35 35 35 35 35 35 35 441 

Maidla 
veevarustus 

- - - 50 1 1 1 1 1 1 1 1 62 

Maidla 
kanalisatsioon 

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

Soonurme 
veevarustus 

- - - 68 - - - - - - - - 68 

KOKKU 272 362 1 147 1 424 170 170 170 170 170 170 170 170 4 565 

Allikas: OÜ Järve Biopuhastus 

 

Tabel 42. Investeeringuprogrammi maksumused jooksevhindades (tuh €) 
piirkond 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 KOKKU 

Püssi 
veevarustus 

- - 292 300 - - - - - - - - 592 

Püssi 
kanalisatsioon 

- - 634 652 - - - - - - - - 1 286 

Püssi 
sademevee-
kanalisatsioon 

- - - 153 34 35 36 37 38 39 40 41 452 

Lüganuse 
veevarustus 

- 102 105 - 34 35 36 37 38 39 40 41 507 
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piirkond 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 KOKKU 

Lüganuse 
kanalisatsioon 

- 140 144 - 41 42 43 44 46 47 48 49 645 

Purtse 
veevarustus 

137 141 - - 7 8 8 8 8 9 9 9 343 

Purtse 
kanalisatsioon 

- - 71 - - - - - - - - - 71 

Varja 
veevarustus 

64 - - - 16 17 17 18 18 19 19 20 207 

Varja 
kanalisatsioon 

78 - - - 17 17 17 18 18 19 19 20 224 

Savala-Uniküla 
veevarustus 

- - - 177 3 3 3 4 4 4 4 4 206 

Savala-Uniküla 
kanalisatsioon 

- - - 175 41 42 43 44 45 46 48 49 533 

Maidla 
veevarustus 

- - - 56 2 2 2 2 2 2 2 2 70 

Maidla 
kanalisatsioon 

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

Soonurme 
veevarustus 

- - - 76 - - - - - - - - 76 

KOKKU 279 382 1 245 1 589 195 200 206 211 217 223 229 235 5 212 

Allikas: OÜ Järve Biopuhastus 

 

Investeeringuprogrammi maksumus on kohandatud jooksvatesse hindadesse, võttes arvesse 
ehitushinna oodatava tõusu tulevikus, kui 2016. aasta püsihindades iga-aastased 
investeeringumaksumused korrutatakse vaadeldava aasta ehitushinna keskmise tõusu indeksiga 
ning saadakse maksumus tegelikes nominaalhindades (jooksev hinnatase, mis vastab ehitustööde 
elluviimise eeldatavale ajagraafikule). Investeeringute elluviimise ajakava on välja toodud ka 
pikaajalistes finantsprojektsioonides (vt finantsanalüüsi lisa 4 „Finantseerimisallikad ja rahaline 
jätkusuutlikkus“). 

6.3 Nõudlusanalüüs 

6.3.1  Muutused vee- ja kanalisatsiooniteenuste realisatsioonis (vee- ja kanalisatsiooni 
vooluhulgad) 

Järgnevas tabelis kirjeldatakse majapidamiste veetarbe (elanike veetarbimine liitrites elaniku 
kohta päevas – l/el/päev) praegust taset ning perspektiivi. Pikemaajalised prognoosid on välja 
toodud finantsanalüüsi lisas 1 „Eeldused“. Perspektiivne kanalisatsioonitarbe suhtarv on 
võrdsustatud veetarbe suhtarvuga. 
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Tabel 43. Majapidamiste veetarbe dünaamika (liitrit 1 elaniku kohta päevas) 
Asula /  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Püssi linn               
82    

              
82    

             
82    

             
84    

              
84    

              
84    

              
86    

             
86    

              
86    

Lüganuse alevik               
57    

              
58    

             
58    

             
58    

              
58    

              
60    

              
60    

              
60    

              
60    

Purtse küla           
88    

              
89    

             
90    

             
90    

              
90    

              
90    

              
90    

              
90    

              
90    

Varja küla               
78    

              
78    

             
80    

     
80    

              
80    

              
80    

              
80    

              
80    

              
80    

Savala ja Uniküla külad               
67    

              
68    

             
70    

             
70    

              
70    

        
70    

              
70    

              
70    

              
70    

Maidla küla               
57    

              
58    

             
60    

             
60    

              
60    

              
60    

              
60    

              
60    

              
60    

Soonurme küla               
82    

              
81    

             
82    

             
84    

              
84    

              
84    

              
86    

              
86    

              
86    

Allikas: OÜ Järve Biopuhastus 

 

Majapidamiste vee- ja kanalisatsioonitarbe prognoosimisel lähtutakse 2015.a. tegeliku tarbimise 
andmetest. Samuti võetakse tarbimismahtude prognoosimisel arvesse, et elanike arv ja ÜVK-ga 
liitunud elanike arv langeb iga-aastaselt kooskõlas Statistikaameti poolt väljastatud üle-eestilise 
rahvastikuprognoosiga. 

Tööstustarbijate, ettevõtete ja asutuste perspektiivse vee- ja kanalisatsioonitarbe prognoosimisel 
lähtutakse 2015-2016.a tegeliku tarbimise tasemest. Eeldatakse et tarbimismahud jäävad aastate 
võrdluses konstantseks. Pikemaajalised prognoosid on esitatud finantsanalüüsi lisas 1 
„Eeldused“. 

Tabel 44. Veeteenuste tarbijaskond Lüganuse vallas 

Indikaator 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2026 

Ühisveega ühendatud 
elanike arv 

1 775 1 703 1 687 1 686 1 694 1 726 1 763 

Ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanike arv 

1 272 1 217 1 205 1 198 1 191 1 301 1 477 

Aastased müügimahud, veevarustusteenus 
Aastased müügimahud, 
VESI KOKKU 

3 270 3 269 3 268 3 268 3 267 3 266 3 265 

Veetootmismaht 74 529 68 845 68 678 67 960 67 494 63 334 60 535 

Aastased müügimahud, kanalisatsiooniteenus 

Aastased müügimahud, 
heitvesi 

164 131 165 370 165 366 165 850 165 778 169 673 175 331 

Puhastatud heitvesi 385 118 328 150 328 116 328 423 326 496 279 776 249 042 

Allikas: OÜ Järve Biopuhastus ja Lüganuse Vallavalitsus 

Märkus: tabel ei hõlma OÜ Järve Biopuhastus kõigi tegevuspiirkondade terviknäitajaid, vaid piirdub Lüganuse 
vallaga 

Eelnevas tabelis on kirjeldatud Lüganuse valla vee- ja kanalisatsiooniga asulate elanike arvu, 
ühisveevärgiga ühendatud elanike arvu, kanalisatsiooniga ühendatud elanike arvu, samuti 
tarbimismahtude prognoosid ning tootmismahtude prognoosid, tulenevalt Lüganuse valla 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava investeeringuprogrammi elluviimisest.  
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Veetootmismahtudele avaldab mõju veelekete oodatav alanemine torustike 
rekonstrueerimistööde tulemusena ja ka individuaalse tarbimismahu kasv.  

