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2.   SISSEJUHATUS 
 

Käesolev dokument „Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 
aastateks  2017-2029“  kirjeldab  valla  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  olemasolevat 
olukorda ning arengut aastatel 2017 kuni 2029. 

 

Arendamise kava koostatakse 12-aastase perioodi kohta. Kava vaadatakse üle kord nelja 
aasta tagant ja vajadusel korrigeeritakse. Seejuures tuleb kava täiendada nii, et käsitletava 
perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat. 

 

Arengukavas määratakse arendustegevuse ajakava ja antakse hinnang planeeritavate 
arenduste maksumuse kohta. Lisaks koostatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
kaetavate alade kaardid ja dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem (sh 
reoveekogumisalade,  sademe-  ja  drenaaživee  või  muu  pinnase-  ja  pinnavee 
äravoolurajatiste põhiskeem). 

 

Arendamise kava koostamisel on lähtutud vee-ettevõttetelt OÜ Jõgeva Veevärk, AS 
Kuremaa  Enveko  ja  Jõgeva Vallavalitsuselt saadud  informatsioonist, varem  koostatud 
uuringutest, projektidest ja planeeringutest ning töö koostajate isiklikest tähelepanekutest. 

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on jälgitud 
Keskkonnaministeeriumi koostatud dokumenti „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava koostamise juhend.“ 
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3.   KOKKUVÕTE 
 

Jõgeva vald asub Jõgeva maakonna põhja- ja keskosas, paiknedes rõngasvallana ümber 
Jõgeva linna. Vald piirneb põhjast Lääne-Virumaa Rakke vallaga ning Järvamaa Koeru 
vallaga. Ülejäänud piirnevad vallad kuuluvad juba Jõgevamaa koosseisu - idas on ühine 
piir Torma vallaga, lõunas on piirinaabriteks Palamuse ja Puurmani vald, läänes Puurmani 
ja Pajusi vallad. 

 

Põhjavee kaitstuse kaardi andmetel paikneb Jõgeva vald nõrgalt kaitstud kuni suhteliselt 
kaitstud põhjaveega alal. 

 

Jõgeva vallas on määratud järgmised reoveekogumisalad: 
 

- Siimusti reoveekogumisala, pindala 35 ha, koormus 800 inimekvivalenti; 
 

- Jõgeva reoveekogumisala,  pindala  445  ha,  koormus  6200 inimekvivalenti; 
 

- Kuremaa reoveekogumisala, pindala 35 ha, koormus 800 inimekvivalenti; 
 

- Laiuse reoveekogumisala, pindala 46,2 ha, koormus 650 inimekvivalenti; 
 

-    Vaimastvere reoveekogumisala, pindala 17 ha, koormus 180 inimekvivalenti; 
 

-    Kurista reoveekogumisala, pindala 17 ha, koormus 170 inimekvivalenti. 
 

Jõgeva vallas elab seisuga 01.01.2016 4424 elanikku. Vallas on 41 asustusüksust, millest 
suurimad on Jõgeva, Siimusti, Laiuse ja Kuremaa alevikud ning Vaimastvere küla. 

 

Jõgeva vallas on nii ühisveevärk kui –kanalisatsioon välja arendatud Jõgeva, Siimusti, 
Laiuse ja Kuremaa alevikes ning Vaimastvere, Kurista, Kärde, Laiusevälja, Kassinurme ja 
Raaduvere külades. Painküla, Kärde ja Vilina külades on välja arendatud vaid ühisveevärk. 

 

2014. aasta  statistikaameti  andmetel  oli  Jõgeva  maakonnas  keskmine leibkonnaliikme 
netosissetulek 440,7 EUR/kuus. Eesti keskmine näitaja samal perioodil oli 555,7. Sellest 
järeldub, et Jõgeva maakonna keskmine netosissetulek jääb märgatavalt alla Eesti 
keskmisele. 

 

Tuginedes Vabariigi Valitsuse määrusele „Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid“ 
ei  tohi  leibkonnaliikme kulutused  ÜVK-le  ületada  nelja  protsenti  tema  elukohajärgse 
maakonna keskmisest netosissetulekust. Tuginedes Jõgeva maakonna leibkonnaliikme 
netosissetuleku andmetele oleks maksimaalseks summaks ÜVK teenuse eest 17,6 EUR 
kuus tarbija kohta. 

 

Ühisveevärgi peamised probleemid Jõgeva vallas on: 
 

•  Amortiseerunud  veetorud  piirkondades,  mida  senised  rekonstrueerimisprojektid 
pole hõlmanud; 

 

•    Puudulik tuletõrjeveevarustus; 
 

•    Amortiseerunud puurkaevpumpla(d). 

Ühiskanalisatsiooni peamised probleemid:
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•  Amortiseerunud kanalisatsioonitorud, mida senised rekonstrueerimisprojektid pole 
hõlmanud; 

 

•    Amortiseerunud reoveepuhasti(d). 
 

Vastavalt investeeringuprojektide eesmärkide määratlemisele jagatakse investeeringud 
kahte ajajärku: 

 

•    Lühiajaline investeeringuteprogramm (2017-2020); 
 

•    Pikaajaline investeeringuteprogramm (2021-2029). 
 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise eesmärgiks on tagada kvaliteetse joogivee 
pakkumine   liitunud   klientidele   ning   efektiivne   reovee   puhastamine.   Süsteemide 
arendamisel lähtutakse eesmärgist, et ÜVK teenuste kättesaadavus tagatakse võimalikult 
paljudele elanikele.  Veeallikaid ja looduskeskkonda tuleb kaitsta inimtegevusest tuleneva 
reostuse eest. Nende eesmärkide saavutamiseks on ette nähtud tööde järgmised etapid: 

 

•    Amortiseerunud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine; 
 

•    Vajadusel ÜVK süsteemide laiendamine; 
 

•    Amortiseerunud tuletõrje veevõtukohtade rekonstrueerimine ja rajamine; 
 

•    Amortiseerunud puurkaevpumplate rekonstrueerimine; 
 

•    Amortiseerunud reoveepuhastite rekonstrueerimine. 
 

Käesoleva arendamise kava raames hinnatakse üldiselt, milline peaks olema arendamise 
kava elluviimise järgselt rakendatav veetariifipoliitika. Lõplikud tariifid töötab välja vee- 
ettevõte ning kooskõlastab Konkurentsiamet. 

 
Arendamise kavas välja kujunenud hind on praegusest hinnast küll kõrgem, kuid 
elanikkonna heaolu ja maksevõime kasvades siiski suhteliselt madal (kuni 2,9% 
leibkonnaliikme kuu sissetulekust). 

 
Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava raames tehtavad 
investeeringud tagavad veehinna, mille määr jääb rahvusvaheliselt aktsepteeritud 4% 
piiresse. Tagamaks jätkusuutlik areng teenuste osutamisel, tuleb tariife muuta vastavalt 
teenuse osutamisel tekkivate vajalike kulutustega. 
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4.   LÄHTEANDMED 
 

Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on kasutatud 
allpoolnimetatud ja kirjeldatud õiguslikke akte, kavasid ning planeeringuid. 

 

•    Jõgeva valla  ühisveevärgi ja  –kanalisatsiooni arendamise kava  aastateks 2013- 
2025. OÜ Alkranel 2012; 

 

•    Jõgeva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2015-2019. Jõgeva Vallavalitsus ja 
OÜ Geomedia, 2015; 

 

•    Jõgeva valla tiheasustusega alad, teemaplaneering. Jõgeva Vallavalitsus, 2011; 
 

•    Jõgeva valla üldplaneering. Jõgeva Vallavalitsus ja FIE Anne Örd, 2003; 
 

•    Jõgeva maakonnaplaneering. Jõgeva Maavalitsus, 1998; 
 

•    Maa-ameti kaardiserver www.maaamet.ee 
 
 

4.1.     Õiguslik baas 
 

Alljärgnevalt on loetletud käesoleva arendamise kava koostamise seisukohast põhilised 
veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamist reguleerivad riigisisesed, Euroopa Liidu 
ja kohaliku omavalitsuse õigusaktid. 

 

•    Ühisveevärgi   ja   –kanalisatsiooniseadus   (vastu   võetud   10.02.1999.   RT   I 
01.04.2014,5); 

 

•    Veeseadus (vastu võetud 11.05.1994. RT I 22.12.2013,64); 
 

•    Looduskaitseseadus (vastu võetud 21.04.2004. RT I 16.05.2013,16); 
 

•    Kohaliku  omavalitsuse   korralduse  seadus   (vastu   võetud   02.06.1193.  RT   I 
22.11.2013,3); 

 

•  Joogivee  kvaliteedi-  ja  kontrollnõuded  ning  analüüsimeetodid  (Sotsiaalministri 
määrus, vastu võetud 31.07.2001 nr 82. RT I, 11.01.2013, 2); 

 

•  Joogivee  tootmiseks  kasutatava  või  kasutada  kavatsetava  pinna-  ja  põhjavee 
kvaliteedi- ja kontrollnõuded (Sotsiaalministri määrus, vastu võetud 02.01.2003 nr 
1. RTL 2003, 9, 100); 

 

•  Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja 
rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, 
kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või 
puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, 
puurimispäeviku,  puurkaevu  ja  puuraugu  andmete  keskkonnaregistrisse 
kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid 
(Keskkonnaministri määrus, vastu võetud 29.07.2010 nr 37, RT I, 06.03.2012, 8); 

 

•  Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille 
seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele 
vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett 
ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja 
kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning põhjaveekogumite seisundiklasside 
määramise kord (Keskkonnaministri määrus, vastu võetud 29.12.2009 nr 75. RT I, 
28.06.2013, 14);
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•    Põhjaveevaru    hindamise    kord    (Keskkonnaministri   määrus,    vastu    võetud 
27.01.2003 nr 9. RTL 2003, 16, 209); 

 

•    Põhjaveekomisjoni    põhimäärus    (Keskkonnaministri    määrus,    vastu    võetud 
17.10.2002 nr 60. RTL 2002, 120, 1747); 

 

•    Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine 
(Keskkonnaministri määrus, vastu võetud 16.12.1996 nr 61. RT I, 12.04.2011, 19); 

 

•  Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad 
nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise 
kontrollimise meetmed (Vabariigi Valitsuse määrus, vastu võetud 29.11.2012 nr 
99. RT I, 13.06.2013, 13); 

 

•    Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded (Vabariigi Valitsuse määrus, vastu võetud 
16.05.2001, nr 171. RT I 2001, 47, 261); 

 

•    Nõuete    kehtestamine    ühiskanalisatsiooni    juhitavate    ohtlike    ainete    kohta 
(Keskkonnaministri määrus, vastu võetud 16.10.2003 nr 75. RTL 2003, 110, 1736); 

 

•  “Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus (Keskkonnaministri määrus, 
vastu võetud 16.12.2005 nr 76. RTL 2005, 123, 1949); 

 

•    Meetme        „Veemajanduse        infrastruktuuri        arendamine“        tingimused 
(Keskkonnaministri 1. juuli 2009. aasta määrus nr 34); 

 

•  Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid (Vabariigi Valitsuse määrus, vastu 
võetud 19.03.2009 nr 57. RT I 2009, 19, 125); 

 

•    Keskkonnatasude seadus (vastu võetud 07.12.2005. RT I, 13.03.2014, 37); 
 

•    Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded 
(Keskkonnaministri määrus, vastu võetud 30.12.2002 nr 78. RT I, 06.12.2013, 3); 

 

•  Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases (Keskkonnaministri määrus, vastu 
võetud 11.08.2010 nr 38. RT I 2010, 57, 373). 

 
 

4.2.     Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 
 

Jõgeva vald kuulub Ida-Eesti vesikonda, mille veemajanduskava on kinnitatud Vabariigi 
Valitsuse protokollilise otsusega 07.01.2016. Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava on 
koostatud vee kaitse ja kasutamise abinõude planeerimiseks Ida-Eesti vesikonnas. Ida- 
Eesti vesikonna veemajanduskava on koostatud vee kaitse ja kasutamise abinõude 
planeerimiseks Ida-Eesti vesikonnas. 

 

Vesikonna veemajanduskava koostamisel lähtutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
veepoliitika raamdirektiivis (2000/60/EÜ) ja veeseaduses sätestatud eesmärkidest ja 
nõuetest. Veepoliitika raamdirektiiv seab veekaitse põhieesmärgiks kõikide vete hea 
seisundi saavutamise. Selle eesmärgi saavutamiseks rakendatakse valgalapõhise 
veemajanduse põhimõtteid. 

 

Veemajanduskavas hinnatakse pinnaveekogumeid ja nende seisundit. Põhjaveekogumiks 
on põhjaveekihis või –kihtides selgesti eristatav veemass, mille ulatuse määramisel 
arvestatakse hüdrogeoloogilisi tingimusi, inimtegevuse võimalikku mõju ning sotsiaal- 
majanduslikke  aspekte.  Pinna-  ja  põhjaveekogumite  keskkonnaeesmärkide  puhul  on
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aluseks kaks põhimõtet: veekogude head seisundit tuleb säilitada ning mitteheas seisundis 
veekogud tuleb viia heasse seisundisse. 

 

Veepoliitika raamdirektiivi kohaselt oleks tulnud veekogud heasse seisu viia 2015. aastaks. 
Põhjendatud juhtumitel on siiski võimalik ka järgmiste erandite seadmine: pikendatud 
eesmärgi  kehtestamine veekogumile; parima  võimaliku seisundi määratlemine ja  selle 
kehtestamine  eesmärgina  ehk  leebema  eesmärgi  kehtestamine  veekogumile;  seisundi 
ajutise halvenemise lubamine, sest see on tingitud looduslikest muutustest; seisundi 
halvenemise lubamine, sest see on tingitud olulisest uuest arendustegevusest. 
Veemajanduskavas seatud 200 erandite kohaldamisel on oluline teada, et erand ei vabasta 
osapooli õigusaktides esitatud nõuete täitmisest ega nendega seotud tähtaegadest. 

 

Saavutamaks pinna- ja põhjavee ning kaitset vajavate alade kaitse keskkonnaeesmärgid 
koostati meetmeprogramm, milles on esitatud vee kasutamise ja kaitse meetmed. 
Meetmeprogramm on aluseks detailsemale meetmeprogrammi rakendamise tegevuskavale. 

 

 
4.3.     Jõgeva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2015-2019 

 

Jõgeva   valla   arengukava   ja   eelarvestrateegia   2015-2019   on   kinnitatud   Jõgeva 
Vallavolikogu 22.10.2015. a määrusega nr 12. Jõgeva valla arengukava on pikaajaline 
strateegiline teejuhis kohaliku omavalitsuse arengu suunamiseks aastateks 2015-2022. 

 

Arendamise   kavas   on   välja   toodud,   et   ühisveevärgi   ja   -kanalisatsiooniteenus  on 
kättesaadav 2635 inimesele, mis moodustab ligi 60% kogu Jõgeva valla elanikkonnast. 
Tulenevalt elanikkonna kahanemisest ja väljakujunenud tööstuspiirkondade olemasolust, 
puudub oluline vajadus rajada uusi ja suurema tootlikkusega veehaardeid. 

 

Arendamise kavas on ette nähtud teha investeeringuid järgmistesse valdkondadesse: 
 

•    Siimusti aleviku Keraamika reoveepumpla rekonstrueerimine; 
 

•    Laiusevälja küla reovee puhastamise imbsüsteemi rajamine; 
 

•    Laiusevälja küla puurkaev-pumpla hoone rekonstrueerimine; 
 

•    Kuremaa aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine; 
 

•    Järve tänava elamute ühendamine vee- ja kanalisatsioonitrassiga; 
 

•    Raaduvere küla puurkaev-pumpla ja vee- ning reoveetorustike rekonstrueerimine; 
 

•    Kassinurme puurkaev-pumpla rekonstrueerimine; 
 

•  Kuremaa,  Laiuse  ja  Jõgeva  alevike  sadeveetrasside  ja  kuivendussüsteemide 
ehitamine; 

 

•    Kärde reovee-biotiikide korrastamine. 
 
 

4.4.     Jõgeva valla üldplaneering 
 

Jõgeva valla üldplaneeringu koostamise aluseks on Jõgeva Vallavolikogu otsus 21. maist 
1998.a. nr 21 “Valla üldplaneeringu koostamine”, millega algatati üldplaneeringu 
koostamine. 

 

Üldplaneering on vajalik saavutamaks parimat valla territooriumil olevate maa- ja veealade 
kasutamist ning see koostatakse lähtudes lähima 15 aasta perspektiivist.
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Valla üldplaneeringus on sätestatud, et ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisel tuleb 
jälgida ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava. 

 

 
4.5.     Maakonnaplaneering 

 

Jõgevamaa maakonnaplaneering on kokkulepe omavalitsuste, maavalitsuse ja 
ministeeriumide vahel, milles püütakse kirjeldada maakonna elanike ja institutsioonide 
vajadusi, soove ja ootusi eelolevateks aastateks. 

 

Planeeringuabinõud peavad tagama keskkonna oluliste funktsioonide ja taastumisvõime 
säilimise. Loodusvarade ja maastiku kasutamisel lähtutakse järgmistest põhinõuetest: 

 

-    tagada põhiliste ressursside kaitstus; 
 

-    taotleda loodusvarade säästlikku kasutamist; 
 

-    tagada võimalikult väike loodusliku keskkonna häirimine. 
 

Tagada tuleb Jõgevamaale iseloomulike ökosüsteemide kaitse ja nende vajalikul viisil 
hooldamine. Saasteainete ja müra emissiooni tuleb püüda vähendada võimalikult nende 
tekkimise kohas. 

 

Pinna- ja põhjavett kui olulist loodusressurssi ja maastikukomponenti tuleb kasutada 
säästlikult. Vältida tuleb veekogude reostamist ning nende loodusliku struktuuri ja 
funktsioonide muutmist. Põhjavee kaitse meetmeid rakendatakse ülepinnaliselt. Igati tuleb 
soodustada   põhjaveevarude   taastumist.   Looduslähedased   pinnaveekogud   ja   nende 
kaldaalad säilitatakse võimalikult muutumatutena. Veekogude üleujutusalad tuleb hoida 
looduslikena. Tehisveekogud püütakse kujundada võimalikult looduslähedastena. 
Veekogude taastamisele eelistatakse veekogude reostamist vältivate ennetavate meetmete 
rakendamist. 

 

 
4.6.     Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 

 

Jõgeva vallas on hetkel kehtiv ÜVK arendamise kava koostatud aastateks 2013-2025. 
Arendamise kava on koostatud 2012. aastal OÜ Alkranel poolt. Arendamise kava kinnitati 
31.01.2013 Jõgeva vallavolikogu määrusega nr 1. 

 

Käesolevaks ajaks on suur osa ÜVKA-s toodud planeeritud tegevustest ellu viidud ja 
ÜVKA vajab tänaseks ajakohastamist ja täiendamist. 

 

 
4.7.     Jõgeva valla veemajandusprojektid 

 

Järgnevalt on loetletud Jõgeva valla veemajandusprojektid, mis on ellu viidud viimastel 
aastatel: 

•    Kuremaa aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine; 
•    Kurista küla puurkaevpumpla rekonstrueerimine; 
•    Kurista küla reoveepuhasti rekonstrueerimine; 
•    Kurista küla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine; 
•    Kärde küla puurkaevpumpla rekonstrueerimine; 
•    Kärde küla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine; 
•    Laiuse aleviku Petkuse puurkaevpumpla rekonstrueerimine; 
•    Laiuse aleviku Õpetajate puurkaevpumpla rekonstrueerimine; 
•    Laiuse aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine;
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•    Laiusevälja küla reoveepuhasti rekonstrueerimine; 
•    Painküla Metsakatsejaama puurkaevpumpla rekonstrueerimine; 
•    Painküla puurkaevpumpla rekonstrueerimine; 
•    Siimusti aleviku Keraamika puurkaevpumpla rekonstrueerimine; 
•    Siimusti aleviku Kooli puurkaevpumpla rekonstrueerimine; 
•    Siimusti aleviku Lasteaia puurkaevpumpla rekonstrueerimine; 
•    Siimusti aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine; 
•    Siimusti aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine; 
•    Vaimastvere küla puurkaevpumpla rekonstrueerimine; 
•    Vaimastvere küla reoveepuhasti rekonstrueerimine; 
•    Vaimastvere küla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. 

 

 
4.8.     Jõgeva valla vee-erikasutusload 

 

Jõgeva vallas on vee-ettevõtja AS Kuremaa Enveko. Jõgeva aleviku reovesi suunatakse 
Jõgeva linna reoveepuhastisse, mida opereerib OÜ Jõgeva Veevärk. 

 

Järgnevates tabelites 1-2 on toodud AS Kuremaa Enveko vee-erikasutusloa kokkuvõtted. 
Tabelites  on  näidatud  lubatud  veetarbimine veehaarete  kaupa  ja  heitvee  ärajuhtimine. 
Tabelis 3 on toodud OÜ Jõgeva Veevärk heitvee ärajuhtimise kokkuvõte. 

 
Tabel 1.   AS Kuremaa Enveko vee-erikasutusloas veevõtt 

 

Loa valdaja ettevõte AS Kuremaa Enveko 

Vee-erikasutusloa väljastaja Keskkonnaamet 
 

 
Vee-erikasutusloa nr ja kehtestamise aeg 

L.VV/321826 
 

01.07.2012-01.07.2017 

VEEVÕTT 
 

Veehaarde nimetud 
Põhjaveekihi 

nimetus 

 

Lubatud kogus m3/d 

Jõgeva Linnumetsa pk S-O Peipsi AVK 68,4 

Kurista Lasteaia pk S-O Peipsi AVK 16,4 

Vaimastvere pk S-O Peipsi AVK 16,4 

Laiuse Petkuse pk S-O Peipsi AVK 54,7 

Laiuse Õpetajate pk S-O Peipsi AVK 32,8 

Siimusti Kooli pk S-O Peipsi AVK 57,5 

Kuremaa Pargi pk S-O Peipsi AVK 60,2 
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Tabel 2.   AS Kuremaa Enveko vee-erikasutusloas heitvee ärajuhtimine. 
 

