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I OLUKORRA KIRJELDUS

1. Sissejuhatus

Albu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostas 2005. aastal
OÜ Vetepere. Seoses muudatuste sisseviimisega Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
seadusesse (08. 06. 2005 (RT I 2005. 37. 280) 10. 07. 2005. 01. 01. 2006) täiendati
Albu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVK AK)
SWECO Eesti AS poolt 2006. aastal. Vastavalt Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
seaduse § 4 punktile (2) tuleb ÜVK AK üle vaadata vähemalt kord nelja aasta
tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. Albu valla ÜVK AK vaadati OÜ
Vetepere poolt üle 2011. aastal. Seoses muudatuste sisseviimisega Ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooni seadusesse [RT I, 01.04.2014, 2 - jõust. 01.01.2015] täiendatakse
Albu valla ÜVK AK kehtivusajaga aastatel 2014 kuni 2025. Albu valla ÜVK AK
täiendamise tellis Albu vallavalitsus osaühingult Vetepere (tööettevõtuleping nr.
1203/2014, 12. märts 2014. a). Vastavalt lepingule viib OÜ Vetepere Albu valla
ÜVK  AK  kooskõlla  kehtiva  seadusandlusega  Albu,  Ahula,  Kaalepi  ja  Seidla
külade kompaktse tihehoonestusega alade osas. 

Käesolevat ÜVK AK täiendatakse edaspidi  jätkuvalt  vähemalt  kord nelja aasta
tagant  kooskõlas  muutustega  valla  majandustegevuses  ja  sotsiaalsfääris  ning
kooskõlas muudatustega seadusandluses. 
ÜVK  AK  koostamisel  ei  peetud  vajalikuks  kohe  asulate  geodeetiliste
alusmaterjalide  koostamist  (va  Kaalepi-Seidla-Ahula  projekti  II  etapp)  ja
suuremate  uurimistööde  teostamist.  Nimetatud  tööd  teostatakse  ÜVK  AK
programmide elluviimisel.
Vajalike uurimistööde nimekiri on toodud ÜVK AK alapunktis 7 ning need on
soovitatav  teostada  vahetult  enne  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  rajatiste
projekteerimistöid. 

Koostatud  ÜVK  AK  hõlmab  Albu  valla  üldplaneeringus  nimetatud
tihehoonestusega  ja  reovee  kogumisaladega  külasid  Albu,  Ahula  ja  Kaalepi
külasid (Kaalepi-Seidla-Ahula projekti II etapi raames ka Seidla küla). Töös on
hajaasustusalade  kohta,  kuhu  ühisveevärki  ja  -kanalisatsiooni  lähitulevikus  ei
ehitata,  esitatud  üldised  soovitused  veevarustus-  ja  kanalisatsioonisüsteemide
rajamiseks ning hinnatud on Järva-Madise ja Orgmetsa küladesse ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooni ehitamise maksumus.

Töö  teostamisel  lähtuti  Ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  seadusest  ja  teistest
seadusandlikest  aktidest,  Albu  valla  poolt  2010.  aastal  koostatud  Albu  valla
arengukavast aastateks 2011 - 2016, Järva Maavalitsuse poolt koostatud Järvamaa
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maakonnaplaneeringust, RE Eesti Maaplaneeringud poolt  1995. aastal koostatud
Albu valla üldplaneeringust ja  koostatavast (algatati Albu Vallavolikogu 5. juuni
2006. a otsusega nr 30) Albu valla üldplaneeringust, AS Maves poolt 2003. aastal
koostatud  Pandivere  põhjavee  alamvesikonna  veemajanduskavast,  Harju
alamvesikonna  veemajanduskavast  ning  teistest  töödest  ja  seadusandlikest
aktidest. Töö teostaja pidas väga oluliseks ka Albu Vallavalitsuse ja kohaliku vee-
ettevõtja Albu VA Teenus seisukohti ÜVK väljaarendamisel.