Reoveepuhastusmahtude eeldatav muutus sõltub kahest põhitegurist: torustike rekonstrueerimise 
tulemusena langeb osaliselt infiltratsiooni osakaal. Teine tegur on tarbimismahu kasv, tulenevalt 
individuaalse tarbimismahu oodatavast kasvust. 

6.3.2  Mõjud tuludele 

Tulude prognoosimisel on aluseks Lüganuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 
kava investeeringuprogrammi elluviimise korral saavutatav vee- ja kanalisatsiooniteenuste 
realisatsioon. Tulusid mõjutab sealjuures nii veevarustusteenuse kui ka kanalisatsiooniteenuse 
omahinna- ning tariifitaseme muutumine. Investeeringuprogrammi elluviimise mõjul suureneb 
kapitalikulude maht veemajandustegevuses (s.t. põhivara kulum suureneb). Suurenevad ka muud 
olulisemad ekspluatatsioonikulu liigid. Kokkuvõttes, investeeringuprogrammi elluviimine 
põhjustab vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide tõusu võrreldes praeguse olukorraga (vt 
finantsanalüüsi lisa 1 ”Eeldused”). Kujunevad vee- ja kanalisatsioonitariifid ulatuvad tasemele 
mille puhul elanike kulutused vee- ja kanalisatsiooniteenusele moodustavad 0,9% kuni 1,4% 
leibkonnaliikme keskmisest netosissetulekust (nn kulukuse määr) ning samal ajal on tagatud vee- 
ja kanalisatsiooniteenuste jätkusuutlik osutamine.  

Kuivõrd teenuste hinnad kujunevad ühtsed üle vee-ettevõtte Järve Biopuhastus kogu 
teeninduspiirkonna ja Lüganuse valla vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbijatest lähtuvad teenuste 
osutamise mahud on OÜ Järve Biopuhastus tervikuga võrreldes marginaalsed, siis on Lüganuse 
vallast lähtuv mõju teenuste hinnatasemele mõõdukas. Tuntav rahaline mõju vee-ettevõttele 
tuleneb asjaolust, et Lüganuse valla ÜVK arendamise kavast tuleneva investeeringute mahu ja 
Lüganuse vallaga seotud ÜVK teenuste tarbimismahu suhtarv on tunduvalt kõrgem kui OÜ Järve 
Biopuhastus keskmine näitaja. Lisaks on Lüganuse valla ÜVK arendamise kavast lähtuvad 
investeeringud ebaproportsionaalselt suured võrreldes teiste omavalitsusüksustega, kui lähtuda 
ÜVK teenuste müügitulu piirkondlikust proportsioonist. 

6.4 Opereerimiskulude eeldused 

6.4.1 Tootmismahtudest sõltuvad opereerimiskulud (muutuvkulud) 

Opereerimiskulud, mis varieeruvad sõltuvalt tootmismahtudest (joogiveetootmine või 
reoveepuhastusmahud) on järgmised: elektrikulu veetootmisele, reoveepumpamisele, reovee 
puhastamisele, kemikaalikulud, keskkonnakulud: veeressursi maks ja heitvee saastetasu. 

6.4.2 Opereerimiskulud, mis ei muutu koos tootmismahtudega (fikseeritud kulud) 

Opereerimiskulud, mis otseselt ei sõltu tootmismahu igakordsest tasemest, on tööjõukulud, 
administratiivkulud ja hoolduskulud. Kõik opereerimiskulud on esitatud pikaajaliste 
finantsprognoosidena lisas 3 „Tulude ja kulude analüüs“. Opereerimiskulude baasilt 
väljaarvutatud teenuste ühiku omahinnad on esitatud finantsanalüüsi lisas 5 „Plaanilised 
omahinnad“. 

6.4.3  Mõjud opereerimistegevusele ja –kuludele 

Eespool viidatud veetootmise ja reoveepuhastusmahtude muutumine tuleneb ühe põhjusena 
veelekete ning kanalisatsioonitorustike infiltratsiooni vähenemisest. Järgnevas tabelis on ära 
toodud perspektiivne arveldamata vee (sh lekked) ning infiltratsiooni osakaal.  
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Tabel 45. Arveldamata vee osakaal ja infiltratsioon 
indikaator 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2024 2026 

VESI MIS EI TOO TULU %         

Püssi linn 22% 20% 20% 20% 20% 15% 10% 10% 

Lüganuse alevik 47% 40% 40% 40% 30% 20% 20% 10% 

Purtse küla 54% 50% 50% 40% 40% 20% 10% 10% 

 Varja küla 62% 60% 60% 50% 50% 30% 20% 10% 

 Savala ja Uniküla külad 24% 20% 20% 20% 20% 15% 10% 10% 

 Maidla küla 11% 12% 12% 10% 10% 10% 10% 10% 

Soonurme küla 50% 50% 50% 40% 40% 20% 10% 10% 

INFILTRATSIOON %                

Püssi linn 58% 50% 50% 50% 50% 40% 30% 30% 

Lüganuse alevik 65% 60% 60% 60% 50% 40% 40% 30% 

Purtse küla 47% 45% 45% 40% 40% 30% 30% 30% 

 Varja küla 69% 60% 60% 50% 50% 40% 30% 30% 

 Savala ja Uniküla külad 7% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Maidla küla 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Märkus: vesi mis ei too tulu (%) = arveldamata vee hulk (m³)/ veetootmismaht (m³).   

Allikas: OÜ Järve Biopuhastus ja Lüganuse Vallavalitsus 

6.5  Tulubaasi adekvaatsus ja teenuse taskukohasus 

6.5.1  Tulude eeldused 

Tulude prognoosimisel on baasiks täisstsenaariumile vastav vee- ja kanalisatsiooniteenuste 
tariifid. Järgnevas tabelis esitatakse vastavad perspektiivsed tariifid. Need on majapidamiste ning 
ettevõtete-asutuste lõikes ühtsed. Tariifiprognoosid kehtivad OÜ Järve Biopuhastus praeguse 
tegevuspiirkonna asulatele. 2015.aasta kohta näidatud keskmised tariifid on kujunenud välja 
kohalike omavalitsusüksuste poolt kinnitatud tariifide alusel.  