HEITVEE ÄRAJUHTIMINE 
 
 

Reoveepuhasti  nimetus, 
suubla nimetus 

 
 
 

Reostusnäitajad 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
(mg/l) 

 

Kurista küla 
reoveepuhasti 
Kaave jõgi 

BHT7 40 

KHT7 150 

HA 35 
 

Vaimastvere küla 
reoveepuhasti 
Koidu peakraav 

BHT7 40 

KHT7 150 

HA 35 
 

Laiuse aleviku 
reoveepuhasti 
Mõra oja 

BHT7 25 

KHT7 125 

HA 35 

Nüld 60 
 

Siimusti aleviku 
reoveepuhasti 
Kurista peakraav 

BHT7 25 

KHT7 125 

HA 35 

Nüld 60 
 

Kuremaa aleviku 
reoveepuhasti 
Kuremaa järv 

BHT7 25 

KHT7 125 

HA 35 

Nüld 60 

 
Raaduvere küla biotiigid 
Rohe peakraav 

BHT7 40 

KHT7 150 

HA 35 

Nüld, Püld ja pH näitajaid ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse 
 

Tabel 3.   OÜ Jõgeva Veevärk vee-erikasutusloas heitvee ärajuhtimine. 
 

HEITVEE ÄRAJUHTIMINE 

Reoveepuhasti  nimetus, 
suubla nimetus 

 

Reostusnäitajad 
Suurim lubatud 
sisaldus (mg/l) 

 
 
 
Jõgeva linna reoveepuhasti 
Painküla peakraav 

BHT7 15 

KHT7 125 

Püld 1 

Nüld 45 
Heljum 25 

pH näitajat ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
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5.   KESKKONNASEISUND 
 

Maastikuliselt moodustab Jõgeva valla territooriumi tuumiku Pedja jõe ja tema lisajõgede 
Onga, samuti Kaave valgalad ja Vooremaa põhjaosa Laiuse suurvoorega. Valla äärealad 
jäävad Endla soostikku ja Kesk-Eesti moreentasandikule. 

 

 
5.1.     Geoloogia ja pinnakate 

 

Laiuse - Kuremaa piirkond asub Saadjärve voorestiku keskosas, kus 20-30 m kõrgused 
voored vahelduvad soo- ja järvenõgudega. Geoloogilise aluspõhja moodustavad alamsiluri 
raikküla  lademe  lubjakivi  ja  dolomiit,  mis  on  kaetud  20-40  m  paksuselt  kvaternaari 
setetega. Voorestiku kvaternaari setetes esineb erineva vanusega moreene ja 
fluvioglatsiaalset kruusa ning liiva. 

 

Suur osa Jõgeva vallast paikneb Vooremaal, kus enamik voorestikust asub 45-85 m 
kõrgusvahemikus. Kõige  kõrgem  –  144  meetrit  on  maapind  Laiuse  voorel  (suhteline 
kõrgus 63 m).  Pinnakate on voorte kohal  kuni 60 meetri  paksune, koosnedes mitme 
jäätumise  moreenidest ja  nendevahelistest väga  paksudest liustikuveelistest kruusadest 
ning liivadest. Väiksemates künnistes on moreeni 10-20 m. Voorestiku põhjaosa suured 
hajali paiknevad voored (Koimula, Laiuse, Kallivere) koosnevad tuumikus kruusast ja 
liivast ning on kaetud 10-15 m paksuse moreenkattega. Põhjaosas on moreeni põhimass 
valdavalt hall jämedateraline karbonaatne liivsavi. Moreeni pindmine osa on saviliivane, 
sügavamal liivsavine. Pinnaveed lasuvad voortel 5-10 meetri sügavusel. 

 

Jõgeva valla pinnakatte moodustab 2-10 meetri paksune liivsavimoreen. Muldadest 
valitsevad kamarkarbonaatmullad. Voorestatud alade muldkatte koosseisu iseloomustab 
gleistunud ja gleimuldade väike osatähtsus. Viimast põhjustab voortel kujunenud 
parasniiskete muldade üleminek voortevahelisteks madalsoomuldadeks. Jõgeva valla 
lääneosas esinevad viljakad leostunud ja leetjad liivsavimullad karbonaatsel liivsavil. 
Muldade viljakus on siin valdavalt Eesti keskmisest kõrgem. 

 

 
5.2.     Põhjavesi 

 

Veevarustuse joogiveeallikana kasutatakse Jõgeva vallas peamiselt Siluri ja Ordoviitsiumi 
veeladestike põhjavett. 

 

Siluri ja ordoviitsiumi vettkandvad põhjaveekompleksid koosnevad karbonaatsetest 
kivimitest (lubjakivi, dolomiit, mergel). Siluri vettkandev põhjaveekompleks on ca 40 m 
tüsedusega ja pealt kaetud suhteliselt õhukese (2 - 5 m) kvaternaarsete setete kihiga. 
Ligilähedaselt 45 - 70 m sügavuselt algab 38-40 m paksune vettpidav savika lubjakivi kiht, 
mis eraldub siluri ja ordoviitsiumi kihte. Vettpidavas kihis on rohkesti lõhesid ja karste, 
mis põhjustab veejuhtivuse kõikumist suurtes piirides. 

 

Ordoviitsiumi vettkandev kompleks algab  ligikaudu 80  m  sügavuselt  ja  ulatub  190m 
sügavuseni, millest allpool paiknevad vähe vettekandvad kihid. Ordoviitsiumi 
põhjaveehorisont on vähem lõheline kui siluri kompleks ja seetõttu on ka puurkaevude 
erideebitid väiksemad (0, 1... 1,l/s*m). 

 

Põhjavee kaitstuse kaardi andmetel (joonis 1) paikneb Jõgeva vald nõrgalt kaitstud kuni 
suhteliselt kaitstud põhjaveega alal. 
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J o o n i s 1 . Jõgeva  valla  põhjavee  kaitstus  (allikas:  Eesti  Põhjavee  kaitstuse  kaart,  M 
1:400000, OÜ EGK). 

 

Jõgeva vallas ei ole nõutud eraldi põhjaveevarude määramist, kuna veevõtt jääb asulates 
alla 500 m3/ööpäevas. 

 
 

5.3.     Pinnavesi 
 

Vooluveekogudest läbib Jõgeva valda põhja-lõuna suunaliselt Pedja jõgi, mis on Suur- 
Emajõe lisajõgi. Pedja jõgi on üks Emajõe veerohkemaid ja pikemaid lisajõgesid. Valdav 
enamus jõest paikneb Jõgevamaal, algusosa Lääne-Virumaal, alamjooksu alumine osa on 
Viljandimaa ja Tartumaa piiriks. Jõel on rohkesti lisajõgesid. Pedja jõgi läbib Jõgeva 
aleviku ja Jõgeva linna idaserva. 

 

Jõgeva valla suuremad järved on: Endla järv (pindala 180 ha, keskmine sügavus 1,6 m), 
Männikjärv Endla soostikus, Kivijärv (Laiuse lähedal), Kuremaa järv (pindala 397,1 ha, 
keskmine sügavus 5,9 m). 

 

 
5.4.     Reoveekogumisalad 

 

Reoveekogumisalade moodustamise eesmärk on määrata alad, kus lähtuvalt asustuse 
tihedusest, sellega seotud reostuskoormuse suurusest ning põhjavee kaitstusest on 
keskkonnakaitse eesmärkide tagamiseks tarvis reovesi kokku koguda ja puhastada. 

 

Reoveekogumisalade määramise  kohustus tuleneb  asulareovee  puhastamise  direktiivist 
(91/271/EMÜ, 21. mai 1991). 

 

Jõgeva vallas on määratud järgmised reoveekogumisalad: 
 

- Siimusti reoveekogumisala, pindala 35 ha, koormus 800 inimekvivalenti; 
 

- Jõgeva  reoveekogumisala,  pindala  445  ha,  koormus  6200 inimekvivalenti; 
 

- Kuremaa reoveekogumisala, pindala 35 ha, koormus 800 inimekvivalenti;
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- Laiuse  reoveekogumisala, pindala 46,2 ha, koormus 650 inimekvivalenti; 
 

-    Vaimastvere reoveekogumisala, pindala 17 ha, koormus 180 inimekvivalenti; 
 

-    Kurista reoveekogumisala, pindala 17 ha, koormus 170 inimekvivalenti.
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6.   SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS 
 

Jõgeva vald asub Jõgeva maakonna põhja- ja keskosas, paiknedes rõngasvallana ümber 
Jõgeva linna. Vald piirneb põhjast Lääne-Virumaa Rakke vallaga ning Järvamaa Koeru 
vallaga. Ülejäänud piirnevad vallad kuuluvad juba Jõgevamaa koosseisu - idas on ühine 
piir Torma vallaga, lõunas on piirinaabriteks Palamuse ja Puurmani vald, läänes Puurmani 
ja Pajusi vallad. 

Jõgeva vald on oma pindalaga 458 km2 Jõgeva maakonna suurim omavalitsusüksus ja 
elanike arvult maakonnas teisel kohal Jõgeva linna järel. Tähtsamatest ühendusteedest 
läbivad valda Piibe maantee, Põltsamaa-Mustvee maantee ning Tallinn-Tapa-Tartu 
raudteeliin. 

 

 
6.1.     Lühiülevaade 

 

Jõgeva vallas elab seisuga 01.01.2016 4424 elanikku. Vallas on 41 asustusüksust, millest 
suurimad on Jõgeva, Siimusti, Laiuse ja Kuremaa alevikud ning Vaimastvere küla (tabel 
4). 

 
Tabel 4.   Rahvaarv Jõgeva vallas aastatel 2012-2016. 

 

 
Aasta 

 
Sünd 

 
Surm 

Elanike arv 
kokku 

2012 41 79 4911 

2013 42 71 4770 

2014 41 59 4585 

2015 45 58 4471 

2016 - - 4424 
 
 

Vastavalt valla  arengukavale on  Jõgeva valla  rahvaarv aastatel  2005-2015 vähenenud 
19,5%. Elanikkonna vähenemise põhjusteks on negatiivne loomulik iive ja väljaränne nii 
teistesse Eesti piirkondadesse (siseränne) kui ka välisriikidesse (välisränne). 

 

Jõgeva  Vallavalitsus  prognoosib, et  lähiaastatel  elanike  arvu  vähenemine  pidurdub ja 
järgneva viie aasta jooksul väheneb elanike arv ligikaudu 0,5% aastas ning viie aasta pärast 
rahvaarv stabiliseerub. Valla andmetel suureneb vanemaealise rahvastiku elamaasumine 
Jõgeva valda, sest sealne kinnisvara on soodsam kui linnades ja kõik vajalik taristu on 
olemas. 

 

 
6.2.     Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuste kasutajad 

 

Jõgeva vallas on nii ühisveevärk kui –kanalisatsioon välja arendatud Jõgeva, Siimusti, 
Laiuse ja Kuremaa alevikes ning Vaimastvere, Kurista, Kärde, Laiusevälja, Kassinurme ja 
Raaduvere külades. 

 

Painküla, Kärde ja Vilina külades on välja arendatud vaid ühisveevärk (tabel 5). Võikvere 
ja Ellakvere külade veevärgiga opereerivad kohalikud elanikud ise, mistõttu ei saa lugeda 
antud külade ühisveevärke valla ÜVK osaks. Kuna vald on varasemalt ühekordsete 
toetustega toetanud antud asulate veevärkide uuendamisi, siis informatiivsuse mõttes on 
töös kajastatud Võikvere ja Ellakvere külade veevärgisüsteeme. 
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Tabel 5.   Jõgeva valla ÜVK süsteemidega liitunud elanike arv 2016. aasta seisuga. 
 

Asula  Vesi  Kanalisatsioon 

Jõgeva alevik 497 466 

Siimusti alevik 603 591 

Laiuse alevik 384 326 
Kuremaa alevik 290 244 

Vaimastvere küla 132 101 

Kurista küla 128 111 

Kärde küla 48 28 

Laiusevälja küla 36 36 

Liivoja küla 37 37 

Painküla 88 - 

Kassinurme küla 49 49 

Raaduvere küla 17 17 

Vilina küla 24 - 

Õuna küla 25 25 

Võikvere küla 30 - 

Ellakvere küla 20 - 
 
 

6.3.     Leibkonna sissetulek ja maksevõime 
 

2014. aasta  statistikaameti  andmetel  oli  Jõgeva  maakonnas  keskmine leibkonnaliikme 
netosissetulek 440,7 EUR/kuus. Eesti keskmine näitaja samal perioodil oli 555,7. Sellest 
järeldub, et Jõgeva maakonna keskmine netosissetulek jääb märgatavalt alla Eesti 
keskmisele. 

 

Tuginedes Vabariigi Valitsuse määrusele „Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid“ 
ei  tohi  leibkonnaliikme kulutused  ÜVK-le  ületada  nelja  protsenti  tema  elukohajärgse 
maakonna keskmisest netosissetulekust. Tuginedes Jõgeva maakonna leibkonnaliikme 
netosissetuleku andmetele oleks maksimaalseks summaks ÜVK teenuse eest 17,6 EUR 
kuus tarbija kohta. 

 

 
6.4.     Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete tasumine 

 

ÜVK teenuste arvete tasumisega AS-l Kuremaa Enveko pole – tasumata arvete osakaal 
jääb 0,5% juurde. 

 

 
6.5.     Teenindava infrastruktuuri ja ettevõtete/asutuste iseloomustus 

 

ÜVK süsteemid on arendatud Siimusti, Jõgeva, Kuremaa ja Laiuse alevikes ning 
Vaimastvere, Laiusevälja, Vilina, Kärde, Painküla, Kassinurme, Õuna, Raaduvere, Liivoja 
ja Kurista külades. 

 

 
6.6.     Veetarve ja veeheide ühe elaniku kohta. Veekadu 

 

Järgnevalt  on  tabelites  6-  17  toodud  iga  asula  vee-  ja  reovee  kogused. Tabelites  on 
kasutatud 2016. aasta esimese poolasta andmeid ja nende põhjal eeldatud kogu aasta
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andmed. Liivoja küla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteem on ühtne Jõgeva aleviku 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemiga, mistõttu pole võimalik eraldada Liivoja küla 
andmeid Jõgeva aleviku andmetest. Seetõttu esitatakse nimetatud asulate andmed koos. 
Õuna küla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteem on ühtne Jõgeva linna ühisveevärgi ja – 
kanalisatsiooni süsteemiga, mida opereerib OÜ Jõgeva Veevärk. Käesolev töö ei käsitle 
Jõgeva linna ÜVK süsteeme, mistõttu ei saa välja tuua eraldi andmeid Õuna küla kohta – 
antud küla tarbimismahud on kajastatud Jõgeva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kavas. 

 

Võikvere  ja  Ellakvere  veevärgid  ei  ole  valla  ÜVK  osa,  mistõttu  ei  kajastata  neid 
andmetes. 

 
Tabel 6.   Kuremaa aleviku veetarve ja veeheide 2016. aastal. 

 

Parameeter Ühik 2016 
Elanike arv Kuremaa  305 
ÜV-ga ühendatud elanike arv  290 

ÜK-ga ühendatud elanike arv  244 
Vee ühiktarve l/in*d 88.0 

Inimeste veetarbimine 3 

m /d 25.5 

Asutuste veetarbimine 3 

m /d 17.0 

Veekaod % müüdust 5 

Elanike ja asutuste reovee kogus 3 

m /d 42.5 

Infiltratsioon % reoveest 10 

Reovee kogus 3 

m /d 46.7 
 

Tabel 7.   Jõgeva aleviku ja Liivoja küla veetarve ja veeheide 2016. aastal. 
 

Parameeter Ühik 2016 
Elanike arv Jõgeva alevik ja Liivoja küla  507 

ÜV-ga ühendatud elanike arv  497 
ÜK-ga ühendatud elanike arv  466 

Vee ühiktarve l/in*d 64.0 

Inimeste veetarbimine 3 

m /d 31.2 

Asutuste veetarbimine 3 

m /d 5.0 

Veekaod % müüdust 5 

Elanike ja asutuste reovee kogus 3 

m /d 36.2 

Infiltratsioon % reoveest 10 

Reovee kogus 3 

m /d 39.8 
 

Tabel 8.   Kurista küla veetarve ja veeheide 2016. aastal. 
 

Parameeter Ühik 2016 

Elanike arv Kurista küla  229 
ÜV-ga ühendatud elanike arv  128 
ÜK-ga ühendatud elanike arv  110 

Vee ühiktarve l/in*d 57.0 

Inimeste veetarbimine 3 

m /d 7.3 

Asutuste veetarbimine 3 

m /d 3.3 
Veekaod % müüdust 5 

Elanike ja asutuste reovee kogus 3 

m /d 10.6 
Infiltratsioon % reoveest 10 

Reovee kogus 3 

m /d 11.7 
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Tabel 9.   Vaimastvere küla veetarve ja veeheide 2016. aastal. 
 

Parameeter Ühik 2016 
Elanike arv Vaimastvere küla  253 

ÜV-ga ühendatud elanike arv  132 
ÜK-ga ühendatud elanike arv  101 
Vee ühiktarve l/in*d 48.0 

Inimeste veetarbimine 3 

m /d 6.3 

Asutuste veetarbimine 3 

m /d 3.0 

Veekaod % müüdust 5 

Elanike ja asutuste reovee kogus 3 

m /d 9.3 
Infiltratsioon % reoveest 10 

Reovee kogus 3 

m /d 10.3 
 

Tabel 10. Laiuse aleviku veetarve ja veeheide 2016. aastal. 
 

Parameeter Ühik 2016 
Elanike arv Laiuse alevik  384 

ÜV-ga ühendatud elanike arv  384 
ÜK-ga ühendatud elanike arv  326 

Vee ühiktarve l/in*d 58.0 

Inimeste veetarbimine 3 

m /d 22.4 

Asutuste veetarbimine 3 

m /d 9.1 

Veekaod % müüdust 5 

Elanike ja asutuste reovee kogus 3 

m /d 31.4 
Infiltratsioon % reoveest 10 

Reovee kogus 3 

m /d 34.5 
 

Tabel 11. Siimusti aleviku veetarve ja veeheide 2016. aastal. 
 

Parameeter Ühik 2016 

Elanike arv Siimusti alevik  635 
ÜV-ga ühendatud elanike arv  603 
ÜK-ga ühendatud elanike arv  591 

Vee ühiktarve l/in*d 63.0 

Inimeste veetarbimine 3 

m /d 37.9 

Asutuste veetarbimine 3 

m /d 9.1 
Veekaod % müüdust 5 

Elanike ja asutuste reovee kogus 3 

m /d 47.0 
Infiltratsioon % reoveest 10 

 

Reovee kogus 3 

m /d 
 

51.7 
 

Tabel 12. Raaduvere küla veetarve ja veeheide 2016. aastal. 
 

Parameeter Ühik 2016 
Elanike arv Raaduvere küla  30 
ÜV-ga ühendatud elanike arv  17 

ÜK-ga ühendatud elanike arv  17 
Vee ühiktarve l/in*d 82.0 

Inimeste veetarbimine 3 

m /d 1.4 

Veekaod % müüdust 5 

Elanike ja asutuste reovee kogus 3 

m /d 1.4 
Infiltratsioon % reoveest 10 

Reovee kogus 3 

m /d 1.5 
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Tabel 13. Kassinurme küla veetarve ja veeheide 2016. aastal. 
 

Parameeter Ühik 2016 
Elanike arv Kassinurme küla  135 

ÜV-ga ühendatud elanike arv  49 
ÜK-ga ühendatud elanike arv  49 
Vee ühiktarve l/in*d 45.0 

Inimeste veetarbimine 3 

m /d 2.3 

Asutuste veetarbimine 3 

m /d 0.0 

Veekaod % müüdust 0 

Elanike ja asutuste reovee kogus 3 

m /d 2.3 
Infiltratsioon % reoveest 10 

Reovee kogus 3 

m /d 2.5 
 

Tabel 14. Kärde küla veetarve 2016. aastal. 
 

Parameeter Ühik 2016 
Elanike arv Kärde küla  105 

ÜV-ga ühendatud elanike arv  48 
ÜK-ga ühendatud elanike arv  0 

Vee ühiktarve l/in*d 64.0 

Inimeste veetarbimine 3 

m /d 3.1 

Asutuste veetarbimine 3 

m /d 0.0 

Veekaod % müüdust 5 

Elanike ja asutuste reovee kogus 3 

m /d 3.1 
Infiltratsioon % reoveest 0 

Reovee kogus 3 

m /d 3.1 
 

Tabel 15. Laiusevälja küla veetarve ja veeheide 2016. aastal. 
 

Parameeter Ühik 2016 

Elanike arv Laiusevälja küla  109 
ÜV-ga ühendatud elanike arv  36 
ÜK-ga ühendatud elanike arv  36 

Vee ühiktarve l/in*d 40.0 

Inimeste veetarbimine 3 

m /d 1.4 
Veekaod % müüdust 5 

Elanike ja asutuste reovee kogus 3 

m /d 1.4 

Infiltratsioon % reoveest 10 

Reovee kogus 3 

m /d 1.6 
 

Tabel 16. Painküla veetarve 2016. aastal. 
 

Parameeter Ühik 2016 
Elanike arv Painküla küla  175 
ÜV-ga ühendatud elanike arv  88 

ÜK-ga ühendatud elanike arv  0 
Vee ühiktarve l/in*d 52.0 

Inimeste veetarbimine 3 

m /d 4.6 

Veekaod % müüdust 5 

Elanike ja asutuste reovee kogus 3 

m /d 4.6 
Infiltratsioon % reoveest 0 

Reovee kogus 3 

m /d 4.6 
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Tabel 17. Vilina küla veetarve 2016. aastal. 
 

Parameeter Ühik 2016 
Elanike arv Vilina küla  46 

ÜV-ga ühendatud elanike arv  24 
ÜK-ga ühendatud elanike arv  0 
Vee ühiktarve l/in*d 118.0 

Inimeste veetarbimine 3 

m /d 2.8 

Asutuste veetarbimine 3 

m /d 0.0 

Veekaod % müüdust 5 

Elanike ja asutuste reovee kogus 3 

m /d 2.8 
Infiltratsioon % reoveest 0 

Reovee kogus 3 

m /d 2.8 
 
 

6.7.     Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniteenuseid mittekasutav elanikkond 
 

Elanikkonna vähesuse ja suhteliselt hajali paiknemise tõttu ei ole ühisveevärgi ja – 
kanalisatsiooni rajamine otstarbekas väljapoole olemasolevaid piirkondi. Seal jääb 
veevarustus toimima individuaalsete salv- või puurkaevudega. Reoveekäitluseks on 
erinevaid võimalusi: immutamine, omapuhasti rajamine või reovee kogumismahuti. 

 

Kogumismahutite rajamine on kõige odavam, kuid nende kasutamisel tuleb arvestada 
pideva tühjendamisvajadusega ning sellest tuleneva suure püsikuluga võrreldes teiste 
reoveest vabanemise viisidega. 