Vaadeldava  piirkonna  olemasolevate  ja  perspektiivsete  veevarustus-  ja
kanalisatsioonisüsteemide  kaardistamise  alusmaterjali  saamiseks  sõlmiti  Maa-
ametiga  09.  05.  2011.  a.  litsentsileping  EP-B4-2244  Eesti  põhikaardi  osa
kasutamise  kohta  käesoleva  töö  teostamisel.  OÜ  Vetepere  vormistas  saadud
kaardimaterjalile  käesoleva  töö  lisades  toodud  joonised  paberkandjal  ja
digitaalselt.
Albu  valla  ÜVK  AK  täiendused  koostas  OÜ  Vetepere  –  kontaktisikud:  Aare
Kuusik tel.:  5162476; e-post:  aare@vetepere.ee ja insener Argo Kuusik e-post:
argo@vetepere.ee.
Arengukava  koostamisel  osutasid  suurt  abi  Albu  vallavalitsuse  töötajad  ja
kohaliku vee-ettevõtte Albu VA Teenus juhataja hr. Kuldar Tammik tel.: 5533988.

2. Arengukava koostamiseks vajalikud lähteandmed
2.1. Õiguslik baas

11. 05. 1994. aastal vastu võetud ja järgnevalt korduvalt täiendatud  Veeseaduse
ülesandeks  on  sise-  ja  piiriveekogude  ning  põhjavee  puhtuse  ja  veekogudes
ökoloogilise tasakaalu tagamine.
Veeseadus  reguleerib  vee  kasutamist  ja  kaitset,  maaomanike  ja  veekasutajate
vahelisi  suhteid  ning  avalike  veekogude  ja  avalikuks  kasutamiseks  määratud
veekogude kasutamist.

14.  06.  1993.  aastal  vastu võetud  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
kohaselt  on  kohaliku  omavalitsusüksuse  ülesandeks  korraldada  oma
haldusterritooriumil veevarustuse ja kanalisatsiooniga seonduvat.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamist reguleerib 10. veebruaril
1999. a. vastu võetud Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (ÜVKS):
§ 4.  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine ja arendamine
(1)  Ühisveevärk  ja  -kanalisatsioon  rajatakse  kohaliku  omavalitsuse  volikogu
kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Kui kohalikul
omavalitsusel  puudub  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  arendamise  kava,  võib
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ühisveevärki  ja  -kanalisatsiooni  rajada  detailplaneeringu  alusel  kuni  selle
arendamise kava valmimiseni tingimusel,  et  detailplaneering sisaldab käesoleva
paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõudeid.
 (11)  Ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  arendamise  kava  koostamist  korraldab
kohalik omavalitsus.
 (2)  Ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  arendamise  kava  koostatakse  vähemalt  12
aastaks. Kava vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral
seda korrigeeritakse.  Seejuures  tuleb kava täiendada nii,  et  käsitletava perioodi
pikkus  oleks  taas  vähemalt  12 aastat,  ning  ülevaadatud  kava  uuesti  kinnitada.
Kava peab sisaldama vähemalt:
1) ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte;
2) dimensioneeritud  vee-  ja  kanalisatsioonirajatiste  põhiskeemi,  sealhulgas

reoveekogumisalade  sademe-  ja  drenaaživee  või  muu pinnase-  ja  pinnavee
äravoolurajatiste põhiskeemi;

 3)  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  arendusmeetmete  ajakava  ning  nende
hinnangulist maksumust.