Alates 2016.aastast kehtima hakanud tariifid on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt. Ka 
edaspidine tariifide muutumine eeldab kooskõlastamist Konkurentsiametiga.  

Pikaajalised tariifiprognoosid on esitatud finantsanalüüsi lisas 1 ”Eeldused”. Opereerimisest 
teenitavad tulud on esitatud pikaajaliste finantsprognoosidena lisas 3 „Tulude ja kulude analüüs“. 

Tabel 46. Teenuste tariifide prognoos   
Tariifide tase Ühik 2 015 2 016 2 018 2 020 2 023 2 026 

Järve Biopuhastus OÜ keskmine 

Majapidamiste veeteenus €/m³ 0,56 1,29 1,62 1,78 2,03 2,3 
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Tariifide tase Ühik 2 015 2 016 2 018 2 020 2 023 2 026 

Ettevõtete, asutuste veeteenus €/m³ 0,9 1,29 1,62 1,78 2,03 2,3 

Majapidamiste 
kanalisatsiooniteenus 

€/m³ 0,82 0,74 0,93 1,07 1,34 1,52 

Ettevõtete, asutuste 
kanalisatsiooniteenus ja 
reoveepuhastus-teenused 

€/m³ 0,72 0,68 0,93 1,07 1,34 1,52 

teenuste kulukuse tase % 0,9% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 

Allikas: OÜ Järve Biopuhastus 

 

6.5.2 Finantsprognooside tulemused 

Investeeringuprogrammi elluviimine eeldab finantseerimise jagunemist järgmiselt: 

 Lühiajalise investeeringuprogrammi perioodil 2017 – 2020 eeldab vee-ettevõte 
pangalaenu saamist 10,8 mln eurot. Rahalise toetusega ei ole arvestatud. Vee-
ettevõtte investeeringute kogumaht moodustab samal perioodil 13,9 mln eurot, millest 
Lüganuse valla ÜVK arendamise kava investeeringuprogrammi maht moodustab 3,5 
mln eurot.  

 Pikaajalises investeeringuprogrammi perioodil 2021 – 2028 eeldab vee-ettevõte 
pangalaenu saamist 14,9 mln eurot. Ettevõtte investeeringute kogumaht ulatub samal 
perioodil 21,5 mln euroni, millest Lüganuse valla ÜVK arendamise kava 
investeeringuprogrammi maht moodustab ca 1,7 mln eurot.  

 Lühi- ja pikaajalise investeeringuprogrammi kohaseid asenduskulutusi 
finantsanalüüsi ajahorisondi vältel ei tehta, sest kõigi nimetatud varade eluiga ületab 
ajahorisondi pikkust. 

Eelnevalt kirjeldatud finantseerimispõhimõtted on esitatud pikemate prognoosidena arengukava 
finantsanalüüsi lisas 4 ”Finantseerimisallikad ja rahaline jätkusuutlikkus”. Järgnevalt on 
kirjeldatud Järve Biopuhastuse investeeringute elluviimiseks vajalike tulevaste laenude 
indikatiivseid põhitingimusi. 

 

Tabel 47. Uute laenude eelduslikud tingimused 

Laenu nimetus Eeldatav väärtus 

Järve Biopuhastus 
OÜ investeeringute 
plaani elluviimine 
perioodil 2017-2028 

Maht: Kokku 25,6 mln eurot 
Intressimäär: 6 kuu euribor + 1,25% 
Laenu võtmine: 2017 – 2023; 2025; 2028 
Laenu tagasimaksmine: 10-aastase tähtajaga, 20-aastase graafikuga. 
Tagasimaksed: Võrdsed põhiosa tagasimaksed  

Iga-aastase laenu puhul eraldi arvutatuna 
Laenupuhkus: Puudub 

Tagatis: Investeeringuprogrammi raames tehtavad investeeringud 

Allikas: OÜ Järve Biopuhastus 
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Kavandades uute laenude võtmist eespool kirjeldatud mahus, kujuneb 
laenuteeninduskattekordaja suuruseks vee-ettevõttele 1,15 – 17 (sh 2017. aastal 1,15 ja 2024. 
aastal 1,23). Kattekordaja minimaalne nõutud tase on 1,25, seega on vee-ettevõtja 
laenuteenindusvõime konkreetsetel aastatel nõutud tasemest nõrgem. 

Finantsanalüüsis analüüsitakse investeeringuprogrammi veemajandusalase tegevuse finantsilist 
jätkusuutlikust. OÜ Järve Biopuhastus summaarsed veemajandustegevuse rahavood on 
positiivsed, mis on kajastatud finantsanalüüsi lisas 4 ”Finantseerimisallikad ja rahaline 
jätkusuutlikkus”. Tabelis äratoodud finantsprojektsioonid kinnitavad, et Järve Biopuhastus 
planeeritavate tulude ja kulude baasilt arvutatud rahavood on käesolevaga kasutatud eeldustel 
finantsiliselt jätkusuutlikud.  

Tabel 48. Finantseerimise allikad ja rahaline jätkusuutlikus 
FINANTSEERIMISALLIKAD

Järve Biopuhastus OÜ pikaajaline finantsprognoos
Nimetus Ühik 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Omafinantseering tuh EUR/aastas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JBP võetud laenud tuh EUR/aastas 430 4 720 410 1 080 4 550 3 200 3 440 3 000 0 1 670 0 0 3 540
KIK rahaline abi, (Oru projekt) tuh EUR/aastas 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kokku finantseerimine tuh EUR/aastas 1 035 4 720 410 1 080 4 550 3 200 3 440 3 000 0 1 670 0 0 3 540
0,117262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAHALINE JÄTKUSUUTLIKKUS
Järve Biopuhastus OÜ pikaajaline finantsprognoos
Nimetus Ühik 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kokku finantseerimine tuh EUR/aastas 1 035 4 720 410 1 080 4 550 3 200 3 440 3 000 0 1 670 0 0 3 540
Müügitulud tuh EUR/aastas 5 888 5 941 7 317 7 661 8 024 8 453 8 906 9 347 9 543 10 006 10 303 10 329 11 083