 

 
6.8.     Omavalitsuse osalus ÜVK arendamisel 

Jõgeva Vallavalitsus on toetanud peatükis 4.7 toodud veemajandusprojektide elluviimist. 

Erinevate  omavalitsuste kokkuleppeid ühise  ÜVK süsteemide osas tehtud ei  ole,  sest 
puudub selleks vajadus. Samuti pole moodustatud ühiseid reoveekogumisalasid erinevate 
valdade territooriumitel.
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7.   ÜHISVEEVÄRGISÜSTEEMID 
 

Jõgeva valla ühisveevarustuses kasutatakse joogiveeallikana peamiselt Siluri 
põhjaveekompleksi põhjavett. Ühisveevarustussüsteem on olemas Jõgeva, Siimusti, Laiuse 
ja Kuremaa alevikes ning Vaimastvere, Kurista, Kärde, Laiusevälja, Kassinurme, 
Raaduvere, Painküla, Vilina, Võikvere, Ellakvere, Õuna ja Liivoja külades. 

 

 
7.1.     Puurkaev-pumplad 

 

Järgnevas   tabelis   18   on   kokkuvõtvalt  iseloomustatud  vallas   paiknevaid   puurkaev 
pumplaid,  mida  kasutatakse  ühisveevarustuses. Keskmised  pumbatud  vee  kogused  on 
arvestatud 2015. aastal pumbatud vee koguste järgi. 

 
Tabel 18. Jõgeva valla ühisveevarustuses kasutatavad puurkaev-pumplad 

 

 

Objekti nimetus 
 

Puurimise aasta 
Puurkaevu passi 

nr 
Keskmine pumbatud 

vee kogus (m3/d) 

Jõgeva Linnumetsa pk 2011 890 SL  

37.1 
Jõgeva Keskuse pk 1965 - 

Siimusti Kooli pk 1989 6107 
 

 
52.2 Siimusti Katlamaja pk 1964 A-1147-M 

Siimusti Keraamika pk 1958 A-389-M 

Laiuse Petkuse pk 1962 A-833-M  

30.2 
Laiuse Õpetajate pk 1969 2487 

Kuremaa Sepikoja pk 1960 A-570-M 
 

 
49.2 Kuremaa Prgi pk 1983 5241 

Kuremaa Katlamaja 1976 4250 

Vaimastvere pk 1975 4037 11.0 

Kurista Lasteaia pk 1965 1464 11.4 

Kärde pk 1991 6371 3.4 

Painküla Tehase pk 1967 2015 1.9 

Metsakatsejaama pk 1971 - 3.1 

Kassinurme Elamute pk 2005 279 2.5 

Raaduvere pk 1989 6106 1.5 

Laiusevälja pk 1970 2768 1.6 

Vilina pk 1967 2021 2.7 
 
 

7.2.     Siimusti alevik 
 

Siimusti aleviku ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 5250 meetrit, mis kõik on 
käesolevaks ajaks rekonstrueeritud. Enamik torustikust on plasttorustikud De32...110 mm. 

 

Siimusti alevikus tarbitakse Kooli puurkaevu vett, mis suunatakse otse veevõrku. 
Reservkaevuna  on  kasutusel  Katlamaja  puurkaevpumpla.  Lisaks  on  Siimusti  aleviku 
idaosas Keraamika piirkonnas kasutusel eraldi veevõrku kuuluv Keraamika 
puurkaevpumpla, mis varustab veega Keraamika tänava eramaju, kahte korterelamut ning 
keraamikatehast.
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7.2.1.     Siimusti aleviku Kooli puurkaevpumpla 
 

Kooli    puurkaevpumpla    asub    aleviku    elamualade    lõunaosas    katastriüksusel    nr 
24802:007:0830. Puurkaevpumpla on rajatud 1989. aastal ja on 40 m sügav. Puurkaevu 
andmed ja proovipumpamise andmed on toodud tabelis 19. 

 
Tabel 19. Siimusti Kooli puurkaevpumpla andmed. 

 

 

Puurkaevu 
passi nr 

 

Puurkaevu 
katastri nr 

 

Tootlikkus 
(m3/h) 

 

Deebit 
(l/s) 

 

Staatiline 
veetase (m) 

6107 11939 18,0 5,00 3,6 
 

Puurkaevu vesi ammutatakse siluri veekompleksist. Puurkaevpumpla asub hoones koos 
veevõrgus  vajaliku  rõhu  tagamiseks  kasutatavate  hüdrofooriga  (50  liitrit). 
Puurkaevpumplal on tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon ning ala on piiratud aiaga. 
Puurkaevpumpla hoone, toruarmatuur ning seadmestik on rekonstrueeritud 2011-2012. 
aastal. Rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti hoone, puurkaevu päis, toruarmatuur 
ning paigaldati elektri- ja automaatikaseadmed ja hüdrofoor. Veetöötlusseadmed pumplas 
puuduvad. 

 
7.2.2.     Siimusti aleviku Katlamaja puurkaevpumpla 

 

Katlamaja  puurkaevpumpla  asub  aleviku  põhjaosas  Noole  tn  ääres  katastriüksusel  nr 
24802:007:0820. Puurkaevpumpla on rajatud 1964. aastal ja on 110 m sügav. Puurkaevu 
andmed ja proovipumpamise andmed on toodud tabelis 20. 

 
Tabel 20. Siimusti aleviku Katlamaja puurkaevpumpla andmed. 

 

 

Puurkaevu 
passi nr 

 

Puurkaevu 
katastri nr 

 

Tootlikkus 
(m3/h) 

 

Deebit 
(l/s) 

 

Staatiline 
veetase (m) 

A-1147-M 9471 5,0 1,4 7,6 
 

Puurkaevu sügavus on 110 meetrit ning selle abil ammutatakse vett ordoviitsiumi 
veekompleksist. Puurkaev asub pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud 50 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon ning ala on piiratud aiaga. Puurkaev-pumpla hoone, toruarmatuur ning 
seadmestik on rekonstrueeritud 2011-2012. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus 
rekonstrueeriti hoone, puurkaevu päis, toruarmatuur, automaatikaseadmed ning paigaldati 
vajaliku veerõhu tagamiseks hüdrofoor (0,1 m3). Veetöötlusseadmed pumplas puuduvad. 
Puurkaev on kasutusel reservkaevuna. 

 
7.2.3.     Siimusti aleviku Keraamika puurkaevpumpla 

 

Siimusti aleviku Keraamika puurkaev asub aleviku idaosas Keraamika tn ääres 
katastriüksusel nr 24802:007:0044. Puurkaevpumpla on rajatud 1958. aastal ja puurkaevu 
sügavus on 124,7 meetrit ning selle abil ammutatakse vett ordoviitsiumi veekompleksist 
(tabel 21).
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Tabel 21. Siimusti aleviku Keraamika puurkaevpumpla andmed. 
 

 

Puurkaevu 
passi nr 

 

Puurkaevu 
katastri nr 

 

Tootlikkus 
(m3/h) 

 

Deebit 
(l/s) 

 

Staatiline 
veetase (m) 

A-389-M 9336 13,3 3,7 4,5 

Puurkaev   varustab   veega   Siimusti   aleviku   Keraamika   tänava   eramaju   ja   kahte 
korterelamut. Lisaks võtab puurkaevust vett keraamikatehas. Puurkaevu hoone ja sisustus 
on rekonstrueeritud ning seisukord on hea. Pumplas paikneb 300 l hüdrofoor. Puurkaev- 
pumplal on tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon ja ala on piiratud aiaga. 

 

Pumplasse on paigaldatud raua- ja mangaani ärastuseks filtersüsteem. Filtripesuvesi 
juhitakse veetöötlusjaamast hoonesse rajatava restkaevu põhja paigaldatava 
reoveepumbaga.    Reoveepump pumpab uhtevett lähedalasuvasse olemasolevasse 
kanalisatsioonikaevu. 

 
 

7.3.     Jõgeva alevik 
 

Jõgeva aleviku ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 8300 meetrit, millest enamus on 
käesolevaks ajaks rekonstrueeritud. Enamik torustikust on plasttorustikud De32...90 mm. 
Kõigile aleviku elanikele on loodud võimalus liitud ühisveevärgisüsteemiga. 

 

Jõgeva alevikus tarbitakse Linnumetsa puurkaevu vett, mis suunatakse veevõrku peale 
veetöötlusseadmete läbimist. Reservkaevuna on kasutusel Keskuse puurkaevpumpla. 

 
7.3.1.     Jõgeva aleviku Linnumetsa puurkaevpumpla 

 

Jõgeva aleviku Linnumetsa puurkaev asub aleviku põhjaosas staadioni läheduses 
Linnumetsa tänava ääres, Pedja jõe, staadioni ja raudteega piiratud kolmnurgal. 
Puurkaevpumpla on rajatud 2011. aastal. Puurkaevu sügavus on 48 meetrit ning selle abil 
ammutatakse vett siluri veekompleksist (tabel 22). 

 
Tabel 22. Jõgeva aleviku Linnumetsa puurkaevpumpla andmed. 

 

 

Puurkaevu 
passi nr 

 

Puurkaevu 
katastri nr 

 

Tootlikkus 
(m3/h) 

 

Deebit 
(l/s) 

 

Staatiline 
veetase (m) 

A-389-M 9336 13,3 3,7 4,5 

Puurkaev asub pumplahoones koos veetöötlusseadmete ning veevõrgus vajaliku rõhu 
tagamiseks kasutatava hüdrofooriga. Puurkaevpumplal on tagatud 50 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon ja ala on piiratud aiaga. Puurkaevpumpla hoone, toruarmatuur ning 
seadmestik on rajatud 2011-2012. aastal. Rajamistööde käigus ehitati puurkaevpumpla 
hoone, toruarmatuur ning paigaldati pumplasse elektri- ja automaatikaseadmed, hüdrofoor 

(0,5 m3) ning veetöötlusseadmed. Veetöötlusseadmetena on kasutusel raua- ja 

mangaanieraldusfiltrid ARS 750 Duplex jõudlusega 10 m3/h. 
 

7.3.2.     Jõgeva aleviku Keskuse puurkaevpumpla 
 

Jõgeva aleviku Keskuse puurkaev asub aleviku edelaosas J. Aamisepa tn ääres. 
Puurkaevpumpla on rajatud 1965. aastal. Puurkaevu sügavus on 45 meetrit ning selle abil 
ammutatakse vett siluri veekompleksist (tabel 23).
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Tabel 23. Jõgeva aleviku Keskuse puurkaevpumpla andmed. 
 

 

Puurkaevu 
passi nr 

 

Puurkaevu 
katastri nr 

 

Tootlikkus 
(m3/h) 

 

Deebit 
(l/s) 

 

Staatiline 
veetase (m) 

- 11923 36,0 - 7,35 

Puurkaev  asub  pumplahoones.  Puurkaevpumplal  on  tagatud  30  meetrine 
sanitaarkaitsetsoon ning ala on piiratud aiaga. Puurkaevpumpla hoone, toruarmatuur ning 
seadmestik on rekonstrueeritud 2011-2012. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus 
rekonstrueeriti hoone, puurkaevu päis, toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed ning 
paigaldati  vajaliku  veerõhu  tagamiseks  hüdrofoor  (0,1  m3).  Puurkaev  on  kasutusel 
reservkaevuna. 

 

 
 

7.4.     Kuremaa alevik 
 

Aleviku ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 3830 meetrit, mis on enamuses 
rekonstrueeritud. Rekonstrueerimata torustikud on peamiselt malm- ja terastorud 
läbimõõduga DN50..100. Uued torustikud on plasttorustikud läbimõõduga De32...90 mm. 

 

Kuremaa alevikus on üks veevõrk, mis  baseerub kolmel  puurkaevul: Pargi puurkaev, 
Sepikoja puurkaev ja Katlamaja puurkaev, mis on käesoleval ajal reservis. 

 
7.4.1.     Kuremaa aleviku Sepikoja puurkaevpumpla 

 

Kuremaa aleviku Sepikoja puurkaev asub aleviku põhjaosas Laiuse-Kuremaa tee läheduses 
ning see on rajatud 1960. aastal. Puurkaevu sügavus on 145 meetrit ning selle abil 
ammutatakse vett siluri-ordoviitsiumi veekompleksist (tabel 24). 

 
Tabel 24. Kuremaa aleviku Sepikoja puurkaevpumpla andmed. 

 

 

Puurkaevu 
passi nr 

 

Puurkaevu 
katastri nr 

 

Tootlikkus 
(m3/h) 

 

Deebit 
(l/s) 

 

Staatiline 
veetase (m) 

A-570-M 11813 15,8 4,4 21,1 

Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud 30 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon ning ala on piiratud aiaga. Puurkaevpumpla hoone, toruarmatuur ning 
seadmestik on rekonstrueeritud 2011-2012. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus 
rekonstrueeriti puurkaevpumpla hoone, puurkaevu päis, toruarmatuur, elektri- ja 
automaatikaseadmed ning paigaldati vajaliku veerõhu tagamiseks hüdrofoor (50 liitrit) 
ning      veetöötlusseadmed.      Veetöötlusseadmetena      on      kasutusel      raua-      ja 
mangaanieraldusfiltrid ARS  750  Duplex  jõudlusega 10  m3/h.  Filtri  uhtevesi  juhitakse 
põrandatrapi abil hoone kõrval paiknevasse kanalisatsioonikaevu, kuhu on paigaldatud 
ujukiga pump. Pumbaga pumbatakse filtripesuvesi asula kanalisatsioonisüsteemi. 

 
7.4.2.     Kuremaa aleviku Pargi puurkaevpumpla 

 

Kuremaa aleviku Pargi puurkaev asub aleviku keskosas ning see on rajatud 1983. aastal. 
Puurkaevu sügavus on 45 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri veekompleksist 
(tabel 25).
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Tabel 25. Kuremaa aleviku Pargi puurkaevpumpla andmed. 
 

 

Puurkaevu 
passi nr 

 

Puurkaevu 
katastri nr 

 

Tootlikkus 
(m3/h) 

 

Deebit 
(l/s) 

 

Staatiline 
veetase (m) 

5241 9984 29,9 8,0 3,5 

Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud 30 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon ning ala on piiratud aiaga. Puurkaevpumpla hoone sisustus, 
toruarmatuur ning seadmestik on rekonstrueeritud 2011-2012. aastal. 
Rekonstrueerimistööde käigus  rekonstrueeriti puurkaevu päis,  toruarmatuur, elektri-  ja 
automaatikaseadmed ning paigaldati vajaliku veerõhu tagamiseks hüdrofoor (50 liitrit) ja 
veetöötlusseadmed. Puurkaevpumpla hoone on rekonstrueeritud varasemalt. 
Veetöötlusseadmetena  on  kasutusel  raua-  ja  mangaanieraldusfiltrid  ARS  750  Duplex 
jõudlusega  10  m3/h  ning  veepehmendusseade.  Filtripesuvesi  juhitakse  pumbakaevu 
kuskohast reovesi pumbatakse ühiskanalisatsioonivõrku. 

 
7.4.3.     Kuremaa aleviku Katlamaja puurkaevpumpla 

 

Kuremaa aleviku Katlamaja puurkaev asub aleviku põhjaosas endise katlamaja läheduses 
ning see on rajatud 1976. aastal. Puurkaevu sügavus on 45 meetrit ning selle abil 
ammutatakse vett maapinnalähedasest kvaternaari veekompleksist (tabel 26). 

 
Tabel 26. Kuremaa aleviku Katlamaja puurkaevpumpla andmed. 

 

 

Puurkaevu 
passi nr 

 

Puurkaevu 
katastri nr 

 

Tootlikkus 
(m3/h) 

 

Deebit 
(l/s) 

 

Staatiline 
veetase (m) 

4250 11848 10,4 6,6 14,0 
 

Puurkaevpumpla on ühisveevõrku ühendatud, kuid on hetkel reservis. Puurkaevu päis asub 
pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon ning ala on 
piiratud aiaga. Puurkaevpumpla hoone, toruarmatuur ning seadmestik on rekonstrueeritud 
2011-2012. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti hoone, puurkaevu päis, 
toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed ning paigaldati vajaliku veerõhu tagamiseks 
hüdrofoor (50 liitrit). Veetöötlusseadmed puurkaevpumplas puuduvad. 

 

 
7.5.     Laiuse alevik 

 

Laiuse alevikus elab 01.01.2016. aasta seisuga 384 elanikku, ühisveevärgiga on liitunud 
kõik 384 elanikku. 

 

Laiuse aleviku ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 8225 meetrit, millest enamus 
torustikke on 2011-2012. a. rekonstrueeritud. Rekonstrueerimata torustikud on peamiselt 
malm- ja terastorud läbimõõduga DN50...100. Uued torustikud on plasttorustikud 
läbimõõduga De32...90 mm. 

 

Laiuse alevikus tarbitakse kahe puurkaevu vett. Veetöötlusseadmed on paigaldatud 
mõlemasse pumplasse, kuid kasutusel on hetkel üksnes Õpetajate puurkaevpumpla seade.



Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029. 
Töö nr. 021/2016 

 

31 
 

 
 

7.5.1.     Laiuse aleviku Petkuse puurkaevpumpla 
 

Laiuse aleviku Petkuse puurkaev asub aleviku keskosas ning see on rajatud 1962. aastal. 
Puurkaevu sügavus on 75 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri veekompleksist 
(tabel 27). 

 
Tabel 27. Laiuse aleviku Petkuse puurkaevpumpla andmed. 

 

 

Puurkaevu 
passi nr 

 

Puurkaevu 
katastri nr 

 

Tootlikkus 
(m3/h) 

 

Deebit 
(l/s) 

 

Staatiline 
veetase (m) 

A-833-M 11914 8,28 2,0 20,0 
 

Puurkaevpumpla hoone on osaliselt muldes. Puurkaevu päis asub pumplahoones. 
Puurkaevpumplal on tagatud 30 meetrine sanitaarkaitsetsoon ning ala on piiratud aiaga. 
Puurkaevpumpla hoone, toruarmatuur ning seadmestik on rekonstrueeritud 2011-2012. 
aastal. Rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti hoone, puurkaevu päis, toruarmatuur, 
elektri- ja automaatikaseadmed ning paigaldati vajaliku veerõhu tagamiseks hüdrofoor (0,3 

m3) ning veetöötlusseadmed. Veetöötlusena on kasutusel filtrisüsteem ARS 500 Duplex, 
mis on mõeldud joogi- ja tarbevee raua- ja mangaaniühendite ning väävelvesiniku 
eraldamiseks. Filtripesuvesi juhitakse aleviku ühiskanalisatsiooni. 

 
7.5.2.     Laiuse aleviku Õpetajate puurkaevpumpla 

 

Laiuse aleviku Õpetajate puurkaev asub aleviku lõunaosas korrusmajade läheduses ning 
see on rajatud 1969. aastal. Puurkaevu sügavus on 100 meetrit ning selle abil ammutatakse 
vett siluri veekompleksist (tabel 28). 

 
Tabel 28. Laiuse aleviku Õpetajate puurkaevpumpla andmed. 

 

 

Puurkaevu 
passi nr 

 

Puurkaevu 
katastri nr 

 

Tootlikkus 
(m3/h) 

 

Deebit 
(l/s) 

 

Staatiline 
veetase (m) 

2487 11833 12,06 3,0 21,0 
 

Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud 50 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon ning ala on piiratud aiaga. Puurkaevpumpla hoone, toruarmatuur ning 
seadmestik on rekonstrueeritud 2011-2012. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus 
rekonstrueeriti hoone, puurkaevu päis, toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed ning 
paigaldati  vajaliku  veerõhu  tagamiseks  hüdrofoor  (0,3   m3)   ja   veetöötlusseadmed. 
Veetöötlusena on kasutusel filtrisüsteem ARS 500 Duplex, mis on mõeldud joogi- ja 
tarbevee raua- ja mangaaniühendite ning väävelvesiniku eraldamiseks. Filtripesuvesi 
juhitakse aleviku ühiskanalisatsiooni. 

 

Lisaks on ühisveevõrku ühendatud veel aleviku põhjaosas asuv Suurfarmi puurkaev 
(katastri nr 11932), mis on käesoleval ajal reservis. Puurkaev-pumpla hoone ning sisustus 
on amortiseerunud. 

 

 
7.6.     Vaimastvere küla 

 

Vaimastvere küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 3215 meetrit, millest ligikaudu 
1480  meetrit  veetorustike  on  2011-2012.  aastal  rekonstrueeritud.  Rekonstrueerimata
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torustikud on peamiselt malm- ja terastorud läbimõõduga DN50..100. Uued torustikud on 
plasttorustikud läbimõõduga De32...90 mm. 

 

Vaimastvere külas tarbitakse Vaimastvere küla puurkaevu vett, mis suunatakse otse 
veevõrku. 

 
7.6.1.     Vaimastvere küla puurkaevpumpla 

 

Vaimastvere küla puurkaev asub küla keskuse idaosas eramajade läheduses ning see on 
rajatud 1975. aastal. Puurkaevu sügavus on 60 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 
siluri veekompleksist (tabel 29). 

 
Tabel 29. Vaimastvere küla puurkaevpumpla andmed. 

 

 

Puurkaevu 
passi nr 

 

Puurkaevu 
katastri nr 

 

Tootlikkus 
(m3/h) 

 

Deebit 
(l/s) 

 

Staatiline 
veetase (m) 

4037 11931 20,05 5,7 6,0 
 

Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud 30 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon ning ala on piiratud aiaga. Puurkaevpumpla hoone sisustus, 
toruarmatuur ning seadmestik on rekonstrueeritud 2011-2012. aastal. 
Rekonstrueerimistööde  käigus   rekonstrueeriti  hoone,  puurkaevu  päis,  toruarmatuur, 
elektri- ja automaatikaseadmed ning paigaldati vajaliku veerõhu tagamiseks hüdrofoor (50 
liitrit). Veetöötlusseadmed puurkaevpumplas puuduvad. 

 

 
7.7.     Laiusevälja küla 

 

Laiusevälja küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 460 meetrit, mis on 2011. aastal 
kogu ulatuses rekonstrueeritud. Uued torustikud on plasttorustikud läbimõõduga De32...63 
mm. 

 

Laiusevälja külas tarbitakse ühe puurkaevu vett, mis suunatakse veevõrku peale 
veetöötlusseadmete läbimist. 