 (21) Dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem peab sisaldama
vähemalt:
 1)  veeallikate  ja  veehaarete  ning  pumba-  ja  puhastusrajatiste  asukohti,
sanitaarkaitsealade ning rõhutsoonide ulatust ja kirjeldust;
 2) tulekustutusvee saamise lahendusi ja veevõtukohti;
 3)  kanalisatsioonisüsteemide  kirjeldust,  ülevoolu-,  pumba-  ja  puhastusrajatiste
ning purgimissõlmede ja väljalaskude asukohti ja kujasid.
 (22)  Reoveekogumisala on ala,  kus on piisavalt elanikke või majandustegevust
reovee  kanalisatsiooni  kaudu  reoveepuhastisse  kogumiseks  või  suublasse
juhtimiseks. Reoveekogumisala piiritletakse veeseaduse alusel.
 (23)  Ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  arendamise  kava  peab  olema  kooskõlas
vesikonna veemajanduskavaga.
 (24)  Ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  arendamise  kava  tuleb  enne  kinnitamist
kooskõlastada Keskkonnaameti ja Terviseametiga.
 (25)  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel  riigi  tagatud laenuga,  riiklike
või Euroopa Liidu vahenditega peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kavas lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 2  1   nimetatud andmetele sisalduma:
 1) keskkonnatingimuste ülevaade, sealhulgas ülevaade pinna- ja põhjaveest, vete
seisundist,  pinna-  ja  põhjaveele  avalduvast  koormusest,  põhjaveevarudest  ja
ehitusgeoloogilistest  tingimustest  ning  kava  seisukohast  olulistest  piirkonna
muudest iseärasustest;
 2)  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  teenuse  kirjeldus,  sealhulgas  vee-ettevõtja
andmed, kliendigrupid, tarbitud ja tarbitava vee kogused ning ärajuhitava reovee ja
heitvee  kogused,  vee-  ja  kanalisatsioonisüsteemide  lekkest  tingitud  veekaod,
infiltratsiooni hinnanguline suurus ja kava seisukohast olulised muud andmed;
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 3)  sotsiaal-majanduslike  näitajate  kirjeldus,  sealhulgas  kohaliku  omavalitsuse
üksuse  ühe  leibkonnaliikme  aasta  keskmise  netosissetuleku  ja  elanikkonna
maksevõime prognoos vähemalt 12 aastaks aastate kaupa;
 4) ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide asukoht ja nende asendiskeem ning
nimetatud  süsteemide,  sealhulgas  puurkaev-pumplate,  veetöötlusjaamade,
survetõstepumplate,  veetorustike,  tuletõrjehüdrantide,  ühisvoolu-  ja
lahkvoolukanalisatsiooni,  lokaalsete  puhastusseadmete,  reoveepumplate,
purgimissõlmede,  reoveepuhastite,  sademeveekanalisatsiooni  ja  tulekustutusvee
võtmise kohtade tehniline kirjeldus ning seisukorra ja sobivuse hinnang;
 5) vee-ettevõtja finants-majanduslike näitajate kirjeldus ning lühi- ja pikaajalised
investeerimisprogrammid, investeeringute allikad, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
teenuse osutamiseks vajaliku põhivara kirjeldus ja seisundi hinnang, ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni teenuse hinna prognoos ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
teenusele  tehtavate  kulutuste  osakaal  kohaliku  omavalitsuse  üksuse  ühe
leibkonnaliikme  aasta  keskmisest  netosissetulekust  vähemalt  12 aastaks  aastate
kaupa;
 6)  kohaliku  omavalitsuse  üksusele  sobivate  tehniliste  lahenduste  iseloomustus
käesoleva lõike punktidest 2–5 lähtudes;
 7)  kohaliku  omavalitsuse  üksuse  määratud  perspektiivsete  ühisveevärgi  ja
-kanalisatsiooniga  kaetavate  alade  kaardid  juhul,  kui  need  ei  sisaldu  kohaliku
omavalitsuse üldplaneeringus.
 (3)  Mitme  kohaliku  omavalitsuse  haldusterritooriumi  hõlmava  ühisveevärgi  ja
-kanalisatsiooniga kaetud ala ulatus ning sellise ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
kasutamise tingimused määratakse omavalitsuste vahelise halduslepinguga.
 (4)  Ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooniga  kaetaval  alal  peab  ühisveevärgi  ja
-kanalisatsiooni  omanik  või  valdaja  seda  arendama  selliselt,  et  oleks  võimalik
tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning
kinnistutelt reovee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni.
 (5)  Ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  arendamise  kava  on  ühisveevärgi  ja
-kanalisatsiooni  arendamise  alus,  kui  arendamise  kaasfinantseerimine  toimub
riigieelarvest või riigi tagatud laenust.