Kokku laekumised tuh EUR/aastas 6 923 10 661 7 727 8 741 12 574 11 653 12 346 12 347 9 543 11 676 10 303 10 329 14 623

Kokku tegevuskulud tuh EUR/aastas 4 721 4 838 5 013 5 198 5 378 5 576 5 783 6 001 6 220 6 452 6 695 6 948 7 211
Muud tegevuskulud tuh EUR/aastas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kokku investeeringud tuh EUR/aastas 5 163 4 932 1 116 2 321 5 487 4 032 4 164 4 041 211 2 357 1 420 266 5 049

intressimaksed, ÜF I vooru projekti (JVP) omafin laen tuh EUR/aastas 78 78 87 81 74 67 60 54 47 40 34 27 20
põhiosamaksed, ÜF I vooru projekti (JVP) omafin laen tuh EUR/aastas 0 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384

intressid, Kiviõli II et. ja erisõidukite ÜF proj. omafin laen tuh EUR/aastas 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1
põhiosamaksed, Kiviõli II et. ja erisõidukite ÜF proj. omafin laen tuh EUR/aastas 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

intressid, Kiviõli I etapi ÜF projekti omafin laen tuh EUR/aastas 15 14 15 13 11 9 7 6 4 2 0 0 0
põhiosamaksed, Kiviõli I etapi ÜF projekti omafin laen tuh EUR/aastas 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 0 0 0

intressimaksed, JBP investeerimiskava elluviimise laen tuh EUR/aastas 3 55 130 170 286 405 499 583 601 592 581 540 560
põhiosamaksed, JBP investeerimiskava elluviimise laen tuh EUR/aastas 0 29 265 285 339 567 727 899 1 099 1 099 1 182 1 182 1 182

põhiosamaksed, Kiviõli varade väljaostu laen või reserv tuh EUR/aastas 0 0 0 27 26 26 25 25 24 47 46 45 44
põhiosamaksed, KJ varade väljaostu laen või reserv tuh EUR/aastas 0 0 0 167 165 162 159 156 153 296 290 284 278

varasemate ja pikaj. Inv. laenu intressimaksed tuh EUR/aastas 14 19 23 26 22 18 15 11 7 4 0 0 0
varasemate ja pikaaj. Inv. laenu põhiosamaksed tuh EUR/aastas 152 244 244 244 244 244 244 244 244 244 92 92 92

Kokku väljamaksed tuh EUR/aastas 10 283 10 728 7 413 9 051 12 552 11 626 12 203 12 537 9 128 11 650 10 750 9 794 14 846
rahavoog enne investeeringuid tuh EUR/aastas 1 803 4 864 1 430 2 010 5 510 4 059 4 308 3 851 626 2 383 973 802 4 826
Kokku rahavoog tuh EUR/aastas -3 360 -67 314 -310 23 27 144 -190 415 26 -447 535 -223
Kumulatiivne rahavoog tuh EUR/aastas 70 2 317 6 29 56 199 10 424 450 3 538 315

Projekteeritud väärtused

Projekteeritud väärtused

 
Allikas: konsultandi arvutused 

Eelnevast tabelist järeldub, et finantsanalüüsis kasutatud tulu-kulu eelduste põhjal kujuneb Järve 
Biopuhastus rahaliste tulude ja kulude baasil tuletatud kumulatiivse rahavoo suuruseks 2028. a 
lõpuks ca 315 tuh eurot.  
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Finantsprojektsioonide tabelid 
 Tabel 1 Eeldused; 

 Tabel 2 Tegevusmahud vee-ettevõtluses; 

 Tabel 3 Tulude ja kulude analüüs; 

 Tabel 4 Finantseerimisallikad ja rahaline jätkusuutlikus; 

 Tabel 5 Plaanilised omahinnad. 
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Tabel 1 Eeldused 

Järve Biopuhastus pikaajaline finantsprognoos
Nimetus Ühik 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
EELDUSED

Tarbijahinnaindeksi muutus 0,3% 2,7% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%
Reaalpalga kasv 2,4% 2,0% 2,5% 2,9% 2,6% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,7%
Ühisveega ühendatud elanike arv 62454 61582 60661 59766 58877 58000 57150 56349 55518 54683 53843 53009 52190
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike arv 60 207 59 516 58 623 57 749 56 899 56 111 55 350 54 588 53 839 53 079 52 315 51 555 50 796
elanike keskmine veetarve l/el/päev l / el / päev 81 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Aastased müügimahud, veevarustusteenus
Majapidamised m³/aastas 1 851 665 1 793 576 1 769 207 1 744 819 1 720 628 1 697 306 1 673 913 1 652 242 1 630 330 1 605 725 1 581 059 1 557 342 1 533 311
Asutused ja ettevõtted m³/aastas 446 934 446 934 446 934 446 934 446 934 446 934 446 934 446 934 446 934 446 934 446 934 446 934 446 934

Aastased müügimahud, vesi m³/aastas 2 298 598 2 240 510 2 216 140 2 191 753 2 167 561 2 144 240 2 120 847 2 099 175 2 077 263 2 052 658 2 027 993 2 004 276 1 980 245
Veetöötlusjaamas toodetud vesi m³/aastas 3 021 084 2 924 164 2 890 078 2 856 875 2 820 640 2 788 688 2 756 492 2 727 883 2 695 404 2 662 062 2 629 231 2 597 911 2 566 319
Aastased müügimahud, kanalisatsiooniteenus

Majapidamised m³/aastas 1 722 069 1 712 547 1 687 791 1 662 983 1 638 790 1 616 998 1 595 426 1 573 823 1 553 033 1 531 043 1 508 996 1 487 774 1 465 968
Asutused ja ettevõtted m³/aastas 2 102 386 2 102 696 2 102 696 2 102 696 2 102 696 2 102 696 2 102 696 2 102 696 2 102 696 2 102 696 2 102 696 2 102 696 2 102 696

Aastased müügimahud, heitvesi m³/aastas 3 824 455 3 815 243 3 790 487 3 765 679 3 741 485 3 719 694 3 698 122 3 676 519 3 655 729 3 633 739 3 611 692 3 590 470 3 568 664
puhastatud heitvesi m³/aastas 5 642 012 5 642 769 5 605 353 5 566 505 5 478 577 5 444 940 5 412 815 5 380 855 5 311 948 5 277 599 5 244 587 5 212 746 5 180 176
Veevarustusteenuse tariifid ilma käibemaksuta