 
7.7.1.     Laiusevälja küla puurkaevpumpla 

 

Laiusevälja küla puurkaev asub küla keskuse idaosas kortermaja läheduses ning see on 
rajatud 1970. aastal. Puurkaevu sügavus on 85 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 
siluri veekompleksist (tabel 30). 

 
Tabel 30. Laiusevälja küla puurkaevpumpla andmed. 

 

 

Puurkaevu 
passi nr 

 

Puurkaevu 
katastri nr 

 

Tootlikkus 
(m3/h) 

 

Deebit 
(l/s) 

 

Staatiline 
veetase (m) 

2768 11837 15,5 4,3 34,4 
 

Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud ca 30 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon, mis on piiratud aiaga. Puurkaevpumpla toruarmatuur ning seadmestik 
on rekonstrueeritud 2011. aastal. Tööde käigus rekonstrueeriti puurkaevu päis, 
toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed ning paigaldati vajaliku veerõhu tagamiseks 
hüdrofoor ning veetöötlusseadmed. Veetöötlusseadmetena on kasutusel aereeritav 
rauaeraldusfilter.
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7.8.     Vilina küla 
 

Vilina küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 2940 meetrit, mis on 2011. aastal kogu 
ulatuses rekonstrueeritud. Uued torustikud on plasttorustikud läbimõõduga De32...63 mm. 

 

Vilina   külas   tarbitakse   ühe   puurkaevu   vett,   mis   suunatakse   veevõrku   peale 
veetöötlusseadmete läbimist. 

 
7.8.1.     Vilina küla puurkaevpumpla 

 

Vilina küla puurkaev asub küla keskosas ning see on rajatud 1967. aastal. Puurkaevu 
sügavus on 120 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri veekompleksist (tabel 31). 

 
Tabel 31. Vilina küla puurkaevpumpla andmed. 

 

 

Puurkaevu 
passi nr 

 

Puurkaevu 
katastri nr 

 

Tootlikkus 
(m3/h) 

 

Deebit 
(l/s) 

 

Staatiline 
veetase (m) 

2021 11915 15,5 4,3 34,4 
 

Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud ca 30 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. Puurkaevpumpla toruarmatuur ning 
seadmestik on rekonstrueeritud 2011. aastal. Tööde käigus rekonstrueeriti puurkaevu päis, 
toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed ning paigaldati vajaliku veerõhu tagamiseks 
hüdrofoor ning veetöötlusseadmed. Veetöötlusseadmetena on kasutusel aereeritav 
rauaeraldusfilter. 

 

 
7.9.     Kärde küla 

 

Kärde küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 2080 meetrit, millest ligikaudu 1950 
meetrit veetorustike rekonstrueeriti aastatel 2012-2013. Uued torustikud on plasttorustikud 
läbimõõduga De32...90 mm. 

 

Kärde külas tarbitakse ühe puurkaevu vett, mis suunatakse otse veevõrku. 
Veetöötlusseadmed puurkaev-pumplas puuduvad. 

 
7.9.1.     Kärde küla puurkaevpumpla 

 

Kärde küla puurkaev asub küla keskusest kirdesuunas kinnistul 24801:001:2100 ja 
puurkaev on rajatud 1991. aastal. Puurkaevu sügavus on 70 meetrit ning selle abil 
ammutatakse vett siluri veekompleksist (tabel 32). 

 
Tabel 32. Kärde küla puurkaevpumpla andmed. 

 

 

Puurkaevu 
passi nr 

 

Puurkaevu 
katastri nr 

 

Tootlikkus 
(m3/h) 

 

Deebit 
(l/s) 

 

Staatiline 
veetase (m) 

6371 12018 20,5 5,69 10,0 
 

Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud ca 10 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. Puurkaevpumpla hoone, toruarmatuur 
ning seadmestik rekonstrueeriti 2012-2013. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus 
rekonstrueeriti puurkaevpumpla hoone, puurkaevu päis, toruarmatuur, elektri- ja 
automaatikaseadmed ning paigaldati sagedusmuunduriga varustatud puurkaevupump. 
Veetöötlusseadmed puurkaevpumplas puuduvad. 
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7.10.   Painküla 
 

Painkülas  on  kaks  eraldiasetsevat  veevõrku:  AS  Scanola  Baltic  tehase  piirkonna 
elamugrupi veevõrk ning Metsakatsejaama piirkonna veevõrk. 

 

Painkülas AS Scanola Baltic tehase läheduses olevas elamutepiirkonnas on ühisveevõrgu 
kogupikkus   ligikaudu   1200   meetrit,   millest   ca   650   meetrit   on   2004.   aastal 
rekonstrueeritud. Uuemad torustikud on plasttorustikud läbimõõduga De32...63 mm. 

 

Painkülas Metsakatsejaama piirkonnas on ühisveevõrgu kogupikkus ligikaudu 900 meetrit, 
millest ca 225 meetrit on 2003. aastal rekonstrueeritud. Uuemad torustikud on 
plasttorustikud läbimõõduga De40...63 mm. 

 
7.10.1.   Painküla puurkaevpumpla 

 

Painküla Tehase puurkaev asub AS Scanola Baltic tootmiskompleksi läheduses ning see 
on rajatud 1967. aastal. Puurkaevu sügavus on 50 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 
siluri veekompleksist (tabel 33). 

 
Tabel 33. Painküla puurkaevpumpla andmed. 

 

 

Puurkaevu 
passi nr 

 

Puurkaevu 
katastri nr 

 

Tootlikkus 
(m3/h) 

 

Deebit 
(l/s) 

 

Staatiline 
veetase (m) 

2015 11924 12,6 3,5 1,7 
 

Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaevpumpla rekonstrueeriti 2013. aastal ja tööde 
käigus uuendati puurkaevpumpla hoone, puurkaevu päis, toruarmatuur, elektri- ja 
automaatikaseadmed ning paigaldati sagedusmuunduriga varustatud puurkaevupump. 
Pumplasse ei ole paigaldatud veetöötlusseadmeid. 

 
7.10.2.   Metsakatsejaama puurkaevpumpla 

 

Painküla küla Metsakatsejaama puurkaev asub Metsakatsejaama elamupiirkonnas ning see 
on rajatud 1971. aastal. Puurkaevu sügavus on 25 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 
siluri veekompleksist (tabel 34). 

 
Tabel 34. Metsakatsejaama puurkaevpumpla andmed. 

 

 

Puurkaevu 
passi nr 

 

Puurkaevu 
katastri nr 

 

Tootlikkus 
(m3/h) 

 

Deebit 
(l/s) 

 

Staatiline 
veetase (m) 

- 11928 - - - 
 

Puurkaevpumpla asub muldes. Puurkaevpumplal on tagatud ca 30 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. Puurkaevpumpla sisustus on 
rekonstrueeritud ning pumplasse on paigaldatud uus hüdrofoor (0,5 m3) ja 
rauaärastusseadmed. 

 
 

7.11.   Kassinurme küla 
 

Kassinurme küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 515 meetrit, millest ligikaudu 285 
meetrit veetorustike on 2005. aastal rekonstrueeritud. Uued torustikud on plasttorustikud 
läbimõõduga De32...63 mm. 

 

Käesoleval ajal  tarbitakse Kassinurme külas ühe puurkaevu vett, mis  suunatakse otse 
veevõrku. Veetöötlusseadmed puurkaevpumplas puuduvad. 
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7.11.1.   Kassinurme küla puurkaevpumpla 
 

Kassinurme küla puurkaev asub küla keskuses korruselamutest läänesuunas ning see on 
rajatud 2005. aastal. Puurkaevu sügavus on 58 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 
siluri veekompleksist (tabel 35). 

 
Tabel 35. Kassinurme küla puurkaevpumpla andmed. 

 

 

Puurkaevu 
passi nr 

 

Puurkaevu 
katastri nr 

 

Tootlikkus 
(m3/h) 

 

Deebit 
(l/s) 

 

Staatiline 
veetase (m) 

279 20950 4,0 1,1 7,0 
 

Puurkaevpumpla asub muldes. Puurkaevpumplal on tagatud 50 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. Puurkaevpumpla toruarmatuur, elektri- ja 
automaatikaseadmed ning puurkaevupump on paigaldatud pumplasse 2005. aastal. 
Puurkaevu pumba tööd juhitakse sagedusmuunduri abil. 

 

 
7.12.   Raaduvere küla 

 

Raaduvere küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 580 meetrit. Raaduvere küla 
elamute  veevõrk on rajatud ca  25 aastat  tagasi  ning torustike rajamisel  on kasutatud 
peamiselt  malm-  ja  raudtorusid.  Olemasolev  veetorustik  on  amortiseerunud  aeg-ajalt 
esineb ka lekkeid. 

 

Käesoleval ajal tarbitakse Raaduvere külas ühe puurkaevu vett. 
 

7.12.1.   Raaduvere küla puurkaevpumpla 
 

Raaduvere küla puurkaev asub küla keskuses ning see on rajatud 1989. aastal. Puurkaevu 
sügavus on 31,5 meetrit ning selle abil ammutatakse vett kvaternaari veekompleksist (tabel 
36). 

 
Tabel 36. Raaduvere küla puurkaevpumpla andmed. 

 

 

Puurkaevu 
passi nr 

 

Puurkaevu 
katastri nr 

 

Tootlikkus 
(m3/h) 

 

Deebit 
(l/s) 

 

Staatiline 
veetase (m) 

6106 11938 1,0 1,11 15 
 

Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud 30 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. Puurkaevpumpla hoone seisukord on hea. 
Pumpla toruarmatuur, seadmestik ning elektri- ja automaatikaseadmed on osaliselt 
rekonstrueeritud.  Veevõrgus  vajaliku  rõhu  tagamiseks  on  pumplas  kasutusel  0,5  m3 

suurune hüdrofoor.  
 
 

7.13.   Kurista küla 
 

Kurista küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 2465 meetrit, millest ligikaudu 334 
meetrit veetorustike rekonstrueeriti 2012-2013 aastal Kärde, Kurista ja Painküla 
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekti raames. Uued 
torustikud on plasttorustikud läbimõõduga De32...63 mm. Vanemad veetorustikud, mis on 
rekonstrueeritud mõned aastad tagasi, on samuti plasttorustikud läbimõõduga De25…90 
mm.
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Kurista külas tarbitakse Lasteaia puurkaevu vett, mis suunatakse veevõrku peale 
veetöötlusseadmete läbimist.  

 
7.13.1.   Kurista küla puurkaevpumpla 

 

Lasteaia puurkaev asub küla keskuse idaosas lasteaia läheduses ning see on rajatud 1965. 
aastal. Puurkaevu sügavus on 30,5 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri 
veekompleksist (tabel 37). 

 
Tabel 37. Kurista küla puurkaevpumpla andmed. 

 

 

Puurkaevu 
passi nr 

 

Puurkaevu 
katastri nr 

 

Tootlikkus 
(m3/h) 

 

Deebit 
(l/s) 

 

Staatiline 
veetase (m) 

1464 11917 7,2 2,0 2,5 
 

Puurkaevu päis asub pumplahoones. Puurkaevpumplal on tagatud ca 10 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. Puurkaevpumpla hoone, toruarmatuur 
ning seadmestik rekonstrueeriti 2012-2013. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus 
rekonstrueeriti puurkaevpumpla hoone, puurkaevu päis, toruarmatuur, elektri- ja 
automaatikaseadmed ning paigaldati vajaliku veerõhu tagamiseks hüdrofoor ning 
veetöötlusseadmed. 

 

 
7.14.   Õuna küla 

 

Õuna küla ühisveevärgisüsteem kuulub Jõgeva linna ühisveevärki, seega pole külas 
eraldiseisvat  süsteemi.  Küla  piiridesse  jääb  ligikaudu     1100  veetorustikku,  mis  on 
enamuses rekonstrueeritud. Uued torustikud on plasttorustikud läbimõõduga De32...200 
mm. 

 

 
7.15.   Liivoja küla 

 

Liivoja  küla  ühisveevärgisüsteem kuulub Jõgeva linna  ühisveevärki, seega  pole  külas 
eraldiseisvat  süsteemi.  Küla  piiridesse  jääb  ligikaudu     1050  veetorustikku,  mis  on 
enamuses rekonstrueeritud. Uued torustikud on plasttorustikud läbimõõduga De32...200 
mm. 

 

 
7.16.   Võikvere küla 

 

Küla veevärgiga seotud varad kuuluvad Jõgeva Vallavalitsusele ja veesüsteemide 
haldamisega tegelevad kohalikud elanikud. 

 

Võikvere küla veevarustussüsteem on 2010. aastal rekonstrueeritud. Tööde käigus rajati 
uus puurkaev-pumpla (sh uus puurkaev) ning ligikaudu 105 meetrit veetorustikke. Uute 
veetorustike  rajamisel   on   kasutatud   plasttorusid.  Puurkaev-pumpla  hoone,   pumpla 
armatuur ning seadmestik on uus ning heas seisukorras. 

 

 
7.17.   Ellakvere küla 

 

Külas kuuluvad veevärgiga seotud varad Jõgeva Vallavalitsusele ja veesüsteemide 
haldamisega tegelevad kohalikud elanikud.
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Ellakvere küla veevarustussüsteem on 2008. aastal rekonstrueeritud. Tööde käigus rajati 
uus puurkaev-pumpla (sh uus puurkaev) ning ligikaudu 55 meetrit veetorustikke. Uute 
veetorustike rajamisel on kasutatud plasttorusid läbimõõduga De20 mm. Puurkaev-pumpla 
hoone, pumpla armatuur ning seadmestik on uus ning heas seisukorras. 

 

 
7.18.   Joogivee kvaliteet 

 

Kuremaa  Enveko  AS  teeninduspiirkonnas  Jõgeva  vallas ületatakse üle piirnormi 
Raaduvere küla puurkaevpumplast võetud veeproovis lubatud raua sisaldust. Veeproov on 
võetud 04.01.2016. 

Teiste asulate puhul ei  ületata  2015-2016.  aastal võetud veeproovides ühegi näitaja osas 
kehtestatud piirnormi. 

 

 
7.19.   Tuletõrje veevõtukohad 

 

Tuletõrje  veevõtukohtade  info  asukohtade  ja  olemasoleva  olukorra  kohta  on  saadud 
Päästeametist. 

 
7.19.1.   Siimusti alevik 

 

Siimusti alevikus on käesoleval ajal kaks tuletõrje veevõtukohta – Lastekodu veehoidla ja 
Siimusti Paisjärv. 

Lastekodu veehoidla asub aadressil Metsa 1 ja veehoidla maht on 500 m3.  Mahuti ei ole 
nõuetekohaselt tähistatud. 

 

Paisjärve ääres on veevõtukoht, millest saab piiramatus koguses vett. Veevõtukoht on 
tähistamata. Vett pole võimalik aastaringselt kätte saada. 

 
7.19.2.   Jõgeva alevik 

 

Jõgeva alevikus on kolm veevõtukohta – kaks veevõtukohta jõest ja veehoidla. 
 

Veehoidla asub aadressil Linnumetsa 8 ja on mahuga 100 m3. Veevõtukoht on 
nõuetekohaselt tähistatud ja aastaringselt kasutatav. 

 

Pedja jõele on rajatud kaks veevõtukohta, mis on piiramatu veevõtuga. Veevõtukohad on 
nõuetekohaselt tähistamata ja aastaringselt pole võimalik vett võtta. 

 
7.19.3.   Kuremaa alevik 

Kuremaa alevikus on viis veevõtukohta – neli veehoidlat ja veevõtukoht järve äärest. 

Kuremaa  järve  rannas  asuv veevõtukoht on piiramatu veevõtuga ja  pole aastaringselt 
kasutatav. Veevõtukoht on märgistamata. 

Mõisakompleksi veehoidla paikneb  Lossi tänaval. Veehoidla maht  on  50 m3,  mis  on 
tuletõrje tööks liiga väike kogus. Veehoidla on küll märgistatud, kuid viidal ei ole 
korrektsed andmed. Veehoidla on aastaringselt kasutatav. 

Endise suurfarmi territooriumil asuvad kaks 200 m3  mahuga veemahutit. Üks mahutitest 
lekib ja on vaid osaliselt vett täis, lisaks on mahuti ümbrus võssa kasvanud ja mahutini 
juurdepääs on probleemne. Nimetatud mahuti ei ole kasutatav aastaringselt. Lauda taga 
sõnnikupatarei juures  asuv  teine  mahuti  on  vett  täis,  kuid  ligipääs  mahutini  puudub. 
Mõlemad mahutid on tähistamata. 
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Kuremaa lasteaia juures paiknev veemahuti, mis on amortiseerunud ja lekib. Täpsemad 
andmed mahuti suurusega kohta puuduvad. Mahuti on tähistamata. Veetorustike 
rekonstrueerimisprojektiga rajati mahutini uus täitetoru. 



Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029. 
Töö nr. 021/2016 

 

39 
 

 
 

7.19.4.   Laiuse alevik 
 

Laiuse alevikus on 11 veevõtukohta. 
 

Laiuse  paisjärvele  on  rajatud  veevõtukoht,  mis  on  piiramatu  veevõtuga,  kuid  pole 
aastaringselt kasutatav. Koht on tähistamata. 

 

Laiuse töökoja kõrval asuvale tiigile on rajatud veevõtukoht, milles on võimalik võtta kuni 
500 m3 vett. Vett pole võimalik aastaringselt saada, koht on tähistamata. 

Koolimaja  juurde  on  rajatud  veehoidla  mahuga  200  m3.  Mahuti  on  märgistatud  ja 
aastaringselt kasutatav. 

Laiuse  aleviku  viljakuivati  juures  on  200  m3   suurune  veehoidla,  mis  on  korrektselt 
märgistatud ja aastaringselt kasutatav. 

 

Järgneva seitsme veevõtukoha omanikuks on POÜ Laiuse, kuid  Päästeametil on võimalus 
neid veevõtukohti kasutada. Kaks mahutit suurustega 200 m3  on rajatud kartulihoidlate 
juurde. Mõlemad mahutid on korrektselt märgistatud ja aastaringselt kasutatavad. Töökoja 
taga asub veehoidla mahuga 200 m3, mis on märgistatud ja aastaringselt kasutatav. Sama 
suur mahuti on viljahoidla juures kuivati vastas, mis on märgistatud ja aastaringselt 
kasutatav. Sigala taga on tiik, millest on võimalik võtta kuni 200 m3  vett. Tiik ei ole 
märgistatud ja vett pole võimalik aastaringselt võtta. Sigala taga on märgistatud 100 m3 

veehoidla, mis on aastaringselt kasutatav. Lautade taga on suurfarmi veehoidla, mille maht 
on 200 m3, kuid mahuti on veest tühi. 

 
7.19.5.   Vaimastvere küla 

 

Vaimastvere küla piirides on Päästeameti registris 22 tuletõrje veevõtukohta, neist küla 
keskuse juures paikneb 7 kohta. 

 

16 veevõtukohta asuvad Enda Turbatootmisalal ja vett saadakse turbarabade tiikidest. 
Valdav osa tiikidest ei ole aastaringselt kasutatavad ja osa tiike on märgistamata. 

Suurfarmi juures asuvad kaks veehoidlat mahtudega 150 m3 ja 200 m3, mis on mõlemad 
nõuetekohaselt märgistatud ja kasutatavad aastaringselt. 

 

Vaimastvere  küla  reoveepuhasti  biotiikide  juurde  on  rajatud  veevõtukoht,  mis  on 
aastaringselt kasutatav. Veevõtukoht on märgistamata. 

Kortermajade piirkonnas Eha alajaama juurde on rajatud veehoidla, mille maht on 150 m3. 
Veehoidla ei ole aastaringselt kasutatav ja on märgistamata. Mahuti on amortiseerunud. 

 

Küla põhjaosas asub puidufirma, mille territooriumil on kaks veehoidlat mahtudega 200 
m3 ja 75 m3. Veehoidlad ei ole aastaringselt kasutatavad ja on märgistamata. 

 
7.19.6.   Laiusevälja küla 

Laiusevälja külas on 7 tuletõrje veevõtukohta, neist keskusele lähimad on 2 veevõtukohta. 

Neist üks on ligi 1,3 km kaugusel asuv veevõtukoht teetruubil Mõra ojal Jõgeva-Mustvee 
maanteel. Veevõtukohast on veevõtt piiramatu, vett ei saa aastaringselt võtta. Veevõtukoht 
on märgistamata. 

Laiusevälja farmi juures ligikaudu 700 m kaugusel on 100 m3 suurune veevõtumahuti, mis 
on aastaringselt kasutatav ja nõuetekohaselt märgistatud.
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7.19.7.   Vilina küla 
 

Vilina külas on tuletõrje veevõtukoht Metsapiiga talu juures asuvast tiigist. Veevõtukoht 
on märgistamata ja vett ei ole võimalik saada aastaringselt. 

 
7.19.8.   Kärde küla 

Kärde külas on kaks veevõtukohta, mis on mõlemad ligi kilomeetri kaugusel keskusest. 

Uuetoa kinnistu juures asub tiik, millest on võimalik kuni 500 m3  vett võtta ja Jahisaare 
kinnistu lähedal asub järv, millest on piiramatu veevõtt. Veevõtukohad ei ole aastaringselt 
kasutatavad ja on märgistamata. 

 
7.19.9.   Painküla 

 

Painkülas asub kolm veevõtukohta. 
 

Pedja jõele elektrijaama tammile on rajatud veevõtukoht, millest on piiramatu veevõtt. 
Veevõtukoht ei ole aastaringselt kasutatav ja on tähistamata. 

Mammu farmi juures asub kaks veehoidlat, mahtudega 100 m3  ja 150 m3. Mahutid on 
märgistamata, veevõtt on aastaringselt. 

 
7.19.10. Kassinurme küla 

 

Kassinurme külas on neli veevõtukohta, neist keskuses paikneb üks. Suurfarmi juures asub 
veehoidla mahuga 200 m3, mis on tähistamata ja pole aastaringselt kasutatav. 

 
7.19.11. Raaduvere küla 

 

Raaduvere külas asub kolm veevõtukohta, millest keskuses paikneb üks. Biotiikide juurde 
on rajatud veevõtukoht, millest on võimalik saada vett kuni 1000 m3. Veevõtukoht on 
märgistatud. Käesoleval ajal on juurdepääs veevõtukohani raskendatud. 

 
7.19.12. Kurista küla 

 

Kurista külas on kuus veevõtukohta, millest neli asuvad küla keskuses. 

Kurista mõisa juures asub tiik, millest on võimalik saada kuni 1000 m3 vett. Veevõtukoht 
ei ole aastaringselt kasutatav ja on märgistamata. 