Albu  vallas  on  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooniga  seonduv  lisaks
ülevabariigilistele õigusaktidele reguleeritud järgmiste  Albu valla territooriumil
kehtivate õigusaktidega:

Albu  Vallavolikogu 18. 02. 2000. aasta määrusega nr.  5 kinnitatud Albu
valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumise ja nende kasutamise eeskiri. 
Albu Vallavolikogu 25. 09. 2000. aasta määrus nr. 18 Albu Vallavolikogu
18.  02.  2000.  aasta  määruse  nr.  5  “Albu  valla  ühisveevärgi  ja  –
kanalisatsiooni  liitumise  ja  nende  kasutamise  eeskirja  kinnitamine”
muutmine.
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Albu  Vallavolikogu  18.  02.  2000.  aasta  määrusega  nr.  6  kinnitatud
Ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooniga  liitumistasu  arvutamise  alused  ja
tasumise kord.
Albu  Vallavolikogu  18.  02.  2000.  aasta  määrusega  nr.  8  kinnitatud
Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord.
Albu  Vallavolikogu  20.  04.  2000.  aasta  määrusega  nr.  13  kinnitatud  ja
Albu  Vallavolikogu  18.  02.  2000.  aasta  määrusega  nr.  8  kinnitatud
“Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra”
muutmine.
Albu Vallavolikogu 28. 09. 2006. aasta määrusega nr. 17 Albu valla ÜVK
AK kinnitamine.
Albu  Vallavalitsuse  11.  12.  2007.  aasta  määrus  nr.  6  Veevarustuse  ja
heitvee ärajuhtimise hindade kehtestamine.
Albu Vallavalitsuse 20. 12. 2007. aasta määrus nr. 7 Veevarustuse teenuse
hinna kehtestamine.
Albu  Vallavalitsuse  21.  novembri  2012.  aasta  korraldus  nr.  261.
Vallaasutus Teenus uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad.

2.2. Albu valla arengukava

Albu valla  arengukava aastateks  2011 -  2016 kinnitati  Albu Vallavolikogu 11.
augusti  2011.  a  määrusega  nr  10.  Albu  valla  arengukava  on  dokument,  mis
määratleb valla arenguvõimalused ja kokkuleppelised eesmärgid aastateks 2011-
2016. Arengukava koosneb kolmest põhiosast:

1)  Albu valla  üldiseloomustus,  kus kirjeldatakse põhjalikult  valla  olukorda
olulisemate eluvaldkondade lõikes;
2) Visioon, strateegilised eesmärgid ja tegevusvaldkondade arengueesmärgid
lähtuvalt hetkeolukorra vajadustest ja probleemidest;
3)  Tegevuskava,  kus  on  välja  toodud  lahendamist  vajavad  probleemid,
eesmärgid  ja  nende  saavutamiseks  vajalikud  tegevused,  vastutaja  ning
võimalikud rahalised allikad.

Arengukava on aluseks:
1) eelarve koostamisel,
2) kohustuste võtmisel ja
3) investeeringuprojektide kavandamisel.