Majapidamised EUR/m³ 1,29 1,29 1,62 1,70 1,78 1,86 1,95 2,03 2,08 2,19 2,30 2,34 2,59
Ettevõtted ja asutused EUR/m³ 1,29 1,29 1,62 1,70 1,78 1,86 1,95 2,03 2,08 2,19 2,30 2,34 2,59

Kanalisatsiooniteenuse tariifid ilma käibemaksuta

Majapidamised EUR/m³ 0,74 0,74 0,93 0,99 1,07 1,16 1,25 1,34 1,38 1,47 1,52 1,55 1,65
Ettevõtted ja asutused EUR/m³ 0,68 0,74 0,93 0,99 1,07 1,16 1,25 1,34 1,38 1,47 1,52 1,55 1,65

Elanike kulutused veeteenustele %-na keskmisest netosissetulekust 1,3% 1,2% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,4%

Projekteeritud väärtused
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Tabel 2 Tegevusmahud vee-ettevõtluses 

 

veetarve elaniku kohta (liitrit / 
päevas) 75 76 76 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 

kanalisatsiooni tarve elaniku 
kohta (liitrit / päevas) 76 74 75 76 77 77 78 78 79 80 79 79 81 81 

lekete %, veetootmises 30% 27% 27% 25% 24% 19% 18% 16% 16% 12% 10% 10% 10% 10% 

lekete %, kanalisatsioonis 57% 50% 50% 50% 49% 40% 39% 39% 39% 30% 30% 30% 30% 30% 

ühendatuse määr %, VESI  74% 74% 74% 75% 76% 77% 78% 80% 82% 84% 85% 86% 86% 86% 

ühendatuse määr %, KANAL  53% 53% 53% 53% 53% 54% 57% 60% 64% 67% 70% 72% 73% 74% 

Lüganuse vald 
 aasta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ühendatud elanike arv, VESI 1 775 1 703 1 687 1 686 1 694 1 700 1 703 1 726 1 749 1 771 1 776 1 763 1 742 1 721 

Püssi linn       1 045          1 008             998             988             978             975             980             984             988             992             980             970             958             946    

Lüganuse alevik          224             220             218             215             213             217             221             236             252             267             282             285             281             278    

Purtse küla            66               64               63               72               92             101             100               98               97               96               95               94               93               92    

Varja küla            41               39               39               43               48               47               47               54               62               69               75               74               73               73    

Savala ja Uniküla külad          239             222             220             219             217             216             214             212             210             209             207             205             203             201    

Maidla küla          110             105             104             103             102             101             100               98               97               96               95               94               93               92    

Soonurme küla            50               45               45               45               44               44               43               43               42               42               41               41               40               40    

ühendatud elanike arv, KANAL 1 272 1 217 1 205 1 198 1 191 1 192 1 239 1 301 1 358 1 419 1 457 1 477 1 489 1 491 

Püssi linn          785             757             750             743             735             727             759             791             822             853             863             874             883             893    

Lüganuse alevik          177             174             172             170             168             181             193             209             224             240             255             258             255             252    

Purtse küla            40               39               38               38               37               37               37               36               36               35               35               35               34               34    

Varja küla            41               39               39               43               48               47               47               54               62               69               75               74               73               73    

Savala ja Uniküla külad          159             142             141             139             138             136             140             148             152             160             168             176             184             182    

Maidla küla            70               67               66               65               65               64               63               63               62               61               61               60               59               58    

Soonurme küla              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    
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VESI, eratarbimine 48 805 47 073 46 938 47 713 48 044 48 381 49 216 49 795 50 356 51 658 51 672 51 252 51 381 50 768 

Püssi linn     31 150        30 169        29 883        30 307        29 997        29 895        30 749        30 886        31 014        31 860        31 491        31 146        31 473        31 089    

Lüganuse alevik       4 676          4 657          4 606          4 560          4 513          4 751          4 831          5 173          5 510          5 842          6 168          6 232          6 158          6 083    

Purtse küla       2 131          2 056          2 069          2 377          3 009          3 306          3 271          3 235          3 199          3 163          3 126          3 092          3 055          3 018    

Varja küla       1 173          1 110          1 126          1 261          1 394          1 379          1 364          1 583          1 799          2 013          2 194          2 170          2 144          2 117    

Savala ja Uniküla külad       5 867          5 510          5 633          5 593          5 551          5 508          5 465          5 421          5 375          5 330          5 283          5 238          5 190          5 140    

Maidla küla       2 308          2 223          2 273          2 251          2 228          2 204          2 181          2 157          2 133          2 109          2 084          2 062          2 037          2 012    

Soonurme küla       1 500          1 347          1 347          1 367          1 353          1 338          1 355          1 341          1 326          1 341          1 326          1 311          1 325          1 309    

VESI, tööstustarbimine 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 3 230 

Püssi linn          491             491             491             491             491             491             491             491             491             491             491             491             491             491    

Lüganuse alevik          619             619             619             619             619             619             619             619             619             619             619             619             619             619    

Purtse küla          177             177             177             177             177             177             177             177             177             177             177             177             177             177    

Varja küla          143             143             143             143             143             143             143             143             143             143             143             143             143             143    

Savala ja Uniküla külad              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Maidla küla       1 800          1 800          1 800          1 800          1 800          1 800          1 800          1 800          1 800          1 800          1 800          1 800          1 800          1 800    

Soonurme küla              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

KANAL, eratarbimine 35 125 32 884 32 880 33 364 33 292 33 338 35 306 37 187 38 936 41 260 42 278 42 845 43 874 43 997 

Püssi linn-     24 643        22 657        22 448        22 766        22 533        22 295        23 837        24 834        25 814        27 402        27 726        28 066        29 017        29 320    

Lüganuse alevik-       2 957          2 921          3 012          3 106          3 197          3 561          3 939          4 417          4 913          5 252          5 585          5 655          5 588          5 519    

Purtse küla-       1 076          1 253          1 254          1 241          1 229          1 216          1 203          1 189          1 176          1 163          1 150          1 137          1 123          1 110    

Varja küla-       1 077          1 110          1 126          1 261          1 394          1 379          1 364          1 583          1 799          2 013          2 194          2 170          2 144          2 117    

Savala ja Uniküla külad-       3 903          3 524          3 593          3 557          3 521          3 484          3 574          3 791          3 877          4 089          4 297          4 505          4 707          4 649    