Saeveski juures asuvast veehoidlast on võimalik saada kuni 200 m3  vett. Veevõtukoht on 
märgistatud ja aastaringselt kasutatav. 

Saekaatri juures asub tiik, millest on võimalik saada kuni 2000 m3 vett. Veevõtukoht ei ole 
aastaringselt kasutatav ja on tähistamata. 

Veevõtukoht on rajatud biotiikide juurde ja sealt on võimalik saada vett kuni 1000 m3. 
Veevõtukoht ei ole aastaringselt kasutatav ja on tähistamata. 

 
7.19.13. Õuna küla 

 

Õuna  küla  kartulihoidla  juures  asub  veehoidla  mahuga  250  m3.  Veevõtukoht  on 
märgistatud ja aastaringselt kasutatav. 

 

Ülejäänud küla tuletõrjeveevarustus baseerub Jõgeva linna hüdrantidel.
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7.19.14. Liivoja küla 
 

Liivoja külasse on rajatud kolm tuletõrje veevõtukohta, kuid kõik asuvad ühisveevärgi 
piirkonnast kaugemal. Liivaoja küla ühisveevärk on ühendatud Jõgeva aleviku ja Jõgeva 
linna ühisveevärkidega. Seega osaliselt katavad antud asula tuletõrjeveevajaduse linna ja 
aleviku ühisveevärgisüsteemid. 
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8.   ÜHISKANALISATSIOONI OBJEKTID 
 

Jõgeva vallas on ühiskanalisatsioonisüsteem välja arendatud Jõgeva, Siimusti, Laiuse ja 
Kuremaa alevikes ning Vaimastvere, Kurista, Laiusevälja, Kassinurme, Raaduvere, Õuna 
ja Liivoja külades. 

 

 
8.1.     Kanalisatsioonitorustikud 

 
8.1.1.     Siimusti alevik 

 

Siimusti aleviku kanalisatsioon on peamiselt isevoolne ja reovesi suunatakse aleviku 
kaguosas olevasse reoveepuhastisse. Siimusti alevikus on kokku ca 4680 m isevoolseid 
ning ca 705 m survelisi kanalisatsioonitorustikke. Uute kanalisatsioonitorustike rajamisel 
on kasutatud peamiselt plasttorustikke (PVC) läbimõõduga De160 ja De200. 
Survekanalisatsiooni torustiku rajamisel on kasutatud torusid De90 ja De110 mm. 
Kanalisatsioonitorustik on Siimusti alevikus 2011. aastal suures osas rekonstrueeritud, 
seega on kanalisatsioonisüsteemi seisukord hea. 

 

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. Valdav enamus Siimusti aleviku ühiskanalisatsioonist on 
rekonstrueeritud ning kanalisatsioonisüsteemide seisukord on valdavalt hea. 

 
8.1.2.     Jõgeva alevik 

 

Jõgeva aleviku  kanalisatsioon on  valdavalt isevoolne ning reovesi  suunatakse aleviku 
keskosas olevasse reovee peapumplasse, mis pumpab tekkiva reovee Jõgeva linna 
ühiskanalisatsioonisüsteemi. Peapumpla kuulub AS-ile Jõgeva Veevärk, mis tegeleb ka 
selle haldamisega. Reoveepumplast väljuv survekanalisatsioonitorustik kuulub samuti OÜ- 
le Jõgeva Veevärk. Jõgeva alevikus on kokku ca 6130 m isevoolseid 
kanalisatsioonitorustikke ning ligikaudu 1800 meetrit survelisi kanalisatsioonitorustikke. 
Uuemate isevoolsete torustike rajamisel on kasutatud peamiselt plasttorusid (PVC) 
läbimõõduga De160 mm. Kanalisatsioonitorustik Jõgeva alevikus on suures osas aastatel 
2011-2012 rekonstrueeritud, seega on kanalisatsioonisüsteemi seisukord hea. 

 
8.1.3.     Kuremaa alevik 

 

Kuremaa  aleviku  ühiskanalisatsioon  on  valdavalt  isevoolne  ning  reovesi  suunatakse 
aleviku keskusest idasuunas olevasse reoveepuhastisse isevoolselt. Kuremaa alevikus on 
kokku ligikaudu 4960 meetrit isevoolseid kanalisatsioonitorustikke, millest on 
rekonstrueeritud ca 3830 m torustikke. Lisaks on rajatud ja rekonstrueeritud ca 520 m 
survelisi kanalisatsioonitorustikke. Uute kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud 
peamiselt plasttorustikke (PVC) läbimõõduga De160 ja De200. Survekanalisatsiooni 
torustiku rajamisel on kasutatud torusid De90 mm. Kuremaa alevikus on valdav enamus 
kanalisatsioonitorustikest   rekonstrueeritud   2011-2012.   aastal.   Tulenevalt   vanemate 
torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu 
toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine
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protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee 
tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust. Valdav enamus Kuremaa aleviku 
ühiskanalisatsioonist on rekonstrueeritud ning kanalisatsioonisüsteemide seisukord on 
valdavalt hea. 

 
8.1.4.     Laiuse alevik 

 

Laiuse aleviku ühiskanalisatsioon on peamiselt isevoolne ja reovesi suunatakse aleviku 
keskusest idasuunas olevasse reoveepuhastisse. Laiuse alevikus on rekonstrueeritud kokku 
ca 3470 m isevoolseid ning ca 120 m survelisi kanalisatsioonitorustikke. Uute 
kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud peamiselt plasttorustikke (PVC) 
läbimõõduga  De160  ja  De200.  Survekanalisatsiooni  torustiku  rajamisel  on  kasutatud 
torusid De63 ja De90 mm. Laiuse alevikus on kanalisatsioonitorustik rekonstrueeritud 
2011-2012. aastal üksnes aleviku lõunaosas. Vanemate ning rekonstrueerimist vajavate 
isevoolsete kanalisatsioonitorustike kogupikkus on ligikaudu 4195 meetrit. Olemasolevate 
vanemate isevoolsete torustike rajamisel on kasutatud peamiselt keraamilisi torusid 
läbimõõduga DN 150...300 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. Kanalisatsioonitorustike rajamine ning 
rekonstrueerimine kogu reoveekogumisala ulatuses toimub lähiaastatel. 

 
8.1.5.     Vaimastvere küla 

 

Vaimastvere küla ühiskanalisatsioon on peamiselt isevoolne ja reovesi suunatakse küla 
keskusest edelasuunas olevasse reoveepuhastisse. Vaimastvere külas on kokku ligikaudu 
2160 meetrit isevoolseid kanalisatsioonitorustike, millest on rekonstrueeritud ca 1320 m 
torustikke. Lisaks on reoveepuhasti territooriumile rajatud    ca 40 m survelisi 
kanalisatsioonitorustikke. Uute isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud 
peamiselt plasttorustikke (PVC) läbimõõduga De160. Survekanalisatsiooni torustiku 
rajamisel on kasutatud torusid De90 mm. Vaimastvere külas on enamus 
kanalisatsioonitorustikest rekonstrueeritud 2011-2012. aastal. 

 
8.1.6.     Laiusevälja küla 

 

Laiusevälja küla ühiskanalisatsioon on isevoolne ja reovesi kogutakse kokku kahte 

kogumismahutisse (25 ja 30 m3). Laiusevälja küla kanalisatsioonitorustiku kogupikkuseks 
on ligikaudu 470 meetrit ja see on rekonstrueeritud 2011. aastal. Kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimisel on kasutatud peamiselt plasttorustikke (PVC) läbimõõduga De160. 

 
8.1.7.     Kassinurme küla 

 

Kassinurme küla ühiskanalisatsioon on isevoolne ja reovesi suunatakse küla keskusest 
edelasuunas olevasse reoveepuhastisse. Kassinurme küla kanalisatsioonitorustiku 
kogupikkuseks on ligikaudu 680 meetrit, mis on rajatud/rekonstrueeritud 2008. aastal. 
Uute torustike rajamisel on kasutatud plasttorustikke (PVC) läbimõõduga De160…250 
mm.
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8.1.8.     Raaduvere küla 
 

Raaduvere küla ühiskanalisatsioon on isevoolne ning reovesi suunatakse küla keskusest 
edelasuunas olevasse reoveepuhastisse (biotiikidesse). Raaduvere küla 
kanalisatsioonitorustiku kogupikkuseks on ligikaudu 750 meetrit. Kanalisatsioonitorustik 
on amortiseerunud ning torustiku vanus on üle 40 aasta. Torustike ehitamisel kasutati 
peamiselt  keraamilisi  ja  malmtorusid,  mille  läbimõõt  on  100-200  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. 

 
8.1.9.     Kurista küla 

 

Kurista  küla  ühiskanalisatsioon  on  peamiselt  isevoolne  ja  reovesi  suunatakse  küla 
keskusest edelasuunas olevasse reovee peapumplasse. Kurista küla kanalisatsioonitorustiku 
kogupikkuseks on ligikaudu 2490 meetrit. Uuemate kanalisatsioonitorustike rajamisel on 
kasutatud peamiselt plasttorustikke (PVC) läbimõõduga De160. Survekanalisatsioonitoru 
on rekonstrueeriti 2015. aastal kogupikkuses ligikaudu 420 meetrit ja plasttoru läbimõõt on 
90 mm. 

 
8.1.10.   Õuna küla 

 

Õuna küla ühiskanalisatsioonisüsteem       on ühendatud Jõgeva linna 
ühiskanalisatsioonisüsteemiga. Küla alale on rajatud ligikaudu 540 m isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku, mis on rajatud 160 ja 250 läbimõõduga mm torudest. Enamus 
torustikest on rekonstrueeritud. 

 
8.1.11.   Liivoja küla 

 

Liivoja küla ühiskanalisatsioonisüsteem on Tähe tänava piirkonnast ühendatud Jõgeva 
linna  ühiskanalisatsioonisüsteemiga,  Jõgeva  aleviku  põhjapoolne  osa  –  Linnumetsa 
piirkond – kuulub samuti Linnumetsa külasse. Küla alale on rajatud ligikaudu 300 m 
isevoolset kanalisatsioonitorustikku, mis on rajatud 160 läbimõõduga torudest. Enamus 
torustikest on rekonstrueeritud. 

 

 
8.2.     Reoveepumplad 

 

Jõgeva valla ühiskanalisatsiooni reoveepumplate loetelu on toodud allpool tabelis 38. Välja 
on toodud asula, kus pumpla paikneb, ehitusaasta ja seisukord. 
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Tabel 38. Jõgeva valla reovee ülepumplad. 
 

Nimetus Ehitusaasta Seisukord 

Liivoja küla RVP-1 2011 Korras 

Jõgeva alevik RVP-2 2011 Korras 

Jõgeva alevik RVP-3 2011 Korras 

Jõgeva alevik RVP-4 2011 Korras 

Jõgeva alevik RVP-5 2011 Korras 

Jõgeva alevik RVP-6 2002 Korras 

Jõgeva alevik RVP-7 2011 Korras 

Jõgeva alevik RVP-8 2011 Korras 

Siimusti aleviku RVP-1 2012 Korras 

Siimusti aleviku RVP-2 - Amortiseerunud 

Laiuse aleviku RVP 2012 Korras 

Kuremaa aleviku RVP 2012 Korras 

Vaimastvere küla RVP 2012 Korras 

Kurista küla RVP 2013 Korras 
 
 

8.3.     Purgimissõlmed 
 

Jõgeva vallas on võimalik reovett purgida Laiuse aleviku reoveepuhastisse. 
 

 
8.4.     Reoveepuhastusseadmed 

 
8.4.1.     Siimusti alevik 

 

Siimusti aleviku puhastusseadmeks on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest 
puhastusprotsessist koosnev aktiivmudapuhasti, mis on rajatud 2011-2012 aastal. 
Rekonstrueeritud  reoveepuhasti  on  kestusõhutusega  aktiivmudapuhasti,  mille 
projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 48...60 kg BHT7/d (800...1000 ie) 
ning hüdraulilise koormuse põhjal 80...100 m3/d. 

 

Reoveepuhasti koosneb raudbetoonmahutitest, milles on protsessikambrid ja nende peale 
ehitatud tehnoloogiliste seadmete hoonest. Reovee puhastamine toimub 
eeldenitrifikatsiooniga aktiivmudaseadmes, mille moodustavad anoksiline segamiskamber, 
õhustuskamber, järelsetiti ning liigmuda kogumismahuti ehk mudatihendi. 
Aktiivmudaprotsess toimub kestusõhustuse režiimil. 

 

Reoveepuhastus toimub järgmistes etappides: 
 

1.  Mehaaniline puhastus võreseadmes ja liivapüünises; 
 

2.  Bioloogiline puhastus anoksilise segamiskambriga aktiivmudaseadmes; 
 

3.  Lämmastikuärastus nitrifikatsiooni- ja denitrifikatsiooniprotsesside käigus; 
 

4.  Fosforiärastus keemilise sadestamise teel, lisaks mõningane bioloogiline ärastus;
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5.  Jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis); 
 

6.  Järelpuhastus biotiikides (2 tk, kogupindalaga 2300 m2). 
 

Biotiigid on vajalikud järelpuhastuseks ja tööks põhipuhasti avarii korral. Tiiki voolab 
puhastatud vesi järelsetitist ja puhastamata reovesi käsivõre ülevoolult. Biotiigi 
väljavoolutoru on juhitud Kurista peakraavi, mis on Siimusti aleviku reoveepuhasti 
suublaks (suubla kood 102770). Väljavoolutoru ots kraavis on Siimusti reoveepuhasti 
proovivõtukoht. 

 

Reoveepuhastit ja biotiike ümbritseb piirdeaed koos lukustatavate väravatega (jalg- ja 
sõiduvärav). 

 

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

 
8.4.2.     Jõgeva alevik 

 

Jõgeva aleviku reovesi suunatakse Jõgeva linna reoveepuhastisse ning alevikus puudub 
reoveepuhasti. 

 
8.4.3.     Kuremaa alevik 

 

Kuremaa aleviku reovesi juhitakse aleviku idaosas paiknevasse OXYD-180 
reoveepuhastisse. Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 
ca 78 kg BHT7/d (ca 1300 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 288 m3/d. 

 

Aleviku lääneosas ja osaliselt ka keskosas on piirkond, kus tekkiv reovesi juhitakse 

isevoolselt aleviku lääneosas läbi septiku (5 m3) ning kolme biotiigi kraavi, mis suubub 
Kuremaa järve. Septik on rajatud mõned aastad tagasi ning selle abil toimub ligikaudu 3 
eramajapidamises, aleviku sotsiaalmajas ja kämpingute parkimisplatsil purgitavate 
haagissuvilate reovete mehaaniline puhastus. Kuna tekkivad reovee kogused on väiksed, 
siis varasemalt on esinenud juhuseid kus tegelikult piirkonna reovesi septikusse ja 
biotiikidesse ei jõua, vaid imbub läbi torustiku pinnasesse. Tekkivaid reovee koguseid 
mõõdetud ei ole. 

 

Kuremaa biopuhasti on ehitatud 1974. aastal ja rekonstrueeritud 2000. aastal. Peale 

reoveepuhastit läbib reovesi veel kahte biotiiki kogupindalaga 1991 m2. Lisaks kahele 

biotiigile toimub reoveesette tahendamine kolmandas biotiigis pindalaga 2105 m2. 
Rekonstrueerimisel puhastati olemasolev OXYD-180, kuhu paigaldati uued vaheseinad ja 
sisustus. Rajati uus tehnohoone, kus praegusel ajal paikneb automaatvõre (Huber). Peale 
automaatvõret läbib reovesi liivapüüduri, millest edasi läheb reovesi aktiivmudapuhastisse. 
Puhastis toimub anoksilise -ja oksilise tsooni vaheldumisel lämmastiku ärastus. Puhastile 
on rajatud raudsulfaadi doseerimissüsteem üldfosfori ärastamiseks, kuid kohapealsel 
vaatlusel  süsteemi  ei  kasutatud.  Peale  rekonstrueerimist  on  reoveepuhasti  töötanud 
rahuldavalt. 

 

Reoveepuhastit ja biotiike ümbritseb piirdeaed koos lukustatavate väravatega (jalg- ja 
sõiduvärav).
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Kuremaa aleviku reoveepuhasti on rahuldavas seisukorras ning tagab üldiselt reovee 
nõuetekohase puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeteveed, 
mis suurte saju- ja sulaperioodidel puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. 

 
8.4.4.     Laiuse alevik 

 

Laiuse aleviku reovee puhastamine toimub aleviku idaosas asuvas reoveepuhastis, milleks 
on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest puhastusprotsessist koosnev aktiivmudapuhasti, 
rajatud 2011-2012 aastal kasutades olemasolevaid OXYD-180 tüüpi reoveepuhasti 
mahuteid. Rekonstrueeritud reoveepuhasti on kestusõhutusega aktiivmudapuhasti, mille 
projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 39...43 kg BHT7/d (650...710 ie) 
ning hüdraulilise koormuse põhjal 85...100 m3/d. 

 

Rekonstrueeritud  Laiuse  reoveepuhasti  koosneb  maa-alustest  raudbetoonmahutitest  ja 
nende peale ehitatud tehnoloogiliste seadmete hoonest. Aktiivmudaprotsess toimub 
kestusõhustuse režiimil. 

 

Reoveepuhastus toimub järgmistes etappides: 
 

1.  Mehaaniline puhastus võreseadmes; 
 

2.  Bioloogiline puhastus eeldenitrifikatsiooniga aktiivmudaseadmes; 
 

3.  Lämmastikuärastus nitrifikatsiooni- ja denitrifikatsiooniprotsesside käigus; 
 

4.  Fosforiärastus keemilise sadestamise teel, lisaks mõningane bioloogiline ärastus; 
 

5.  Jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis); 
 

6.  Järelpuhastus biotiikides (2 tk, kogupindalaga 2300 m2). 
 

Lisaks on puhasti territooriumile rajatud purgimissõlm, mis koosneb maa-alusest 

plastmahutist suurusega 10 m3. Mahuti peal on kolm teeninduspüstikut läbimõõduga 600 
ja 800 mm. Suuremas püstikus paikneb käsivõre koos prahi nõrgumise plaadi/korvi ja 
vooliku kinnitamise kohaga, kuhu toimub reovee purgimine. Vältimaks sette kogunemist 
purglasse on mahuti põhja paigaldatud õhustustorustikud. Mahutis paikneb reoveepump, 
mis  pumpab  purgitud  reovee  perioodiliselt  peapumplasse.  Vältimaks  puhasti 
ülekoormamist võib Laiuse puhastisse purgida 5 m3 reovett ööpäevas. 

 

Biotiigid on ette nähtud töötama järelpuhastina ja puhasti avarii korral. Lisaks puhastatud 
reoveele juhitakse sinna ka reoveepumpla avariiülevool. Biotiikide väljavoolutoru on 
juhitud Mõra ojja, mis on Laiuse reoveepuhasti suublaks (suubla kood VEE1025100). 
Proovivõtukohaks on Laiuse reoveepuhasti puhul biotiigist väljuval torul paiknev 
proovivõtukaev. 

 

Reoveepuhastit ja biotiike ümbritseb piirdeaed koos lukustatavate väravatega (jalg- ja 
sõiduvärav). 

 

Laiuse aleviku reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab reovee nõuetekohase 
puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeveed, mis suurte saju- 
ja sulaperioodidel puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. 
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8.4.5.     Vaimastvere küla 
 

Vaimastvere küla reovee puhastamine toimub küla edelaosas asuvas reoveepuhastis. 
Puhastusseadmeks on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest puhastusprotsessist koosnev 
aktiivmudapuhasti, mis on rajatud 2011-2012 aastal. Rekonstrueeritud reoveepuhasti on 
kestusõhutusega aktiivmudapuhasti, mille projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse 

põhjal on 4,8...12 kg BHT7/d (80...200 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 18...20 m3/d. 
 

Rekonstrueeritud Vaimastvere reoveepuhasti koosneb maa-alustest raudbetoonmahutitest 
ja nende kõrvale ehitatud tehnoloogiliste seadmete hoonest. Reovee puhastamine toimub 
mehaaniliselt võreseadmes ja septikus ning bioloogiliselt aktiivmudaseadmes, mille 
moodustavad õhustuskamber, järelsetiti ning liigmuda kogumismahuti ehk mudatihendi. 
Aktiivmudaprotsess  toimub  kestusõhustuse  režiimil.  Kõik  mahutid  on  tehtud 
monteeritavast raudbetoonist, ühe-, kahe- ja kolmemeetrise läbimõõduga 
kaevuelementidest. Mahutid on kaetud pealt soojustatud luukidega. 

 

Reoveepuhastus toimub järgmistes etappides: 
 

1.  Mehaaniline puhastus käsitsi puhastatava võrega; 
 

2.  Mehaaniline puhastus septikus; 
 

3.  Bioloogiline puhastus aktiivmudaseadme; 
 

4.  Fosforiärastus keemilise sadestamise teel; 
 

5.  Jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis); 
 

6.  Järelpuhastus biotiikides (2 tk, kogupindalaga 4950 m2). 
 

Biotiigid  on  ette  nähtud  töötama  järelpuhastina ja  puhasti  avarii  korral.  Tiiki  voolab 
puhastatud vesi järelsetitist ja puhastamata reovesi reoveepumpla ülevoolult. Biotiikide 
väljavoolutoru on juhitud Koidu peakanalisse, mis on Vaimastvere reoveepuhasti suublaks 
(suubla kood 10312). Väljavoolutoru ots kraavis on Vaimastvere reoveepuhasti 
proovivõtukoht. 

 

Reoveepuhastit ja biotiike ümbritseb piirdeaed koos lukustatavate väravatega (jalg- ja 
sõiduvärav). 

 

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

 
8.4.6.     Laiusevälja küla 

 

Laiusevälja küla reovee puhastamine toimub küla edelaosas asuvas reoveepuhastis, mis on 
rajatud 2015. aastal. Reoveepuhastussüsteem koosneb olemasolevast mahutist, mis töötab 
septikuna, kanalisatsioonitorustikust, uuest septikust ja imbväljakust. Septik, biofilter ja 
imbväljak asuvad olemasolevast mahutist üle tee teisel kinnistul põllu ääres. 

 

Reoveepuhasti koosneb järgmistest osadest: 
 

-    septik 15 m3; 
 

-    septik 3 m3
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-    jaotuskaev; 
 

-    imbväljak. 
 