Albu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava on kinnitatud Albu
Vallavolikogu 11.  augusti  2011.  a  määrusega nr 11 kehtestati  uuendatud kava,
mille  kaugemad eesmärgid  ulatuvad 2023.  aastani.  Albu valla  arengukavas  on
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arvestatud  Albu  valla  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  arendamise  kavas
fikseeritud eesmärkidega ja selleks vajalike rahaliste vahenditega.
Albu  valla  arengukava  2006-2011  täitmisel olulisimate  eelmise  perioodi
muudatustena tehiskeskkonnas olid Albu-Männi kergliiklustee ehitus 2007. aastal,
Valgehobusemäe  Suusa-  ja  Puhkekeskuse  külastuskeskuse  hoone  ja  taristu
valmimine 2008. aastal, Albu Valla Albu Rahvamaja hoone renoveerimine 2010.
aastal, tänavavalgustuse ning vee- ja kanalisatsioonitorustike valmimine Albu ja
Ahula külas.
Albu vald paikneb Järva maakonna põhjaosas, vald piirneb põhjas ja läänes Harju
maakonna Anija ning Kose valla, idas Lääne-Viru maakonna Tapa valla ja lõunas
Järva maakonna Ambla,  Roosna-Alliku ja Paide vallaga.  Valla pindala  on 257
km²,  mille  poolest  on  ta  Järvamaa  suuruselt  teine  omavalitsus.  Maastikuliselt
kuulub  Albu  valla  põhja-,  lääne-  ja  lõunaosa  Kõrvemaa  maastikukaitseala
koosseisu, millele on iseloomulik metsarohke ja hõreda asustusega maastik. Valda
läbivad Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja Piibe maantee, Kaalepi-Albu-Lehtmetsa jt teed.
Albu valla elanikele on olulise tähtsusega ka Lehtmetsalt läbi Alavere ja Aruküla
Tallinnasse suunduv Jäneda-Perila tee, mis on siit lühim tee Tallinnasse (Järva-
Madiselt Tallinnasse ca 70 km).
Valla  elanikkond  jaotub  asustusüksuste  (külade)  vahel  erinevalt.  Albu  valla
territooriumil  paikneb 16 küla (Albu,  Ahula,  Kaalepi,  Järva-Madise,  Orgmetsa,
Peedu, Ageri, Seidla, Vetepere, Lehtmetsa, Pullevere, Sugalepa, Neitla, Mägede,
Soosalu, Mõnuvere), nende pindalad ja elanike arvud on väga erinevad. Suurimad
külad on suuruse järjekorras kahanevalt Albu, Ahula, Kaalepi ja Järva- Madise.
Albus, Ahulas ja Kaalepis elab umbes kaks kolmandikku valla rahvastikust.
Ettevõtlus  jaotub  geograafiliselt  samamoodi  nagu  rahvastikki  ehk  suuremates
külades  on  ka  rohkem  ettevõtjaid.  Näiteks  osaühinguid  on  Ahula  külas  22,
Kaalepis 10, Albus 9. Ülejäänud külades on osaühingud juba 4 ja vähem. Albu
vallas  tegutseb  25.03.2011.  a  seisuga  65  osaühingut,  75  füüsilisest  isikust
ettevõtjat,  2  tulundusühistut  ja  1  usaldusühing  (allikas:  äriregister).  Suurimad
ettevõtjad  vallas  on  põllumajandusettevõte  Tammsaare  osaühing,
vaibakudumistöökoda  OÜ  Preskosa  ning  mere-  ja  vabaajarõivaid  tootev  OÜ
Pakpoord.
Albu  vallas  tegeleb  keskkonnakaitseteemadega  volikogu  keskkonnakomisjon  ja
vallavalitsuse keskkonnaspetsialist ning vallavalitsuse hallatav asutus Vallaasutus
„Teenus“,  mis  tegeleb  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooniteenuse  osutamise  ning
jäätmehoolduse korraldamisega.
Albu valla arengustrateegia Looduskeskkonna valdkonnas on muuhulgas:

• Ehitatud Kaalepi-Seidla veetrassid ning rekonstrueeritud Seidla pumbajaam.
Kaalepi küla puhas vesi tuleb Seidlast.
•  Ehitatud  Kaalepi-Seidla-Ahula  kanalisatsioonitrassid  ning  renoveeritud
Ahula biopuhasti.
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2.3. Planeeringud
2.3.1. Järvamaa maakonnaplaneering

Maakonna arengustrateegia määrab kindlaks maakonna arengu soovitavad suun-
dumused. Strateegia on suunatud maakonna elanike stabiilselt kõrge elukvaliteedi
-  turvaliste  ja  heade  elutingimuste,  sissetulekute,  eneseteostuse  võimaluste  -
kindlustamisele.  Selle  eesmärgi  suunas  liikumisel  järgitakse  tulevikuvisiooni
Järvamaast, mida iseloomustab:

 konkurentsivõimelisus;
 väljakujundatud piirkonnakeskused;
 korrastatud asustussüsteem;
 tasakaalustatud majanduse areng;
 üldine jätkusuutlik, keskkonna- ja ressursisäästlik areng.