Maidla küla-       1 469          1 418          1 447          1 432          1 418          1 403          1 388          1 373          1 357          1 342          1 326          1 312          1 296          1 280    

Soonurme küla-              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

KANAL, tööstustarbimine 129 006 132 486 132 486 132 486 132 486 132 486 132 486 132 486 132 486 132 486 132 486 132 486 132 486 132 486 

Püssi linn    127 214       130 694       130 694       130 694       130 694       130 694       130 694       130 694       130 694       130 694       130 694       130 694       130 694       130 694    

Lüganuse alevik          549             549             549             549             549             549             549             549             549             549             549             549             549             549    

Purtse küla              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    
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Varja küla              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Savala ja Uniküla külad              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

Maidla küla       1 243          1 243          1 243          1 243          1 243          1 243          1 243          1 243          1 243          1 243          1 243          1 243          1 243          1 243    

Soonurme küla              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

perspektiivne uute 
veetarbijate lisandumine 
aastas - - - 15 25 23 21 41 41 41 25 6 - - 

Püssi linn - - - - - 7 15 15 15 15 - - - - 

Lüganuse alevik - - - - - 6 6 18 18 18 18 6 - - 

Purtse küla - - - 10 20 10 - - - - - - - - 

Varja küla - - - 5 5 - - 8 8 8 7 - - - 

Savala ja Uniküla külad - - - - - - - - - - - - - - 

Maidla küla - - - - - - - - - - - - - - 

Soonurme küla - - - - - - - - - - - - - - 

perspektiivne uute 
kanalisatsioonitarbijate  
lisandumine aastas - - - 5 5 14 59 76 71 76 55 36 30 20 

Püssi linn - - - - - - 40 40 40 40 20 20 20 20 

Lüganuse alevik - - - - - 14 14 18 18 18 18 6 - - 

Purtse küla - - - - - - - - - - - - - - 

Varja küla - - - 5 5 - - 8 8 8 7 - - - 

Savala ja Uniküla külad - - - - - - 5 10 5 10 10 10 10 - 

Maidla küla - - - - - - - - - - - - - - 

Soonurme küla - - - - - - - - - - - - - - 

VESI, tootmismaht 74 529 68 845 68 678 67 960 67 494 63 772 63 791 63 334 64 072 62 183 61 327 60 535 60 679 59 998 

Püssi linn     40 783        38 326        37 968        38 497        38 110        35 748        36 753        36 914        37 065        35 946        35 535        35 153        35 515        35 089    

Lüganuse alevik       9 932          8 794          8 708          8 631          7 331          7 671          6 813          7 240          7 661          8 076          7 541          7 613          7 530          7 446    

Purtse küla       4 997          4 465          4 491          4 256          5 310          4 976          4 925          4 265          4 220          3 711          3 670          3 632          3 591          3 550    

Varja küla       3 467          3 133          3 172          2 807          3 074          2 537          2 512          2 466          2 774          2 694          2 921          2 570          2 541          2 512    

Savala ja Uniküla külad       7 708          6 888          7 042          6 991          6 939          6 480          6 429          6 377          6 324          5 922          5 870          5 820          5 766          5 711    
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Maidla küla       4 642          4 546          4 603          4 501          4 475          4 449          4 423          4 396          4 370          4 343          4 316          4 291          4 263          4 236    

Soonurme küla       3 000          2 694          2 695          2 278          2 254          1 912          1 936          1 676          1 657          1 490          1 473          1 457          1 472          1 454    

KANAL, kogu puhastatav maht 385 118 328 150 328 116 328 423 326 496 274 888 276 754 279 776 282 651 248 292 248 298 249 042 250 449 250 642 

Püssi linn    361 564       306 702       306 285       306 920       306 455       254 982       257 552       259 213       260 847       225 852       226 315       226 800       228 158       228 592    

Lüganuse alevik     10 017          8 676          8 902          9 137          7 492          8 220          7 481          8 276          9 103          9 668          8 763          8 863          8 766          8 669    

Purtse küla       2 013          2 278          2 280          2 069          2 048          1 737          1 718          1 699          1 680          1 661          1 642          1 624          1 605          1 585    

Varja küla       3 467          2 776          2 815          2 521          2 788          2 299          2 274          2 638          2 999          2 875          3 134          3 099          3 062          3 025    

Savala ja Uniküla külad       4 182          3 916          3 993          3 953          3 912          3 871          3 971          4 212          4 307          4 543          4 774          5 006          5 230          5 166    

Maidla küla       3 874          3 802          3 843          3 822          3 801          3 780          3 758          3 737          3 715          3 693          3 671          3 650          3 628          3 605    

Soonurme küla              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -    

ELANIKE ARVU KASV                             

Püssi linn - -3,53% -0,96% -1,00% -1,02% -1,06% -1,07% -1,09% -1,11% -1,12% -1,16% -1,09% -1,20% -1,22% 

Lüganuse alevik - -1,94% -0,96% -1,00% -1,02% -1,06% -1,07% -1,09% -1,11% -1,12% -1,16% -1,09% -1,20% -1,22% 

Purtse küla - -3,66% -0,96% -1,00% -1,02% -1,06% -1,07% -1,09% -1,11% -1,12% -1,16% -1,09% -1,20% -1,22% 

Varja küla - -5,04% -0,96% -1,00% -1,02% -1,06% -1,07% -1,09% -1,11% -1,12% -1,16% -1,09% -1,20% -1,22% 

Savala ja Uniküla külad - -10,69% -0,96% -1,00% -1,02% -1,06% -1,07% -1,09% -1,11% -1,12% -1,16% -1,09% -1,20% -1,22% 

Maidla küla - -4,72% -0,96% -1,00% -1,02% -1,06% -1,07% -1,09% -1,11% -1,12% -1,16% -1,09% -1,20% -1,22% 

Soonurme küla - -9,09% -0,96% -1,00% -1,02% -1,06% -1,07% -1,09% -1,11% -1,12% -1,16% -1,09% -1,20% -1,22% 

VESI MIS EI TOO TULU % 
 

Püssi linn 22% 20% 20% 20% 20% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 

Lüganuse alevik 47% 40% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 

Purtse küla 54% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 

Varja küla 62% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 10% 

Savala ja Uniküla külad 24% 20% 20% 20% 20% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 

Maidla küla 11% 12% 12% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Soonurme küla 50% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 

INFILTRATSIOON %                             

Püssi linn 58% 50% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 40% 30% 30% 30% 30% 30% 
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Lüganuse alevik 65% 60% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 40% 40% 30% 30% 30% 30% 