Olemasolevasse mahutisse on rajatud väljavool 5 cm madalamale sissevoolust. 
Väljavoolule  on  paigaldatud  põlv  suunaga  alla.  Reovesi  suunatakse  olemasolevast 
mahutist uude septikusse isevoolse torustiku kaudu. Uuest septikust voolab heitvesi edasi 
jaotuskaevu, milles heitvesi jaguneb võrdselt kolme imbtorru. 

 

Septik toimib mehaanilise puhastina, kuhu jäävad pidama mehaanilised võõrised (settivad 
mahuti põhja) ja veepinnal ujuv praht. Samas toimuvad septikus anaeroobsed bioloogilised 
protsessid, mis vähendavad reovee BHT sisaldust. 

 

Viibeaeg septikutes on kokku ca 15 ööpäeva. Septikuid tuleb perioodiliselt settest 
tühjendada. Settest tühjendamiseks on septiku peal kolm teenindusava läbimõõduga 400 
mm, mis on kaetud luugiga. Mahuti tühjendatakse kokku 50% ulatuses. 

 

Uus septik on kõrgusega 1,1 m ja pikkusega 3,3 m. Septikust voolab reovesi edasi läbi 
jaotuskaevu imbväljakule. 

 

Imbväljak on mõeldud heitvee immutamiseks pinnasesse. Imbväljak on rajatud 
drenaažitorudest PE De 110 SN8. Torud lõppevad tuulutusotsikutega, mille kaudu on 
võimalik torusid vajadusel läbi pesta. 

 

Septikute juurde on tagatud juurdepääs, et teostada regulaarset tühjendust. 
 

8.4.7.     Kassinurme küla 
 

Kassinurme küla reovee puhastamine toimub küla keskusest edelasuunas asuvas 
reoveepuhastis. Kassinurme külas toimub reovee puhastamine Bioclere tüüpi 
biokilepuhastis, mis on rajatud 2008. aastal. 

 

Hiljem  on reoveepuhastit täiustatud, lisades heitvee järelpuhastuseks puhastusprotsessi 
filterväljaku. Seega  toimub  Kassinurme külas  mehaaniliselt  ja  bioloogiliselt puhastatu 
heitvee immutamine pinnasesse. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 29.11.2012. a määrusele 
nr. 99 "Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad 
nõuded,  heit-  ja  sademevee  reostusnäitajate  piirmäärad  ning  nende  nõuete  täitmise 
kontrollimise meetmed1" võib pinnasesse immutada kuni 5 m3  vähemalt mehaaniliselt 
puhastatud heitvett või kuni 50 m3  bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas. Lisaks on 
oluline, et heitvee immutussügavus oleks aastaringselt vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee 
kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. Kuna käesoleval ajal 
immutatakse heitvett pinnasesse alla 5 m3 ööpäevas siis vee erikasutusluba pole vajalik. 

 
8.4.8.     Raaduvere küla 

 
Raaduvere küla reovee puhastamine toimub küla keskusest edelasuunas asuvas 
reoveepuhastis, milleks on kaks biotiiki. Biotiikide kogupindala on ligikaudu 1550 m2. 
Puhasti projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on hinnanguliselt 12,5...25,1 
kg BHT7/d (208...419 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal ligikaudu 40 m3/d. 

 

Biotiigid on käesolevaks ajaks mudastunud ning kinni kasvanud ja vajavad puhastamist.
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8.4.9.     Kurista küla 
 

Kurista küla reovee puhastamine toimub käesoleval ajal küla keskusest läänesuunas asuvas 
reoveepuhastis. Kurista küla puhastusseadmeks on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest 
puhastusprotsessist koosnev aktiivmudapuhasti, mis rajati 2013. aastal. Reoveepuhasti on 
kestusõhutusega aktiivmudapuhasti, mille projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse 
põhjal on 15,6...17,4 kg BHT7/d (260...290 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 23...27 
m3/d. 

 

Kurista  reoveepuhasti  koosneb  maa-alustest  raudbetoonmahutitest  ja  nende  kõrvale 
ehitatud tehnoloogiliste seadmete hoonest. Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt 
võreseadmes ning bioloogiliselt aktiivmudaseadmes, mille moodustavad anoksiline 
ühtlustuskamber,  õhustuskamber,  järelsetiti  ning  liigmuda  kogumismahuti  ehk 
mudatihendi. Aktiivmudaprotsess toimub kestusõhustuse režiimil. Kõik mahutid on tehtud 
monteeritavast raudbetoonist, ühe-, kahe- ja kolmemeetrise läbimõõduga 
kaevuelementidest. Mahutid on kaetud pealt soojustatud luukidega. 

 

Reoveepuhastus toimub järgmistes etappides: 
 

1.  Mehaaniline puhastus, kurnamine, võreseadmes; 
 

2.  Bioloogiline puhastus aktiivmudaseadme (anoksiline- ja õhustuskamber + järelsetiti); 
 

3.  Fosforiärastus keemilise sadestamise teel; 
 

4.  Jääkmuda tihendamine mudatihendis (mudamahutis); 
 

5.  Järelpuhastus biotiikides (2 tk, kogupindalaga 900 m2). 
 

Biotiigid  on  ette  nähtud  töötama  järelpuhastina ja  puhasti  avarii  korral.  Tiiki  voolab 
puhastatud vesi järelsetitist. Biotiikide väljavoolutoru on juhitud Kaave jõkke, mis on 
Kurista  reoveepuhasti  suublaks  (suubla  kood  10272).  Väljavoolutoru  ots  kraavis  on 
Kurista reoveepuhasti proovivõtukoht. 

 

Reoveepuhastit ja biotiike ümbritseb piirdeaed koos lukustatavate väravatega (jalg- ja 
sõiduvärav). 

 
8.4.10.   Õuna küla 

 

Õuna küla ühiskanalisatsioonisüsteem on liidetud Jõgeva linna ühiskanalisatsioonisüsteemi 
ja eraldiseisvat puhastit külal ei ole. 

 
8.4.11.   Liivoja küla 

 

Liivoja küla ühiskanalisatsioonisüsteem on liidetud Jõgeva aleviku 
ühiskanalisatsioonisüsteemi ja eraldiseisvat puhastit külal ei ole. 
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8.5.     Heitvee analüüsid 
 

Aastal 2016 tehtud heitveeanalüüside tulemuste kohaselt ületas Siimusti aleviku 
reoveepuhasti heitvesi lubatud biokeemilise hapnikutarbe (BHT7) ja hõljuvaine 
kontsentratsiooni esimese kvartali proovis ja BHT7, hõljuvaine ja keemilise hapnikutarbe 
(KHTCr) kontsentratsiooni kolmanda kvartali proovis. 

 

Teiste puhastite puhul ei ületatud 2015. aastal ühegi heitveenäitaja osas lubatud normi. 
 

 
 

8.6.     Sademeveekanalisatsioon 
 

Sademeveesüsteemid on Jõgeva vallas välja arendatud Siimusti, Jõgeva ja Kuremaa 
alevikes. Teistes asulates imbub sademevesi pinnasesse ja puudub vajadus rajada 
täiendavaid sademeveesüsteeme. 
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9.   ÜHISVEEVÄRKI      JA      –KANALISATSIOONI      TEENINDAV 
ETTEVÕTE 

 

Jõgeva vallas on ühisveevärk ja –kanalisatsioon välja arendatud Jõgeva, Siimusti, Laiuse ja 
Kuremaa alevikes ning Vaimastvere, Kurista, Kärde, Laiusevälja, Painküla, Kassinurme, 
Raaduvere, Vilina, Õuna ja Liivoja külades. Neist Kärde, Painküla ja Vilina külades on 
arendatud üksnes ühisveevärk. 

 

Jõgeva vallas on vee-ettevõtja AS Kuremaa Enveko. Jõgeva aleviku reovesi suunatakse 
Jõgeva linna reoveepuhastisse, mida opereerib OÜ Jõgeva Veevärk. 

 

 
9.1.     Kuremaa Enveko AS 

 

Jõgeva vallas on ühisveevärki ja –kanalisatsiooni haldavaks ettevõtteks Kuremaa Enveko 
AS (äriregistrikoodiga 10320390), mis tegeleb vee- ja kanalisatsioonitorustike ja seadmete 
paigaldamise ja ekspluatatsiooniga. Lisaks tegeleb ettevõtte gaasiteenuse osutamisega 
Jõgeva vallas. Ettevõtte 100 % aktsiate omanikuks on Jõgeva vald. 

Ettevõtte tegevuspiirkonnaks on Jõgeva vallas Jõgeva, Siimusti, Laiuse ja Kuremaa 
alevikud ning Vaimastvere, Kurista, Kärde, Painküla (sh Metsakatsejaam), Laiusevälja, 
Raaduvere, Vilina ja Kassinurme külad. Lisaks opereerib ettevõte Puurmani vallas 
Saduküla külas. 

 

 
9.2.     Tariif 

 

Ühisveevärgi arendamine toimub Jõgeva vallavolikogu 31.01.2013  määrusega nr 1, mis 
on kinnitatud Jõgeva valla ÜVK arengukava aastateks 2013-2025 alusel. 

 

Veeteenuse hinnad on kehtestatud 27.02.2013 vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 
otsusele nr 9.1-3/13-004 (tabel 39). 

 

Tabel 39. Veeteenuse hinnad AS Kuremaa Enveko teeninduspiirkondades 
 

Teenus* 
 

Teenuse hind KM-ta (EUR/m3) 
Teenuse hind KM-ga 
(EUR/m3) 

Jõgeva valla asulad (va. Jõgeva alevik)   

Ühisveevärk 1,53 1,83 

Ühiskanalisatsioon 1,82 2,18 

Jõgeva alevik   

Ühisveevärk 1.11 1.33 

Ühiskanalisatsioon 2.17 2.60 

Saduküla   

Ühisveevärk 1.51 1.81 

Ühiskanalisatsioon 1.82 2.18 

*hinnale lisandub abonomenttasu 0,65€ kuus
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10. JÕGEVA  VALLA  ÜHISVEEVÄRGI  JA  –KANALISATSIOONI 
ARENDAMINE 

 
 

10.1.   Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud probleemid 
 

Ühisveevärgi peamised probleemid: 
 

•  Amortiseerunud  veetorud  piirkondades,  mida  senised  rekonstrueerimisprojektid 
pole hõlmanud; 

 

•    Puudulik tuletõrjeveevarustus; 
 

•    Amortiseerunud puurkaevpumpla(d). 

Ühiskanalisatsiooni peamised probleemid: 

•  Amortiseerunud kanalisatsioonitorud, mida senised rekonstrueerimisprojektid pole 
hõlmanud; 

 

•    Amortiseerunud reoveepuhasti(d). 
 
 

10.2.   Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise eesmärgid 
 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise eesmärgiks on tagada kvaliteetse joogivee 
pakkumine   liitunud   klientidele   ning   efektiivne   reovee   puhastamine.   Süsteemide 
arendamisel lähtutakse eesmärgist, et ÜVK teenuste kättesaadavus tagatakse võimalikult 
paljudele elanikele.  Veeallikaid ja looduskeskkonda tuleb kaitsta inimtegevusest tuleneva 
reostuse eest. Nende eesmärkide saavutamiseks on ette nähtud tööde järgmised etapid: 

 

•    Amortiseerunud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine; 
 

•    Vajadusel ÜVK süsteemide laiendamine; 
 

•    Amortiseerunud tuletõrje veevõtukohtade rekonstrueerimine ja rajamine; 
 

•    Amortiseerunud puurkaevpumplate rekonstrueerimine; 
 

•    Amortiseerunud reoveepuhastite rekonstrueerimine. 
 

Vastavalt   Keskkonnaministri   1.   juuli   2009.   aasta   määrusele   nr   34   „Meetme 
„Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ tingimused“ rakendatakse veemajanduses 
kasutatavale varale järgmised majanduslikult kasulikud eluea pikkused: 

 

•    Võrgustikud, torustikud – 40 aastat; 
 

•    Tootmishooned – 40 aastat; 
 

•    Reservuaarid ja mahutid – 40 aastat; 
 

•    Masinad ja seadmed – 15 aastat; 
 

•  Vara soetamisega otseselt seotud kulude kasulik eluiga määratakse võrdseks selle 
vara kasuliku elueaga. 

 

Üldlevinud rahvusvaheliseks aktsepteeritud maksimaalseks piirmääraks vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste kuludeks leibkonna liikme sissetuleku suhteks loetakse ca kuni
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4%. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava finantsprognoosi koostamisel peab 
koostama kõik arvutused selliselt, et vastav piirnäitaja jääks tulevikus alla 4,0%. 

 

Vee hinna arvestusse ei võeta Õuna, Võikvere ja Ellakvere küla. Õuna küla ühisveevärgi ja 
–kanalisatsioonisüsteemid   kuuluvad   Jõgeva   linna   ühisveevärgi   ja   –kanalisatsiooni 
koosseisu ja vastava vee hinna kujundab OÜ Jõgeva Veevärk. Võikvere ja Ellakvere 
külade ühisveevärgisüsteemide opereerimisega tegelevad elanikud ise ja kujundavad ise 
vajaduspõhise vee hinna. 

 

Samuti ei arvestata vee hinna kujundamisse tuletõrjeveesüsteemide arendamist, sest 
tuletõrjesüsteemid ei kuulu vee-ettevõtjale Kuremaa Enveko AS. Tuletõrjesüsteemid 
kuuluvad Jõgeva vallale, mis tegeleb nende opereerimisega ja finantseerib süsteemide 
arendust. 

 

Käesolevas töös analüüsitakse Kuremaa Enveko AS majandusnäitajaid ja vastavalt 
perspektiivsetele ÜVK laiendustele/rekonstrueerimistele koostatakse vee hinna prognoos. 
Jõgeva Veevärk OÜ opereerib Jõgeva linnas, mida käesolev töö ei käsitle. Kuna Õuna küla 
on liidetud Jõgeva linna ühisveevärki, siis Õuna küla vee hinna kujundamist käsitletakse 
Jõgeva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas. 

 

 
10.3.   Investeeringute ajaline jaotus 

 

Vastavalt investeeringuprojektide eesmärkide määratlemisele jagatakse investeeringud 
kahte ajajärku: 

 

•    Lühiajaline investeeringuteprogramm (2017-2020); 
 

•    Pikaajaline investeeringuteprogramm (2021-2029). 
 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse programmi teostati vastavalt nende 
prioriteetsusele, lähtudes keskkonnariskidest, võimalikest finantseerimisallikatest, 
hõlmatavate objektide seisundist, kasust piirkonna elanikele ja looduslikule seisundile. 

 

 
10.4.   Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine Siimusti alevikus 

 
10.4.1.   Ühisveevärgi arendamine 

 

Siimusti aleviku ühisveevärgitorustikud on viimastel aastatel enamuses rekonstrueeritud. 
Uuendamata on Keraamika piirkonna ühisveevärgisüsteemid, mistõttu nähakse ette antud 
piirkonna ühisveevärgitorustike rekonstrueerimine. 

 

Siimusti aleviku Keraamika piirkonna ühisveevärgi arendamine planeeritakse lühiajalises 
investeeringuprogrammis (aastatel 2017-2020). 

 

Aleviku puurkaevpumplad on rekonstrueeritud 2012. aastal. Arendamise kava lõpupoole 
nähakse ette seadmete asendusinvesteering. Nimetatud tööd planeeritakse pikaajalises 
investeeringuprogrammis (aastatel 2021-2029). 

 
10.4.2.   Tuletõrje veevõtukohad 

 

2011. aastal on koosatud projekt „Siimusti aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud, töö nr 
007/2011,“ millega rekonstrueeriti aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Projektiga 
lahendati aleviku tuletõrjevarustus kahe mahuti baasil, kuid ehitusest jäid mahutid välja.
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Siimusti aleviku keskuses ja Keraamika piirkonnas ei ole käesoleval ajal võimalik saada 
tuletõrjevett, mistõttu tuleb lähitulevikus lahendada tuletõrjevee kättesaadavus. Selleks on 
otstarbekas rajada alevikku eelnimetatud projektis planeeritud mahutid. 
Tuletõrjeveemahutid rajatakse Siimusti 25 ja 29 kinnistute vahele ning Keraamika 
piirkonda. 

 

Tuletõrje veevõtumahutid ehitatakse 3,0 m läbimõõduga r/b kaevuraketest, mis on omavael 
ühendatud De200 toruga. Ühte püstikusse paigaldatakse 4 raket ning püstikuid on kokku 7. 
See teeb mahuti mahuks 162 m3. Mahuti täitmiseks rajatakse peatrassist kuni mahutini 
De50 veetoru. Enne mahutit paigaldatakse kummikiilsiiber Dn40 koos spindlipikenduse ja 
kapega. Kaev tuleb sulgeda soojustatud luugiga. 

 

Olemasolevad tuletõrje veevõtukohad tuleb nõuetekohaselt tähistada. 
 

Siimusti aleviku tuletõrjeveevarustuse arendamine planeeritakse lühiajalises 
investeeringuprogrammis (aastatel 2017-2020). 

 
10.4.3.   Ühiskanalisatsiooni arendamine 

 

Siimusti aleviku Keraamika piirkonna ühiskanalisatsioonitorud on amortiseerunud ja 
vajavad väljavahetamist. Arendamise kavas nähakse ette kanalisatsioonitorustike 
uuendamine ja torud paigaldatakse ühisesse kaevikusse ühisveevärgitorustikuga. 

 

Siimusti aleviku Keraamika piirkonna ühiskanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 
planeeritakse lühiajalises investeeringuprogrammis (aastatel 2017-2020). 

 

Aleviku reoveepumpla ja reoveepuhasti on rajatud/rekonstrueeritud 2012. aastal. 
Arendamise kava lõpupoole nähakse ette seadmete asendusinvesteering. Nimetatud tööd 
planeeritakse pikaajalises investeeringuprogrammis (aastatel 2021-2029). 

 
10.4.4.   Sademeveekanalisatsiooni arendamine 

 

Pikaajalises perspektiivis on ette nähtud rajada Siimusti alevikku lisaks ca 96 m 
sademeveetorustikke. 

 
10.4.5.   Investeeringute ajakava ja maksumus 

 

Siimusti   aleviku   ühisveevärgi   ja   –kanalisatsiooni   arendamise   tööde   loetelu   ja 
investeeringud on toodud tabelis 40. 
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Tabel 40. Siimusti aleviku ÜVK süsteemide investeeringud. 
 

 Siimusti alevik   
 

Kirjeldus 
 

Ühik 
 

Kogus 
Ühiku 

maksumus 

 

Maksumus 

 Lühiajaline investeeringuteprogramm (2017-2020)   
Keraamika piirkonna reoveepumpla rekonstrueerimine tk 1 25 000 25 000 
Keraamika piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimine 
ühises kaevikus 

 
m 

 
455 

 
180 

 
81 900 

Keraamika piirkonna veetorustike rekonstrueerimine 
eraldi kaevikus 

 

m 
 

160  
110 

 

17 600 

Keraamika piirkonna kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimine eraldi kaevikus 

 

m 
 

480 
 

130 
 

62 400 

Tuletõrjeveemahuti rajamine (162 m3) tk 2 60 000 120 000 

Kokku    306 900 
 Pikaajaline investeeringuteprogramm (2021-2029)   
Sademeveetorustike rajamine m 96 140 13 440 
Puurkaevpumpla asendusinvesteering tk 3 20 000 60 000 
Reoveepumpla asendusinvesteering tk 1 6 000 6 000 
Reoveepuhasti asendusinvesteering tk 1 70 000 70 000 

Kokku    149 440 
 
 

10.5.   Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine Jõgeva alevikus 
 

Jõgeva  alevik  on  haaratud  reoveekogumisalasse,  kuhu  lisaks  kuuluvad  Jõgeva  linn, 
Liivoja küla, Vana-Jõgeva küla, Võduvere küla ja Õuna küla. Jõgeva linna ühisveevärgi ka 
–kanalisatsiooniteenusega opereerib OÜ Jõgeva Veevärk, mis on teinud ettepaneku 
reoveekogumisala piiride muutmiseks. Linna äärealadele on rajatud mitmeid uusarendusi, 
mistõttu tuleb kaasajastada ka reoveekogumisala piire. Planeeritava reoveekogumisala piir 
on esitatud joonisel 18. 

 
10.5.1.   Ühisveevärgi arendamine 

 

Ühisveevärgisüsteem on Jõgeva alevikus rekonstrueeritud ja täiendavaid töid lühiajalises 
perspektiivis ei planeerita. 

 

Aleviku puurkaevpumplad on rekonstrueeritud 2012. aastal. Arendamise kava lõpupoole 
nähakse ette seadmete asendusinvesteering. Nimetatud tööd planeeritakse pikaajalises 
investeeringuprogrammis (aastatel 2021-2029). 

 
10.5.2.   Tuletõrje veevõtukohad 

 

2010. aastal on koosatud projekt „Jõgeva aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud, töö nr 
026/2010,“ millega rekonstrueeriti aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Projektiga 
lahendati aleviku tuletõrjevarustus kahe veevõtukoha baasil, kuid ehitusest jäid 
veevõtukohtade rajamine välja. 

 

Jõgeva alevikus on käesoleval ajal puudulik tuletõrjeveevarustus, mistõttu tuleb 
lähitulevikus lahendada tuletõrjevee kättesaadavus. Selleks on otstarbekas rajada alevikku 
eelnimetatud projektis planeeritud tuletõrje veevõtukohad, mis rajatakse Linnumetsa tee 
äärde ja teine keskuse olemasoleva reoveepumpla lähedale, Poe tn 11 kinnistu juurde.
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Lisaks eelnimetatud projektis toodud veevõtukohtadele tuleb rajada veevõtukoht Pedja jõe 
tammile Jõgeva-Mustvee teel. 

 

Tuletõrje veevõtukaevud ehitatakse 1,5 m läbimõõduga r/b kaevuraketest nii, et   kaevus 
oleks tagatud vee maht 3 m3. Kaevu juhitakse jõevesi läbi plasttoru De 200 PN6. Toru 
jõepoolne ots lõigatakse kaldpinnaliselt, et  vähendada sissevoolu kohtsurvekadu. Toru 
otsale paigaldatakse võrk, vältimaks taimede ja veeloomade kaevu sattumist. Kaevu ette 
sissevoolutorule paigaldatakse siiber. Kaev tuleb sulgeda soojustatud luugiga. 

 

Praegusel ajal ei ole Lauri tee piirkonnas võimalik saada tulekustutusvett. Selle tarbeks 
tuleb  lähitulevikus  rajada  piirkonda  tuletõrjeveemahuti.  Arendamise  kava  koostajad 
näevad ette mahuti rajamise Lauri tee 12 kinnistu lähedusse, mahuti täpsem asukoht ja 
tehniline lahendus planeeritakse vastava tööprojektiga. 