Järva maakonna arengueeldused on:
 olemasolev inimressurss;
 geograafiline asend;
 Tallinna lähedus, hea ühendus naabermaakondadega;
 loodusressursid - viljakas põllumaa, mets, maapõuevarad (lubjakivi, kruus,

liiv, turvas);
 puhas looduskeskkond;
 väljakujunenud teedevõrk;
 tugevad piirkonnakeskused (Paide, Türi jt.);
 hästi väljakujundatud sotsiaalne infrastruktuur;
 pikaajalised põllumajandustootmise traditsioonid;
 turvalisus.

Järva maakonna arengustrateegia põhiülesanded on järgmised:
 arendada välja optimaalne tehniline infrastrutuur;
 maksimaalselt soodustada ettevõtluse arengut ja teket;
 kaasajastada kutsekoolituse süsteem;
 erilist  tähelepanu  pöörata  infotehnoloogia  arendamisele  ja  juurutamisele

ning sellealasele koolitusele;
 rakendada ressursi- ja keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid;
 tagada  elanike  sotsiaalne  turvalisus  sotsiaalse  infrastruktuuri  optimaalse

väljaarendamisega;
 tutvustada kõigile ja kõikjal Järvamaa arengueeldusi;
 laiendada  Järvamaa  arengule  soodsalt  mõjuvat  koostööd  nii  kodu-  kui

välismaal.
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Veevarustus 
Järvamaal  on  üle  üheksakümne  arvestatava  ettevõtte-veetarbija,  kelle  tegevuse
kohta on olemas konkreetne informatsioon. Lisaks neile tarbib põhjavett teadmata
arv üksiktarbijaid nii maapiirkonnas kui ka linnades ja asulates.

Hinnang olukorrale:
 Summaarselt ei ole veevarude defitsiit takistuseks asulate edasiarendamisel.
 Veevõtt  ja  tarbimine  jaotuvad  piirkonniti  väga  erinevalt:  Paide  ja  Türi

linnas paiknevad maakonna suurimad tööstus- ja teenindusettevõtted ning
tarbitakse ca 45 % kogu tarbitavast põhjaveest.

 Vee tarbimine näitab viimastel  aastatel vähenemist,  kuid probleemiks on
tarbitava põhjavee kvaliteet. 

Vee kvaliteedi parandamise eesmärgil tuleb:
 kõikidesse asulatesse rajada lokaalsed veevõtukohad; 
 asulate  veetarbe  kasvades  rajada  täiendavaid  puurkaeve,  veemahuteid  ja

veejuhtmeid;
 jõuda selleni, et kogu tarbitav põhjavesi mõõdetakse.

Kanalisatsioon
Maakonnas tekib ca 33 tuh. m3 reovett ööpäevas, millest ca 24 tuh. m3 ei vaja
puhastamist (kalakasvatus). Ülejäänud 9 tuh. m3 reovett puhastatakse, puhastamata
reovee juhtimine looduslikesse veekogudesse on lõpetatud.
Kokku töötab Järvamaal 63 bioloogilist reoveepuhastit või eraldiseisvat biotiiki. 
Eesmärgid: 

 Jätkuvat  rekonstrueerimist  ja  laiendamist  vajavad  Paide  ja  Türi  linnade
reoveepuhastid. 

 Suur  osa  maa-asulate  reoveepuhastitest  vajab  rekonstrueerimist  või
laiendamist.

Tiheasustusalad

Tiheasustusalad Tabel 2.
Linn, vald Küla Asula Liik Pindala

Ha
Mõis Kirik

Albu Albu Külaosa 42.56 Albu
mõisaansambel

Albu Albu Külaosa 16.07
Albu Kaalepi Külaosa 39.64
Albu Ahula Külaosa 50.51
Albu Seidla 14.12 Seidla 

mõisaansambel
Albu Järva-

Madise
4.497 Järva-

Madise kirik
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Planeerimisprojekti  mahus  on  määratletud  tiheasustusega  aladeks  linnade  ja
alevike territooriumid, külaosad mis oma tiheduse ja olemuse seisukohalt vajavad
detailplaneeringut,  mõisaansamblid  ja  eraldiseisvad  kirikud  koos  sinna  juurde
kuuluva hoonestuse ja kalmistutega. Tiheasustusalad on määratletud omavalitsuste
seisukohtade, kehtestatud üldplaneeringute ja üldplaneeringutena kehtima jäetud
vallaosa planeeringute alusel. 