Purtse küla 47% 45% 45% 40% 40% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Varja küla 69% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 40% 40% 30% 30% 30% 30% 30% 

Savala ja Uniküla külad 7% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Maidla küla 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Soonurme küla 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ELANIKE ARV 2 386 2 296 2 274 2 251 2 228 2 204 2 180 2 156 2 132 2 108 2 083 2 059 2 034 2 009 

Püssi linna ÜVK piirkond 1 080 1 045 1 035 1 025 1 015 1 036 1 025 1 014 1 003 992 980 969 957 945 
Lüganuse aleviku ÜVK 

piirkond 419 410 406 402 398 362 358 354 350 346 342 338 334 330 

Purtse küla 283 273 270 267 264 261 258 255 252 249 246 243 240 237 

Varja küla 125 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 

Savala ja Uniküla külad 272 255 253 250 247 244 241 238 235 232 229 226 223 220 

Maidla küla 111 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 

Soonurme küla 96 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 
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Tabel 3 Tulude ja kulude analüüs 

FINANTSANALÜÜS
Järve Biopuhastus pikaajaline finantsprognoos
Nimetus Ühik 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tulud veevarustusteenustest 2 963 2 888 3 580 3 724 3 863 3 993 4 134 4 264 4 313 4 496 4 656 4 688 5 131

Majapidamised tuh EUR/aastas 2 387 2 312 2 858 2 965 3 067 3 161 3 263 3 356 3 385 3 517 3 630 3 642 3 973
Ettevõtted ja asutused tuh EUR/aastas 576 576 722 759 797 832 871 908 928 979 1 026 1 045 1 158

Tulud kanalisatsiooniteenustest tuh EUR/aastas 2 709 2 835 3 517 3 713 3 986 4 296 4 607 4 917 5 062 5 340 5 476 5 582 5 891
Majapidamised tuh EUR/aastas 1 279 1 272 1 566 1 640 1 746 1 868 1 987 2 105 2 150 2 250 2 288 2 313 2 420
Ettevõtted ja asutused tuh EUR/aastas 1 430 1 562 1 951 2 074 2 240 2 429 2 619 2 812 2 912 3 090 3 188 3 269 3 471

Muud tulud tuh EUR/aastas 216 218 221 223 175 164 165 166 168 169 171 59 61
Infrastruktuuri jääkväärtus tuh EUR/aastas
Kokku tulud tuh EUR/aastas 5 888 5 941 7 317 7 661 8 024 8 453 8 906 9 347 9 543 10 006 10 303 10 329 11 083

76 697 241 kr
Tegevuskulud
Tööjõukulud tuh EUR/aastas 1 978 2 041 2 153 2 276 2 400 2 535 2 678 2 829 2 987 3 153 3 328 3 511 3 703

Tehn+admin personal, vesi tuh EUR/aastas 842 882 931 984 1 037 1 096 1 158 1 223 1 291 1 363 1 438 1 518 1 600
Tehn+admin personal, kanal tuh EUR/aastas 1 135 1 159 1 222 1 292 1 363 1 440 1 521 1 606 1 696 1 790 1 889 1 993 2 102

Kemikaalikulud RVP-jaamas tuh EUR/aastas 147 151 155 158 161 165 168 172 175 179 183 187 191
Kemikaalikulud veetootmisest tuh EUR/aastas 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Energiakulud tuh EUR/aastas 698 709 723 737 746 759 773 788 799 812 825 839 852

Energiakulu RVP-jaamas tuh EUR/aastas 229 236 241 246 248 253 258 263 266 271 276 281 286
Energiakulu reoveepumplates tuh EUR/aastas 143 148 151 154 155 158 162 165 167 171 174 178 181
Energiakulu veetootmises tuh EUR/aastas 326 325 331 337 343 348 354 360 366 370 375 380 385

Heitvee saastetasu tuh EUR/aastas 247 253 259 265 269 275 281 287 292 298 304 310 317
Vee erikasutuse tasu tuh EUR/aastas 261 255 254 252 250 248 245 243 241 238 235 232 229
Hoolduskulud tuh EUR/aastas 344 354 364 374 384 395 405 416 427 439 451 463 475

Hoolduskulud, vesi tuh EUR/aastas 69 71 73 75 77 79 81 83 86 88 90 93 95
Hoolduskulud, kanal tuh EUR/aastas 275 283 291 299 307 316 324 333 342 351 360 370 380

Administratiivkulud, finants- jm. teenused tuh EUR/aastas 616 633 651 669 688 707 726 745 765 786 807 829 851
Administratiivkulud jm teenused, vesi tuh EUR/aastas 261 268 276 283 291 299 307 316 324 333 342 351 360
Administratiivkulud jm teenused, kanal tuh EUR/aastas 355 365 375 386 397 407 418 430 441 453 465 478 491

Masinate kulud tuh EUR/aastas 387 398 409 421 433 444 456 468 481 494 507 521 535
Masinate kulud, vesi tuh EUR/aastas 236 243 250 257 264 271 278 286 294 301 310 318 326
Masinate kulud, kanal tuh EUR/aastas 151 155 160 164 169 173 178 183 188 193 198 203 208

Ülenormatiivse saastetasu kulud tuh EUR/aastas 40 41 42 44 45 46 47 49 50 51 53 54 55
Kokku tegevuskulud tuh EUR/aastas 4 721 4 838 5 013 5 198 5 378 5 576 5 783 6 001 6 220 6 452 6 695 6 948 7 211
tegevuskulud veemajandusest tuh EUR/aastas 4 681 4 796 4 970 5 154 5 333 5 530 5 736 5 952 6 170 6 401 6 642 6 894 7 155
Opereerimise puhastulu tuh EUR/aastas 1 166 1 103 2 304 2 463 2 647 2 877 3 123 3 346 3 323 3 554 3 608 3 382 3 873

Projekteeritud väärtused
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Tabel 4 Finantseerimisallikad ja rahaline jätkusuutlikkus 