 

Olemasolevad tuletõrje veevõtukohad tuleb nõuetekohaselt tähistada. 
 

Jõgeva aleviku tuletõrjeveevarustuse arendamine planeeritakse lühiajalises 
investeeringuprogrammis (aastatel 2017-2020). 

 
10.5.3.   Ühiskanalisatsiooni arendamine 

 

Ühiskanalisatsioon on Jõgeva alevikus rekonstrueeritud ja täiendavaid töid lühiajalises 
perspektiivis ei planeerita. 

 

Aleviku reoveepumplad on rajatud/rekonstrueeritud 2012. aastal. Arendamise kava 
lõpupoole nähakse ette seadmete asendusinvesteering. Nimetatud tööd planeeritakse 
pikaajalises investeeringuprogrammis (aastatel 2021-2029). 

 
10.5.4.   Sademeveekanalisatsiooni arendamine 

 

Pikaajalises perspektiivis on ette nähtud rajada Jõgeva alevikku lisaks ca 448 m 
sademeveetorustikke. 

 
10.5.5.   Investeeringute ajakava ja maksumused 

 

Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise tööde loetelu ja investeeringud 
on toodud tabelis 41. 
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Tabel 41. Jõgeva aleviku ÜVK süsteemide investeeringud. 
 

 Jõgeva alevik   
 

Kirjeldus 
 

Ühik 
 

Kogus 
 

Ühiku maksumus 
 

Maksumus 

 Lühiajaline investeeringuteprogramm (2017-2020)   
Tuletõrje veevõtukohtade rajamine tk 3 8 000 24 000 

Tuletõrjeveemahuti rajamine (162 m3) tk 1 60 000 60 000 

Kokku    84 000 
 Pikaajaline investeeringuteprogramm (2021-2029)   
Sademeveetorustike rajamine m 448 140 62 720 
Puurkaevpumpla asendusinvesteering tk 2 20 000 40 000 
Reoveepumpla asendusinvesteering tk 7 6 000 42 000 

Kokku    144 720 
 
 

10.6.   Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine Kuremaa alevikus 
 

10.6.1.   Ühisveevärgi arendamine 
 

Kuremaa aleviku olemasolevad ühisveevärgisüsteemid on viimaste aastate jooksul kõik 
rekonstrueeritud. Alevikus on Järveääre piirkond, kus praegusel ajal puudub ühisveevärk. 
Lühiajalises perspektiivis nähakse ette antud piirkonda ühisveevärgi rajamine, mis 
ühendatakse aleviku ühisveevärgisüsteemi. 

 

Aleviku puurkaevpumplad on rekonstrueeritud 2012. aastal. Arendamise kava lõpupoole 
nähakse ette seadmete asendusinvesteering. Nimetatud tööd planeeritakse pikaajalises 
investeeringuprogrammis. 

 
10.6.2.   Tuletõrje veevõtukohad 

 

2011. aastal on koosatud projekt „Kuremaa aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud, töö 
nr 004/2011,“ millega rekonstrueeriti aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Projektiga 
planeeriti rajada uus tuletõrjeveemahuti, kuid mahuti rajamine ei kuulunud ehituse mahtu. 

 

Pikemas  perspektiivis  planeeritakse  rajada  eelnimetatud  projektis  toodud  veemahuti. 
Mahuti rajatakse kinnistu Keskasula tn  16 lähedusse. Tuletõrjemahuti ehitatakse 3  m 
läbimõõduga r/b kaevuraketest nii, et   kaevus oleks tagatud vee maht 113 m3. Selleks 
ehitatakse 4 n.ö. püstikut, mille kõrgus on 4 m. Püstikud ühendatakse põhjast De 200 
läbiviikudega. Esimese kaevu juurde ehitatakse juurdepääsutee. Sama kaev ühendatakse 
mahuti täitmiseks veevõrguga De 50 toruga. Torule paigaldada siiber ja veemõõdukaev. 
Veemõõdukaevuks on  plastkaev  ∅1400/1575,  kuhu  paigaldatakse  redel,  kraanid  ning 
veearvesti.  Veemõõdukaevud paigaldatakse ka  olemasolevate mahutite  täitmistorudele. 
Kaevud tuleb sulgeda soojustatud luugiga. 

 

Kuremaa lasteaia juures paikneb tuletõrjeveemahuti, mis on amortiseerunud ja vajab 
rekonstrueerimist. Pikas perspektiivis nähakse ette mahuti rekonstrueerimine. 

 

Aleviku olemasolevad tuletõrje veevõtukohad tuleb nõuetekohaselt tähistada. 
 

Kuremaa aleviku tuletõrjeveevarustuse arendamine planeeritakse pikaajalises 
investeeringuprogrammis (aastatel 2021-2029). 
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10.6.3.   Ühiskanalisatsiooni arendamine 
 

Kuremaa aleviku olemasolevad ühiskanalisatsioonisüsteemid on viimaste aastate jooksul 
kõik rekonstrueeritud. Alevikus on Järveääre piirkond, kus praegusel ajal puudub 
ühiskanalisatsioon. Lühiajalises perspektiivis nähakse ette antud piirkonda 
ühiskanalisatsiooni rajamine, mis ühendatakse aleviku ühiskanalisatsiooni. Lisaks rajatakse 
piirkonda reoveepumpla. 

 

Kuremaa aleviku reoveepuhasti on käesolevaks ajaks amortiseerunud ja vajab uuendamist. 
Puhasti rekonstrueerimiseks on koostatud projekt, kus on teostatud võimalike alternatiivide 
analüüs ja leitud parim võimalik lahendus, milleks on aktiivmudapuhasti rajamine. Puhasti 
rajamiseks on saadud SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus toetusrahad. 

 

Aleviku reoveepumpla on rekonstrueeritud 2012. aastal. Arendamise kava lõpupoole 
nähakse ette seadmete asendusinvesteering. Nimetatud tööd planeeritakse pikaajalises 
investeeringuprogrammis. 

 
10.6.4.   Sademeveekanalisatsiooni arendamine 

 

Pikaajalises perspektiivis on ette nähtud rajada Kuremaa alevikku lisaks ca 1045 m 
sademeveetorustikke. 

 
10.6.5.   Investeeringute ajakava ja maksumused 

 

Kuremaa aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise tööde loetelu ja 
investeeringud on toodud tabelis 42. 
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Tabel 42. Kuremaa aleviku ÜVK süsteemide investeeringud. 
 

 Kuremaa alevik   
 

Kirjeldus 
 

Ühik 
 

Kogus 
Ühiku 

maksumus 

 

Maksumus 

 Lühiajaline investeeringuteprogramm (2017-2020)   
Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine ühises 
kaevikus 

 

m 
 

255 
 

180 
 

45 900 

Vee- ja survekanalisatsioonitorustiku rajamine ühises 
kaevikus 

 

m 
 

250 
 

150 
 

37 500 

Reoveepumpla rajamine tk 1 25 000 25 000 
Sademeveetorustike rajamine m 1045 140 146 300 
Reoveepuhasti rekonstrueerimine tk 1 706 288 706 288 

Kokku    960 988 
 Pikaajaline investeeringuteprogramm (2021-2029)   

Tuletõrjeveemahuti rajamine (113 m3) tk 1 50 000 50 000 

Tuletõrjeveemahuti rekonstrueerimine tk 1 60 000 60 000 
Sademeveetorustike rajamine m 1045 140 146 300 
Puurkaevpumpla asendusinvesteering tk 3 20 000 60 000 
Reoveepumpla asendusinvesteering tk 1 6 000 6 000 

Kokku    322 300 
 
 

10.7.   Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine Laiuse alevikus 
 

10.7.1.   Ühisveevärgi arendamine 
 

Laiuse aleviku olemasolevad ühisveevärgisüsteemid on viimaste aastate jooksul kõik 
rekonstrueeritud ja täiendavaid uuendusi ei lähiaastatel vaja. 

 

Aleviku puurkaevpumplad on rekonstrueeritud 2012. aastal. Arendamise kava lõpupoole 
nähakse ette seadmete asendusinvesteering. Nimetatud tööd planeeritakse pikaajalises 
investeeringuprogrammis. 

 
10.7.2.   Tuletõrje veevõtukohad 

 

Laiuse alevikus ei ole praeguse seisuga vajadust rajada uusi tuletõrje veevõtukohti ja 
rekonstrueerida olemasolevaid. Aleviku olemasolevad tuletõrje veevõtukohad tuleb 
nõuetekohaselt tähistada. 

 
10.7.3.   Ühiskanalisatsiooni arendamine 

 

Laiuse  aleviku  olemasolevad  ühiskanalisatsioonisüsteemid on  viimaste  aastate  jooksul 
kõik rekonstrueeritud ja täiendavaid uuendusi lähiaastatel ei vaja. 

 

Aleviku reoveepumpla ja reoveepuhasti on rekonstrueeritud 2012. aastal. Arendamise kava 
lõpupoole nähakse ette seadmete asendusinvesteering. Nimetatud tööd planeeritakse 
pikaajalises investeeringuprogrammis. 

 
10.7.4.   Sademeveekanalisatsiooni arendamine 

 

Pikaajalises perspektiivis on ette nähtud rajada Laiuse alevikku lisaks ca 300 m 
sademeveetorustikke.
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10.7.5.   Investeeringute ajakava ja maksumused 
 

Laiuse aleviku ühisveevärgi arendamise tööde loetelu ja investeeringud on toodud tabelis 
43. 

 
Tabel 43. Laiuse aleviku ÜVK süsteemide investeeringud. 

 

 Laiuse alevik   
 

Kirjeldus 
 

Ühik 
 

Kogus 
 

Ühiku maksumus 
 

Maksumus 

 Pikaajaline investeeringuteprogramm (2021-2029)   
Sademeveetorustike rajamine m 300 140 42 000 
Puurkaevpumpla asendusinvesteering tk 3 20 000 60 000 
Reoveepumpla asendusinvesteering tk 1 6 000 6 000 
Reoveepuhasti asendusinvesteering tk 1 70 000 70 000 

Kokku    178 000 
 
 

10.8.   Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine Vaimastvere külas 
 

10.8.1.   Ühisveevärgi arendamine 
 

Vaimastvere külas on lühiajalises perspektiivis vajalik rekonstrueerida ligikaudu 898 m 
ühisveevärgitorustikke. 

 

Küla puurkaevpumpla on rekonstrueeritud 2012. aastal. Arendamise kava lõpupoole 
nähakse ette seadmete asendusinvesteering. Nimetatud tööd planeeritakse pikaajalises 
investeeringuprogrammis. 

 
10.8.2.   Tuletõrje veevõtukohad 

 

Kortermajade juures paikneb tuletõrje veevõtumahuti, mis on käesolevaks ajaks 
amortiseerunud. Piirkonnas ei ole rohkem tuletõrje veevõtukohti, mistõttu tuleb mahuti 
lühemas perspektiivis rekonstrueerida. 

 

Olemasolevad tuletõrje veevõtukohad tuleb nõuetekohaselt tähistada. 
 

10.8.3.   Ühiskanalisatsiooni arendamine 
 

Vaimastvere küla olemasolevad ühiskanalisatsioonisüsteemid on viimaste aastate jooksul 
kõik rekonstrueeritud ja täiendavaid uuendusi lähiaastatel ei vaja. 

 

Küla reoveepumpla ja reoveepuhasti on rekonstrueeritud 2012. aastal. Arendamise kava 
lõpupoole nähakse ette seadmete asendusinvesteering. Nimetatud tööd planeeritakse 
pikaajalises investeeringuprogrammis. 

 
10.8.4.   Investeeringute ajakava ja maksumused 

 

Vaimastvere  küla  ühisveevärgi  arendamise  tööde  loetelu  ja  investeeringud on  toodud 
tabelis 44. 
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Tabel 44. Vaimastvere küla ÜVK süsteemide investeeringud. 
 

 Vaimastvere küla   
 

Kirjeldus 
 

Ühik 
 

Kogus 
 

Ühiku maksumus 
 

Maksumus 

 Lühiajaline investeeringuteprogramm (2017-2020)   
Veetorustiku rekonstrueerimine m 822 110 90 420 
Tuletõrjeveemahuti rekonstrueerimine tk 1 60 000 60 000 

Kokku    150 420 
 Pikaajaline investeeringuteprogramm (2021-2029)   
Puurkaevpumpla asendusinvesteering tk 1 20 000 20 000 
Reoveepumpla asendusinvesteering tk 1 6 000 6 000 
Reoveepuhasti asendusinvesteering tk 1 50 000 50 000 

Kokku    76 000 
 
 

10.9.   Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine Laiusevälja külas 
 

10.9.1.   Ühisveevärgi arendamine 
 

Laiusevälja küla olemasolevad ühisveevärgisüsteemid on viimaste aastate jooksul kõik 
rekonstrueeritud ja täiendavaid uuendusi lähiaastatel ei vaja. 

 

Laiusevälja küla puurkaevpumpla on rekonstrueeritud 2012. aastal. Arendamise kava 
lõpupoole nähakse ette seadmete asendusinvesteering. Nimetatud tööd planeeritakse 
pikaajalises investeeringuprogrammis. 

 
10.9.2.   Tuletõrje veevõtukohad 

 

Laiusevälja   küla   keskuses   ei   ole   tuletõrje   veevõtukohti,   mistõttu   tuleb   pikemas 
perspektiivis   rajada   külasse   tuletõrje   veevõtumahuti.   Arendamise   kava   koostajad 
planeerisid uue mahuti olemasoleva reoveepuhasti juurde, kus on vaba maa-ala. Mahuti 
täpsem asukoht ja tehniline lahendus selgitatakse vastava tööprojektiga. 

 
10.9.3.   Ühiskanalisatsiooni arendamine 

 

Laiusevälja küla olemasolevad ühiskanalisatsioonisüsteemid on viimaste aastate jooksul 
kõik rekonstrueeritud ja täiendavaid uuendusi lähiaastatel ei vaja. 

 

Küla reoveepumpla ja reoveepuhasti on rekonstrueeritud 2012. aastal. Arendamise kava 
lõpupoole nähakse ette seadmete asendusinvesteering. Nimetatud tööd planeeritakse 
pikaajalises investeeringuprogrammis. 

 
10.9.4.   Investeeringute ajakava ja maksumused 

 

Laiusevälja küla ühisveevärgi arendamise tööde loetelu ja investeeringud on toodud tabelis 
45.



Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029. 
Töö nr. 021/2016 

 

63 
 

 
 

Tabel 45. Laiusevälja küla ÜVK süsteemide investeeringud. 
 

 Laiusevälja küla   
 

Kirjeldus 
 

Ühik 
 

Kogus 
 

Ühiku maksumus 
 

Maksumus 

 Pikaajaline investeeringuteprogramm (2021-2029)   

Tuletõrje veemahuti rajamine (162 m3) tk 1 60 000 60 000 

Puurkaevpumpla asendusinvesteering tk 1 20 000 20 000 
Reoveepuhasti asendusinvesteering tk 1 70 000 70 000 

Kokku    130 000 
 
 

10.10. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine Vilina külas 
 

10.10.1. Ühisveevärgi arendamine 
 

Vilina  küla  olemasolevad  ühisveevärgisüsteemid  on  viimaste  aastate  jooksul  kõik 
rekonstrueeritud ja täiendavaid uuendusi lähiaastatel ei vaja. 

 

Vilina küla puurkaevpumpla on rekonstrueeritud 2012. aastal. Arendamise kava lõpupoole 
nähakse ette seadmete asendusinvesteering. Nimetatud tööd planeeritakse pikaajalises 
investeeringuprogrammis. 

 
10.10.2. Tuletõrje veevõtukohad 

 

Vilina     külasse    ei     planeerita     uusi     tuletõrje     veemahuteid     ja     veevõtukohti. 
Tuletõrjeveesüsteem toimib olemasolevatel lahendustel. 

 
10.10.3. Ühiskanalisatsiooni arendamine 

 

Vilina  külasse  ei  planeerita  rajada  ühiskanalisatsioonisüsteeme. Otstarbekas  on  antud 
piirkonna reoveekäitlus lahendada lokaalselt kogumismahutite või imbsüsteemide baasil. 

 
10.10.4. Investeeringute ajakava ja maksumused 

 

Vilina küla ühisveevärgi arendamise tööde loetelu ja investeeringud on toodud tabelis 46. 
 

Tabel 46. Vilina küla ÜV süsteemide investeeringud. 
 

 Vilina küla   
 

Kirjeldus 
 

Ühik 
 

Kogus 
 

Ühiku maksumus 
 

Maksumus 

 Pikaajaline investeeringuteprogramm (2021-2029)   
Puurkaevpumpla asendusinvesteering tk 1 20 000 20 000 

Kokku    20 000 
 
 

10.11. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine Kärde külas 
 

10.11.1. Ühisveevärgi arendamine 
 

Kärde  küla  olemasolevad  ühisveevärgisüsteemid  on  viimaste  aastate  jooksul  kõik 
rekonstrueeritud ja täiendavaid uuendusi lähiaastatel ei vaja.
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Kärde küla puurkaevpumpla on rekonstrueeritud 2012. aastal. Arendamise kava lõpupoole 
nähakse ette seadmete asendusinvesteering. Nimetatud tööd planeeritakse pikaajalises 
investeeringuprogrammis. 

 
10.11.2. Tuletõrje veevõtukohad 

 

Kärde küla keskuses puuduvad tuletõrje veevõtukohad. Pikemas perspektiivis nähakse ette 
veemahuti rajamine küla lõunaosas asuvale maa-alale (Everti kinnistu vastas). Piirkonda 
on rajatud uued ühisveevärgi torustikud, mis tagab mahutile vee kättesaadavuse. 

 

Küla põhjaosas Kuuri kinnistu vastas paikneb tiik, millel on piisav veevaru, et sinna rajada 
tuletõrje veevõtukoht. 

 

Tuletõrje veevõtukoht ja –mahuti planeeritakse rajada pikemas perspektiivis. 
 

10.11.3. Ühiskanalisatsiooni arendamine 
 

Kärde külasse ei planeerita rajada ühiskanalisatsioonisüsteeme. Otstarbekas on antud 
piirkonna reoveekäitlus lahendada lokaalselt kogumismahutite või imbsüsteemide baasil. 

 
10.11.4. Investeeringute ajakava ja maksumused 

 

Kärde küla ühisveevärgi arendamise tööde loetelu ja investeeringud on toodud tabelis 47. 
 

Tabel 47. Kärde küla ÜVK süsteemide investeeringud. 
 

 Kärde küla   
 

Kirjeldus 
 

Ühik 
 

Kogus 
 

Ühiku maksumus 
 

Maksumus 

 Pikaajaline investeeringuteprogramm (2021-2029)   
Puurkaevpumpla asendusinvesteering tk 1 20 000 20 000 

Tuletõrje veemahuti rajamine (162 m3) tk 1 60 000 60 000 

Tuletõrje veevõtukoha rajamine tk 1 8 000 8 000 

Kokku    88 000 
 
 

10.12. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine Painkülas 
 

10.12.1. Ühisveevärgi arendamine 
 

Painküla olemasolevad ühisveevärgisüsteemid on viimaste aastate jooksul kõik 
rekonstrueeritud ja täiendavaid uuendusi lähiaastatel ei vaja. 

 

Tehase lähedal põllul asub vana puurkaevpumpla, mida ei kasutata. Arendamise kava 
koostajatele ja vallavalitsusele ei ole teada puurkaevpumpla katastri number ega muud 
tehnilised näitajad, kuid pumpla on kasutusest väljas ja tuleb likvideerida. Lähiajal tuleb 
puurkaevpumpla tamponeerida, et see ei kujutaks ohtu põhjaveele. 

 

Painküla puurkaevpumplad on rekonstrueeritud. Arendamise kava lõpupoole nähakse ette 
seadmete asendusinvesteering. Nimetatud tööd planeeritakse pikaajalises 
investeeringuprogrammis. 

 
10.12.2. Tuletõrje veevõtukohad 

 

Painkülasse ei planeerita uusi tuletõrje veemahuteid ja veevõtukohti. Tuletõrjeveesüsteem 
toimib olemasolevatel lahendustel. 
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10.12.3. Ühiskanalisatsiooni arendamine 
 

Painkülasse  ei  planeerita  rajada  ühiskanalisatsioonisüsteeme.  Otstarbekas  on  antud 
piirkonna reoveekäitlus lahendada lokaalselt kogumismahutite või imbsüsteemide baasil. 

 
10.12.4. Investeeringute ajakava ja maksumused 

 

Painküla ühisveevärgi arendamise tööde loetelu ja investeeringud on toodud tabelis 48. 
 

Tabel 48. Painküla ÜVK süsteemide investeeringud. 
 

 Painküla   
 

Kirjeldus 
 

Ühik 
 

Kogus 
 

Ühiku maksumus 
 

Maksumus 

 Lühiajaline investeeringuteprogramm (2017-2020)   
Puurkaevpumpla tamponeerimine tk 1 2 000 2 000 

Kokku    2 000 
 Pikaajaline investeeringuteprogramm (2021-2029)   
Puurkaevpumpla asendusinvesteering tk 2 20 000 40 000 

Kokku    40 000 
 
 

10.13. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine Raaduvere külas 
 

10.13.1. Ühisveevärgi arendamine 
 

Raaduvere külas on olemasolevad ühisveevärgitorustikud ja puurkaevpumpla täielikult 
amortiseerunud ja vajavad uuendamist. Lühiajalises perspektiivis on ettenähtud 
rekonstrueerida Raaduvere küla ühisveevärgisüsteem. 

 
10.13.2. Tuletõrje veevõtukohad 

 

Raaduvere küla tuletõrjeveesüsteem baseerub biotiigi juures oleval veevõtukohal, kuhu 
praegu on Päästeameti tehnikal keeruline ligipääs. Lühiajalises perspektiivis on plaaneritud 
rekonstrueerida reoveepuhasti ja rajada uus sissesõidutee. Seejärel paraneb ka ligipääs 
tuletõrje veevõtukohale. 

 
10.13.3. Ühiskanalisatsiooni arendamine 

 

Raaduvere külas on olemasolevad ühiskanalisatsioonitorustikud ja reoveepuhasti täielikult 
amortiseerunud ja vajavad uuendamist. Lühiajalises perspektiivis on ettenähtud 
rekonstrueerida Raaduvere küla ühiskanalisatsioonisüsteem. 