2.3.2. Albu valla üldplaneering

Albu valla üldplaneering koostati RE Eesti Maauuringud Maaplaneeringud poolt
1995. aastal. Albu Vallavolikogu 5 juuni 2006. a otsusega nr 30 algatati uue Albu
valla üldplaneeringu koostamine. Praegu on Albu valla kodulehel (www.albu.ee)
toodud  uue  üldplaneeringu  tööversioon,  mis  ei  ole  veel  kehtestatud.
Üldplaneeringu koostamise eesmärgid on valla territooriumi arengu põhisuundade
ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneeringute kohustusega
aladel  ja  juhtudel  detailplaneeringute  koostamiseks  ning  detailplaneeringu
kohustuseta  aladel  maakasutus-  ja  ehitustingimuste  seadmine.  Peamised
ruumilised muutused nähakse ette  suuremate külakeskuste nagu Albu,  Kaalepi,
Ahula, Peedu ja Järva-Madise ümbruses. Üldplaneeringu algatamise dokumentide,
KSH  programmi  ja  üldplaneeringu  eskiislahendusega  saab  tutvuda  Albu  valla
koduleheküljel ja Albu vallamajas.  

Ühisveevärk ja –kanalisatsioon (ÜVK).
Ühisveevärki  ja  –kanalisatsiooni  arendatakse  Albu,  Kaalepi,  Seidla  ja  Ahula
külade keskustes. Mujal on vee ja kanalisatsiooniga seotud lahendused lokaalsed.
Ühisveevärki  ja  –kanalisatsiooniga  seotud  planeeringud  on  täpsemalt  lahti
kirjutatud Albu valla ühisveevärki ja –kanalisatsiooni arendamise kavas.

ÜVK nimetus             Küla                  Kasutamise ja arendamise tingimused
Albu Albu Hooldada
Kaalepi Kaalepi Vajalik osaliselt rekonstrueerida
Seidla Seidla Hooldada
Ahula Ahula Vajalik osaliselt rekonstrueerida ja laiendada

Veevarustus-  ja  kanalisatsioonisüsteemide  rajamisel  lähtutakse  kehtivast
seadusandlusest ja Albu valla ÜVK arendamise kavast.

Tiheasustusalana käsitletakse Albu vallas Albu, Ahula, Järva-Madise ja Kaalepi
küla keskuseid. Tiheasustusalal kehtib detailplaneeringu kohustus. Tiheasustusala
piir on kantud kaardile.
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2.3.3. Detailplaneeringud Albu vallas

Albu  valla  üldplaneeringuga  on  määratud  tiheasustusalad  (Albu,  Järva-Madise,
Ahula,  Kaalepi),  mis  vajavad  detailplaneeringut.  Albu  vallas  on  koostatud  või
koostamisel järgmised detailplaneeringud: 

1.  Albu  Vallavolikogu  määrusega  nr  1  19.  detsembrist  2002.a  kehtestati
Valgehobuse maaüksuse detailplaneering.
2. Albu Vallavalitsuse 08. 06. 2005. a korraldusega nr 118 algatas (ja 24.
august 2005.a korraldusega nr 172 kehtestas) detailplaneeringu Albu vallas
Ahula  külas  asuvale  OÜ  Ahula  TP  omandis  olevale  Kuuse  kinnistule
tehnoülevaatuspunkti ehitamiseks.
3. Albu Vallavolikogu 20. aprilli 2006. a otsusega nr 19 algatati Albu vallas,
Albu külas Männi-Albu kergliiklustee rajamiseks detailplaneering.
4. Juhani maaüksuse detailplaneering tehnikakuuri ehitamiseks (kehtestatud
Albu Vallavolikogu 04.12.2009. a otsusega nr 38). 
5.  Valgehobusemäe  maaüksuse  detailplaneering  (kehtestatud  Albu
Vallavalitsuse 22.05.2007. a korraldusega nr 135).
6.  Albu Vallavolikogu 22.02.2011. a otsusega nr 8 kehtestati Kaalepi külas
Kaalepi-Seidla kergliiklustee detailplaneering.
7. Vürmeri kinnistu detailplaneering majutushoonete rajamiseks (kehtestatud
Albu Vallavolikogu 09.12.2010. a otsusega nr 37).