FINANTSEERIMISALLIKAD
Järve Biopuhastus OÜ pikaajaline finantsprognoos
Nimetus Ühik 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Omafinantseering tuh EUR/aastas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JBP võetud laenud tuh EUR/aastas 430 4 720 410 1 080 4 550 3 200 3 440 3 000 0 1 670 0 0 3 540
KIK rahaline abi, (Oru projekt) tuh EUR/aastas 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kokku finantseerimine tuh EUR/aastas 1 035 4 720 410 1 080 4 550 3 200 3 440 3 000 0 1 670 0 0 3 540
0,117262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAHALINE JÄTKUSUUTLIKKUS
Järve Biopuhastus OÜ pikaajaline finantsprognoos
Nimetus Ühik 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kokku finantseerimine tuh EUR/aastas 1 035 4 720 410 1 080 4 550 3 200 3 440 3 000 0 1 670 0 0 3 540
Müügitulud tuh EUR/aastas 5 888 5 941 7 317 7 661 8 024 8 453 8 906 9 347 9 543 10 006 10 303 10 329 11 083

Kokku laekumised tuh EUR/aastas 6 923 10 661 7 727 8 741 12 574 11 653 12 346 12 347 9 543 11 676 10 303 10 329 14 623

Kokku tegevuskulud tuh EUR/aastas 4 721 4 838 5 013 5 198 5 378 5 576 5 783 6 001 6 220 6 452 6 695 6 948 7 211
Muud tegevuskulud tuh EUR/aastas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kokku investeeringud tuh EUR/aastas 5 163 4 932 1 116 2 321 5 487 4 032 4 164 4 041 211 2 357 1 420 266 5 049

intressimaksed, ÜF I vooru projekti (JVP) omafin laen tuh EUR/aastas 78 78 87 81 74 67 60 54 47 40 34 27 20
põhiosamaksed, ÜF I vooru projekti (JVP) omafin laen tuh EUR/aastas 0 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384

intressid, Kiviõli II et. ja erisõidukite ÜF proj. omafin laen tuh EUR/aastas 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1
põhiosamaksed, Kiviõli II et. ja erisõidukite ÜF proj. omafin laen tuh EUR/aastas 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

intressid, Kiviõli I etapi ÜF projekti omafin laen tuh EUR/aastas 15 14 15 13 11 9 7 6 4 2 0 0 0
põhiosamaksed, Kiviõli I etapi ÜF projekti omafin laen tuh EUR/aastas 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 0 0 0

intressimaksed, JBP investeerimiskava elluviimise laen tuh EUR/aastas 3 55 130 170 286 405 499 583 601 592 581 540 560
põhiosamaksed, JBP investeerimiskava elluviimise laen tuh EUR/aastas 0 29 265 285 339 567 727 899 1 099 1 099 1 182 1 182 1 182

põhiosamaksed, Kiviõli varade väljaostu laen või reserv tuh EUR/aastas 0 0 0 27 26 26 25 25 24 47 46 45 44
põhiosamaksed, KJ varade väljaostu laen või reserv tuh EUR/aastas 0 0 0 167 165 162 159 156 153 296 290 284 278

varasemate ja pikaj. Inv. laenu intressimaksed tuh EUR/aastas 14 19 23 26 22 18 15 11 7 4 0 0 0
varasemate ja pikaaj. Inv. laenu põhiosamaksed tuh EUR/aastas 152 244 244 244 244 244 244 244 244 244 92 92 92

Kokku väljamaksed tuh EUR/aastas 10 283 10 728 7 413 9 051 12 552 11 626 12 203 12 537 9 128 11 650 10 750 9 794 14 846
rahavoog enne investeeringuid tuh EUR/aastas 1 803 4 864 1 430 2 010 5 510 4 059 4 308 3 851 626 2 383 973 802 4 826
Kokku rahavoog tuh EUR/aastas -3 360 -67 314 -310 23 27 144 -190 415 26 -447 535 -223
Kumulatiivne rahavoog tuh EUR/aastas 70 2 317 6 29 56 199 10 424 450 3 538 315

Projekteeritud väärtused

Projekteeritud väärtused
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Tabel 5 Plaanilised omahinnad 

Nimetus Ühik 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Veeteenuse ühikukulud (€/m³) tarbimismahtude järgi

Elektrikulud euro/m³ 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19
Kemikaalid euro/m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Veeressursi maks Ühik 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Hoolduskulud euro/m³ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05
Põhivara kulum bruto euro/m³ 0,41 0,21 0,27 0,30 0,31 0,32 0,34 0,35 0,35 0,40 0,43 0,42 0,54

veevarustusteenuse OTSESED kulud euro/m³ 0,70 0,50 0,57 0,61 0,62 0,64 0,66 0,68 0,69 0,74 0,78 0,77 0,90
- - - - - - - - - - - - -

Administratiivkulud euro/m³ 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18
Tööjõukulud euro/m³ 0,37 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,55 0,58 0,62 0,66 0,71 0,76 0,81
Masinad euro/m³ 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16
Lootusetud võlgnevused euro/m³ - - - - - - - - - - - - -

veevarustusteenuse KAUDSED kulud euro/m³ 0,58 0,62 0,66 0,70 0,73 0,78 0,82 0,87 0,92 0,97 1,03 1,09 1,15
 VEEVARUSTUSTEENUSE OMAHIND (€/m³) euro/m³ 1,45 1,49 1,62 1,70 1,78 1,86 1,95 2,03 2,08 2,19 2,30 2,34 2,59

Kanalisatsiooniteenuse ühikukulud (€/m³) tarbimismahtude järgi
Elektrikulud euro/m³ 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13
Kemikaalid euro/m³ 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Heitvee saastetasu euro/m³ 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
Hoolduskulud euro/m³ 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11
Põhivara kulum bruto euro/m³ 0,37 0,09 0,09 0,10 0,11 0,13 0,16 0,18 0,19 0,22 0,23 0,23 0,26

kanalisatsiooniteenuse OTSESED kulud euro/m³ 0,65 0,37 0,38 0,40 0,41 0,45 0,48 0,51 0,53 0,57 0,59 0,59 0,64
- - - - - - - - - - - - -

Administratiivkulud euro/m³ 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14
Tööjõukulud euro/m³ 0,30 0,30 0,32 0,34 0,36 0,39 0,41 0,44 0,46 0,49 0,52 0,56 0,59
Masinad euro/m³ 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
Lootusetud võlgnevused euro/m³ - - - - - - - - - - - - -

kanalisatsiooniteenuse KAUDSED kulud euro/m³ 0,43 0,44 0,46 0,49 0,52 0,54 0,57 0,60 0,64 0,67 0,71 0,74 0,78
 KANALISATSIOONITEENUSE OMAHIND (€/m³) euro/m³ 1,15 0,89 0,93 0,99 1,07 1,16 1,25 1,34 1,38 1,47 1,52 1,55 1,65  