 
10.13.4. Investeeringute ajakava ja maksumused 

 

Raaduvere küla ühisveevärgi arendamise tööde loetelu ja investeeringud on toodud tabelis 
49.
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Tabel 49. Raaduvere küla ÜVK süsteemide investeeringud. 
 

 Raaduvere küla   
 

Kirjeldus 
 

Ühik 
 

Kogus 
Ühiku 

maksumus 

 

Maksumus 

 Lühiajaline investeeringuteprogramm (2017-2020)   
Puurkaevpumpla rekonstrueerimine tk 1 49 150 49 150 
Kanalisatsioonitorustiku rajamine eraldi kaevikus m 206 130 26 780 
Vee- ja isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine 
ühises kaevikus 

 

m 
 

523 
 

180 
 

94 140 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine tk 1 27 300 27 300 

Kokku    197 370 
 
 

10.14. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine Kurista külas 
 

10.14.1. Ühisveevärgi arendamine 
 

Kurista küla olemasolevad ühisveevärgisüsteemid on viimaste aastate jooksul kõik 
rekonstrueeritud ja täiendavaid uuendusi lähiaastatel ei vaja. 

 

Kurista  küla  puurkaevpumpla  on  rekonstrueeritud  2012.  aastal.   Arendamise  kava 
lõpupoole nähakse ette seadmete asendusinvesteering. Nimetatud tööd planeeritakse 
pikaajalises investeeringuprogrammis. 

 
10.14.2. Tuletõrje veevõtukohad 

 

Kurista küla keskuse piirkonnas ei ole tuletõrje veevõtuvõimalust. Selleks tuleb rajada 
keskusesse pikemas perspektiivis tuletõrje veevõtumahuti. Mahuti täpsem asukoht ja 
tehniline lahendus selgitatakse vastava tööprojektiga. 

 
10.14.3. Ühiskanalisatsiooni arendamine 

 

Kurista küla olemasolevad ühiskanalisatsioonisüsteemid on viimaste aastate jooksul kõik 
rekonstrueeritud ja täiendavaid uuendusi lähiaastatel ei vaja. Esinenud on probleeme 
survekanalisatsiooni toimimisega, mistõttu nähakse lühiajalises perspektiivis ette 
läbipesukaevu paigaldamine survekanalisatsioonitorule. 

 

Küla reoveepuhasti on rekonstrueeritud 2012. aastal. Arendamise kava lõpupoole nähakse 
ette seadmete asendusinvesteering. Nimetatud tööd planeeritakse pikaajalises 
investeeringuprogrammis. 

 
10.14.4. Investeeringute ajakava ja maksumused 

 

Kurista küla ühisveevärgi arendamise tööde loetelu ja investeeringud on toodud tabelis 50.
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Tabel 50. Kurista küla ÜVK süsteemide investeeringud. 
 

 Kurista küla   
 

Kirjeldus 
 

Ühik 
 

Kogus 
 

Ühiku maksumus 
 

Maksumus 

 Lühiajaline investeeringuteprogramm (2017-2020)   
Läbipesukaevu paigaldamine tk 1 1 000 1 000 

Kokku    1 000 
 Pikaajaline investeeringuteprogramm (2021-2029)   

Tuletõrje veemahuti rajamine (162 m3) tk 1 60 000 60 000 

Puurkaevpumpla asendusinvesteering tk 1 20 000 20 000 
Reoveepuhasti asendusinvesteering tk 1 40 000 40 000 

Kokku    120 000 
 
 

10.15. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine Liivoja külas 
 

10.15.1. Ühisveevärgi arendamine 
 

Liivoja küla olemasolevad ühisveevärgisüsteemid on viimaste aastate jooksul kõik 
rekonstrueeritud ja täiendavaid uuendusi lähiaastatel ei vaja. 

 

Liivoja küla ühisveevärgisüsteem on ühtne Jõgeva aleviku ühisveevärgiga. Liivoja   küla 
piirides asub üks ühisveevärgi puurkaevpumpla, mis pumpab joogivett ühtsesse süsteemi. 
Kuna puurkaevpumpla asub Liivoja külas, siis käsitletakse pumplat kui Liivoja külasse 
kuuluvaks ühisveevärgi  puurkaevpumplaks. Nimetatud puurkaevpumpla  on   
rekonstrueeritud  2012.  aastal.   Arendamise  kava lõpupoole nähakse ette seadmete 
asendusinvesteering. Nimetatud tööd planeeritakse pikaajalises investeeringuprogrammis. 

 
10.15.2. Tuletõrje veevõtukohad 

 

Liivoja küla Jõgeva aleviku poolses osas asub kinnistutel Linnumetsa vkt 41 ja 42 tiik, mis 
on piisava veevaruga, et sinna rajada tuletõrje veevõtukoht. Pikemas perspektiivis 
nähaksegi sinna ette veevõtukoha rajamine. 

 
10.15.3. Ühiskanalisatsiooni arendamine 

 

Liivoja küla olemasolevad ühiskanalisatsioonisüsteemid on viimaste aastate jooksul kõik 
rekonstrueeritud ja täiendavaid uuendusi lähiaastatel ei vaja. 

 
10.15.4. Investeeringute ajakava ja maksumused 

 

Liivoja küla ühisveevärgi arendamise tööde loetelu ja investeeringud on toodud tabelis 51.
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Tabel 51. Liivoja küla ÜVK süsteemide investeeringud. 
 

 Liivoja küla   
 

Kirjeldus 
 

Ühik 
 

Kogus 
 

Ühiku maksumus 
 

Maksumus 

 Pikaajaline investeeringuteprogramm (2021-2029)   
Tuletõrje veevõtukoha rajamine tk 1 8 000 8 000 
Puurkaevpumpla asendusinvesteering tk 1 20 000 20 000 

Kokku    28 000 
 
 

10.16. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine Kassinurme külas 
 

10.16.1. Ühisveevärgi arendamine 
 

Kassinurme küla olemasolevad ühisveevärgisüsteemid on viimaste aastate jooksul kõik 
rekonstrueeritud ja täiendavaid uuendusi lähiaastatel ei vaja. 

 

Kassinurme küla  puurkaevpumpla on  rekonstrueeritud 2012.  aastal.  Arendamise  kava 
lõpupoole nähakse ette seadmete asendusinvesteering. Nimetatud tööd planeeritakse 
pikaajalises investeeringuprogrammis. 

 
10.16.2. Tuletõrje veevõtukohad 

 

Kassinurme külasse ei planeerita uusi tuletõrje veemahuteid ja veevõtukohti. 
Tuletõrjeveesüsteem toimib olemasolevatel lahendustel. 

 
10.16.3. Ühiskanalisatsiooni arendamine 

 

Kassinurme külas on amortiseerunud ligikaudu 682 meetrine kanalisatsioonitoru lõik, mis 
tuleb lühiajalises perspektiivis rekonstrueerida. 

 

Küla reoveepuhasti on rekonstrueeritud 2016. aasta alguses. Seadmete asendusinvesteering 
tuleb ette näha 15 aastat peale seadmete paigaldamist, seega käesoleva arendamise kava 
ajavahemikus ei näha ette Kassinurme küla puurkaevpumpla seadmete 
asendusinvesteeringut. Arendamise kava lõpupoole nähakse ette seadmete 
asendusinvesteering. Nimetatud tööd planeeritakse pikaajalises investeeringuprogrammis. 

 
10.16.4. Investeeringute ajakava ja maksumused 

 

Kassinurme  küla  ühisveevärgi  arendamise  tööde  loetelu  ja  investeeringud  on  toodud 
tabelis 52. 

 

Tabel 52. Kassinurme küla ÜVK süsteemide investeeringud. 
 

 Kassinurme küla   
 

Kirjeldus 
 

Ühik 
 

Kogus 
 

Ühiku maksumus 
 

Maksumus 

Lühiajaline investeeringuteprogramm (2017-2020) 
Kanalisatsioonitoru rekonstrueerimine m 682 130 88 660 

Kokku    88 660 
 Pikaajaline investeeringuteprogramm (2021-2029)   
Reoveepuhasti asendusinvesteering tk 1 40 000 40 000 

Kokku    40 000 
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11. FINANTSANALÜÜS 
 

 
11.1.   Jõgeva valla ÜVK finantseerimisvajadused 

 

Jõgeva valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamiseks ning 
rajamiseks vajalik maht arendamise kava perioodi jooksul on toodud tabelis 52. 

 

Investeeringu kogusumma, mis on vajalik vee- ja kanalisatsioonisüsteemide (sh. 
sademeveekanalisatsiooni  ja  tuletõrje  veevõtukohtade)  arendamiseks  ja 
rekonstrueerimiseks on suurusjärgus 3,0 miljonit eurot (investeering ei sisalda 
käibemaksu). 

 

Investeeringute tegemisel  tuleb  arvestada ka  rahaliste  finantseerimisvõimalustega ning 
Euroopa Liidu poolt kehtestatud direktiividega, millele peavad vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemid vastama, et vähendada elanikkonna terviseriske ning keskkonna 
reostumist. Tabelis on jaotatud investeeringud eelkõige EL direktiividest tulenevate 
kohustuste tähtaegasid ja elanikkonna maksevõimet arvestades. Veevarustus- ja 
kanalisatsioonitorustike ehitamine üksnes valla (või vee-ettevõtte) omavahenditest ei ole 
piisavate finantseerimisvahendite puudumise tõttu võimalik. Arenguetappide elluviimiseks 
tuleb taotleda abi erinevatest finantsallikatest. Töös on arvestatud, et finantsabi taotletakse 
planeeritavate tegevuste tarbeks siseriiklikest allikatest (KIK). 

 

Sademeveekanalisatsiooni rajamise ja rekonstrueerimise kulud tuleb katta vee-ettevõttel ja 
omavalitusel oma vahenditest – sademeveesüsteemide arendamist ei toetata siseriiklikest 
allikatest. 

 

Tuletõrjeveesüsteemid kuuluvad vallale, mis nende arendamisega ka opereerib. Seega ei 
näha ette, et vee-ettevõte toetab tuletõrjeveesüsteemide rajamist/rekonstrueerimist. 
Tuletõrjeveesüsteemide arendamist ei toetata siseriiklikest allikatest. 
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Tabel 53. Jõgeva valla ÜVK arendamiseks vajalikud investeeringud. 
 

Projekti nimetus Periood Kogumaksusmus € Rahastajad 

Siimusti aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine 
ja rekonstrueerimine 

 

 
2017-2020 

 

 
306 900 

 

Keraamika piirkonna reoveepumpla rekonstrueerimine  25 000 OV, vee-ettevõte, KIK 
Keraamika piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 

ühises kaevikus 
  

81 900 
 
OV, vee-ettevõte, KIK 

Keraamika piirkonna veetorustike rekonstrueerimine eraldi kaevikus  17 600 OV, vee-ettevõte, KIK 
 

Keraamika piirkonna kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine eraldi kaevikus 
  

62 400 
 
OV, vee-ettevõte, KIK 

Kahe tuletõrjeveemahuti rajamine  120 000 OV 

Siimusti aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine 
ja rekonstrueerimine 

 

 
2021-2029 

 

 
149 440 

 

Sademeveetorustike rajamine  13 440 OV, vee-ettevõte 
Puurkaevpumpla asendusinvesteering  60 000 OV, vee-ettevõte, KIK 
Reoveepumpla asendusinvesteering  6 000 OV, vee-ettevõte, KIK 
Reoveepuhasti asendusinvesteering  70 000 OV, vee-ettevõte, KIK 

Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamine ja rekonstrueerimine 

 

 
2017-2020 

 

 
84 000 

 

Tuletõrje veevõtukohtade rajamine  24 000 OV 

Tuletõrje veemahuti rajamine (162 m3)  60 000 OV 

Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamine ja rekonstrueerimine 

 

 
2021-2029 

 

 
144 720 

 

Sademeveetorustike rajamine  62 720 OV, vee-ettevõte 
Puurkaevpumpla asendusinvesteering  40 000 OV, vee-ettevõte, KIK 
Reoveepumpla asendusinvesteering  42 000 OV, vee-ettevõte, KIK 

Kuremaa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine 
ja rekonstrueerimine 

 

 
2017-2020 

 

 
960 988 

 

Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine ühises kaevikus  45 900 OV, vee-ettevõte, KIK 



Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029. 
Töö nr. 021/2016 

 

71 
 

 
 
 

Vee- ja survekanalisatsioonitorustiku rajamine ühises kaevikus  37 500 OV, vee-ettevõte, KIK 
Reoveepumpla rajamine  25 000 OV, vee-ettevõte, KIK 
Sademeveetorustike rajamine  146 300 OV, vee-ettevõte, KIK 
Reoveepuhasti rekonstrueerimine  706 288 OV, vee-ettevõte, KIK 

Kuremaa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine 
ja rekonstrueerimine 

 

 
2021-2029 

 

 
322 300 

 

Tuletõrjeveemahuti rajamine  50 000 OV 
Tuletõrjeveemahuti rekonstrueerimine  60 000 OV 
Sademeveetorustike rajamine  146 300 OV, vee-ettevõte 
Puurkaevpumpla asendusinvesteering  60 000 OV, vee-ettevõte, KIK 
Reoveepumpla asendusinvesteering  6 000 OV, vee-ettevõte, KIK 

Laiuse aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamine ja rekonstrueerimine 

 

 
2021-2029 

 

 
178 000 

 

Sademeveetorustike rajamine  42 000 OV, vee-ettevõte 
Puurkaevpumpla asendusinvesteering  60 000 OV, vee-ettevõte, KIK 
Reoveepumpla asendusinvesteering  6 000 OV, vee-ettevõte, KIK 
Reoveepuhasti asendusinvesteering  70 000 OV, vee-ettevõte 

Vaimastvere küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamine ja rekonstrueerimine 

 

 
2017-2020 

 

 
150 420 

 

Veetorustiku rekonstrueerimine  90 420 OV, vee-ettevõte, KIK 
Tuletõrjeveemahuti rekonstrueerimine  60 000 OV 

Vaimastvere küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine 
ja rekonstrueerimine 

 

 
2021-2029 

 

 
76 000 

 

Puurkaevpumpla asendusinvesteering  20 000 OV, vee-ettevõte, KIK 
Reoveepumpla asendusinvesteering  6 000 OV, vee-ettevõte, KIK 
Reoveepuhasti asendusinvesteering  50 000 OV, vee-ettevõte, KIK 

Laiusevälja küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine 
ja rekonstrueerimine 

 

 
2021-2029 

 

 
70 000 
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Tuletõrje veemahuti rajamine  60 000 OV 

Puurkaevpumpla asendusinvesteering  20 000 OV, vee-ettevõte, KIK 

Reoveepuhasti asendusinvesteering  50 000 OV, vee-ettevõte, KIK 

Vilina küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine 
ja rekonstrueerimine 

 

 
2021-2029 

 

 
20 000 

 

Puurkaevpumpla asendusinvesteering  20 000 OV, vee-ettevõte, KIK 

Kärde küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine 
ja rekonstrueerimine 

 

 
2021-2029 

 

 
20 000 

 

Tuletõrje veemahuti rajamine  60 000 OV 
Tuletõrje veevõtukoha rajamine  8 000 OV 

Puurkaevpumpla asendusinvesteering  20 000 OV, vee-ettevõte, KIK 
 

 
Painküla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 

 

 
2017-2020 

 

 
2 000 

 

Puurkaevpumpla tamponeerimine  2 000 OV 

Painküla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine 
ja rekonstrueerimine 

 

 
2021-2029 

 

 
40 000 

 

Puurkaevpumpla asendusinvesteering  40 000 OV, vee-ettevõte, KIK 

Raaduvere küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine 
ja rekonstrueerimine 

 

 
2017-2020 

 

 
197 370 

 

Puurkaevpumpla rekonstrueerimine  49 150 OV, vee-ettevõte, KIK 
Kanalisatsioonitorustiku rajamine eraldi kaevikus  26 780 OV, vee-ettevõte, KIK 
Vee- ja isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine ühises kaevikus  94 140 OV, vee-ettevõte, KIK 
Reoveepuhasti rekonstrueerimine  27 300 OV, vee-ettevõte, KIK 

Kurista küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine 
ja rekonstrueerimine 

 

 
2017-2020 

 

 
61 000 

 

Tuletõrje veemahuti rajamine (162 m3)  60 000 OV 
Läbipesukaevu paigaldamine  1 000 OV, vee-ettevõte, KIK 
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Kurista küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine 
ja rekonstrueerimine 

 

 
2021-2029 

 

 
60 000 

 

Puurkaevpumpla asendusinvesteering  20 000 OV, vee-ettevõte, KIK 
Reoveepuhasti asendusinvesteering  40 000 OV, vee-ettevõte, KIK 

Liivoja küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine 
ja rekonstrueerimine 

 

 
2021-2029 

 

 
28 000 

 

Tuletõrje veevõtukoha rajamine  8 000 OV 
Puurkaevpumpla asendusinvesteering  20 000 OV, vee-ettevõte, KIK 

Kassinurme küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine 
ja rekonstrueerimine 

 

 
2017-2020 

 

 
88 660 

 

Kanalisatsioonitoru rekonstrueerimine  88 660 OV, vee-ettevõte, KIK 

Kassinurme küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine 
ja rekonstrueerimine 

 

 
2021-2029 

 

 
40 000 

 

Reoveepuhasti asendusinvesteering  40 000 OV, vee-ettevõte, KIK 

Investeeringud kokku 2017-2020 1 831 338  

Investeeringud kokku 2021-2029 1 148 460  

Kõik kokku  2 999 798  
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11.2.   Jõgeva valla ÜVK finantsanalüüs ja veetariifi prognoos 

Käesoleva arendamise kava raames hinnatakse üldiselt, milline peaks olema arendamise 
kava elluviimise järgselt rakendatav veetariifipoliitika. Alljärgnev tabel 54 ei ole aluseks 
vee hinna määramiseks, tabeliga näidatakse milline on ligikaudne veeteenuse hind kõigi 
planeeritavate investeeringute korral. Lõplikud tariifid töötab välja vee- ettevõte ning 
kooskõlastab Konkurentsiamet. 

Oluliseks teguriks veetariifide väljatöötamisel on projektalal alaliselt elavate elanike arv,  
kes on ühendatud ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi ning kes hakkavad tasuma 
veemaksu. Otstarbekas on määrata tariifid tarbitava vee hulga järgi. Tabelis 54 on vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste mahtudesse arvestatud elanike, asutuste ja ettevõtete 
tarbimismahud kokku, leibkonnaliikme kulutusel vee- ja kanalisatsiooniteenusele on 
arvestatud 2015. aastal reaalselt tarbitud vee keskmist kogust (näidatud tabelites 6-17). 

Vee- ja kanalisatsioonitariifide kujundamisel on arvestada elanike maksevõimega. Tariifid 
peaksid jääma maksimaalselt vahemikku kuni 2-3% leibkonna netosissetulekutest 
(rahvusvaheliselt aktsepteeritud piir on 4% leibkonnaliikme keskmisest sissetulekust). Vee- 
ja kanalisatsioonitariifide kujundamisel lähtutakse koguinvesteeringutest ja 
ekspluatatsioonikuludest, mis on arvutatud praegustes hindades. Lisaks tuleb arvestada nii 
ehitushindade kui ka tarbijahindade tõusuga arvestusperioodi vältel. Järgnevalt on 
kirjeldatud põhimõtteid, mille alusel kujuneb veetootmise ja reovee puhastamise omahind. 

Tariifide määramise eesmärgid: 
–    tootmiskulude katmine; 
–    kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; 
–    keskkonnakaitse tingimuste täitmine; 
–    põhjendatud tulukus. 

Kaudsed kulud: 
•    administratiivkulud; 
•    tööjõukulud; 

•    masinad; 

•    lootusetud võlgnevused. 
Veetootmise omahind: 

•    elektrienergia maksumus; 
•    amortisatsioonikulud; 

•    ressursimaks; 

•    hoolduskulud. 
Reovee puhastamise omahind kujuneb : 

•    elektrienergia maksumus; 

•    amortisatsioonikulud; 
•    saastetasud; 

•    hoolduskulud. 

Töö tabelis 54 on välja toodud koondtabel vee- ja kanalisatsioonitariifide kujunemisest 
arvestusperioodi                            jooksul                            Jõgeva                            vallas. 
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Tabel 54. Jõgeva valla vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariif. 

Aasta Ühik 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Ühisveevärgiga  liitunute arv - 2 321 2 295 2 270 2 246 2 220 2 192 2 169 2 145 2 122 2 098 2 075 2 052 2 029 2 005 1 982 

Ühiskanalisatsiooniga liitunute arv - 1 989 1 940 1 947 1 927 1 904 1 880 1 860 1 840 1 820 1 800 1 779 1 760 1 740 1 720 1 700 

Veeteenuse maht  m
3
/a 72 149 74 755 74 143 73 554 72 919 72 213 71 648 71 059 70 471 69 883 69 295 68 707 68 119 67 531 66 943 

Kanalisatsiooniteenuse maht m
3
/a 67 552 68 140 67 599 67 081 66 516 65 904 65 386 64 869 64 374 63 879 63 384 62 889 62 394 61 899 61 404 

Veeteenuse hind eur/m
3
 1.8 1.8 2.4 2.6 2.7 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 

Kanalisatsiooniteenuse hind eur/m
3
 2.2 2.2 2.7 2.8 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.0 4.1 

Komplekshind eur/m
3
 4.01 4.01 5.08 5.38 5.70 6.03 6.21 6.40 6.59 6.79 6.99 7.20 7.42 7.65 7.88 

Hinnatõus % 0.0 0.0 26.6 6.0 5.9 5.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 

Leibkonnaliikme netosissetulek eur/kuu 440 448 461 475 489 502 516 530 544 559 574 589 605 621 638 

Leibkonnaliikme kulutus VK teenusele eur/kuu 7.8 7.8 9.8 10.4 11.0 11.7 12.0 12.4 12.7 13.1 13.5 13.9 14.4 14.8 15.2 

VK teenuse kulu osakaal sissetulekust % 1.8 1.7 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
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Tabelis 54 kajastatud vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad sisaldavad 
käibemaksu. 

 
Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava raames tehtavad 
investeeringud tagavad veehinna, mille määr jääb rahvusvaheliselt aktsepteeritud 4% 
piiresse. Tagamaks jätkusuutlik areng teenuste osutamisel, tuleb tariife muuta vastavalt 
teenuse osutamisel tekkivate vajalike kulutustega. 
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