2.3.4. Naabervaldade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavad

Albu vald paikneb Järva maakonna põhjaosas, vald piirneb põhjas ja läänes Harju
maakonna Anija ning Kose vallaga, idas ja lõunas Järva maakonna Ambla, Järva-
Jaani, Roosna-Alliku ja Paide vallaga ning kirdes Lääne-Virumaa Tapa vallaga.
Kinnitatud  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  arengukavad  on  kõigil  nimetatud
valdadel. 

Albu vallas paiknevad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektid mõjutavad Tapa,
Anija  ja Kose valdade pinnavee kvaliteeti  ja  ei  mõjuta Ambla,  Roosna-Alliku,
Järva-Jaani ja Paide valdade territooriumil  pinnavee kvaliteeti.  Albu valla kõik
suuremad asulad paiknevad Jägala jõe valgalal. 

Albu vallal  naabervaldadega  ühiseid  veevarustus-  ja  kanalisatsioonisüsteeme ei
ole.
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2.3.5. Pandivere põhjavee alamvesikonna veemajanduskava 

Vabariigi Valitsus kehtestas 3. aprilli 2001. a määrusega nr. 124 “Vesikondade ja
alamvesikondade nimetamine” Pandivere põhjavee alamvesikonna.
Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määrusega nr. 17 kehtestati Pandivere ja
Adavere-Põltsamaa  nitraaditundlik  ala  ja  kaitse-eeskiri.  Pandivere  põhjavee
alamvesikond  moodustab  selle  nitraaditundliku  ala  Pandivere  nitraaditundliku
piirkonna.
Pandivere põhjavee alamvesikonna veemajanduskava valmis 2002. a juunis ja see
kinnitati 10. 03. 2005. a. Pandivere põhjavee alamvesikonna faktiline andmestik
on koondatud geograafilisse infosüsteemi GIS ja andmetabelite teave on kasutatav
koos  teiste  keskkonnaandmetega  digitaalkaardil.  Veemajanduskava  ja
meetmeplaaniga on võimalik tutvuda EV Keskkonnaministeeriumi kodulehel.
Pandivere alamvesikonna veemajanduskava keskkonnaeesmärgid.
Puhta  joogivee  tagamine,  vee-elustiku  kaitse,  veekogude  kalamajanduslike
kasutusvõimaluste  säilitamine,  aktiivse  puhkuse  võimaldamine  ja  maastiku
esteetilise  väärtuse  säilitamine.  Samas  on  oluline  tagada  majanduse  arenguks
vajalikud ressursid (nagu mullaviljakus) looduskeskkonda oluliselt  kahjustamata
ning looduslikku mitmekesisust säilitades.

Joogivesi
Lähiperioodi (2006) esmane eesmärk on ohutu joogivee tagamine kogu Pandivere
elanikkonnale:  joogivesi  ei  tohi  sisaldada  haigustekitajaid  ega  ülenormatiivselt
keemilisi toksilisi ühendeid.
Kaugemas perspektiivis (2013) peab joogiveevarustussüsteemide (mida kasutavad
enam  kui  50  inimest)  vesi  vastama  kõigile  kvaliteedinõuetele:  peab  olema
nähtavalt puhas ja hea maitsega; vastama nõuetele indikaatornäitajate osas ja peab
olema tehnilistele normidele vastav.

Põhjavesi
Eesmärgiks  on  regionaalse  põhjavee  toiteala  kaitse  ja  kvaliteetse  joogivee
säilitamine piirkonna elanikele. Maapinnalähedase veekihi põhjavesi piirkonnas,
ka  põllumajandusaladel,  peab  lämmastikuühendite  osas  vastama  joogivee
normidele.  Ülemise vööndi allikate vee nitraatioonisisaldus peab olema alla 50
mg/l. Suurte allikate nitraatioonisisaldus alla 25 mg/l.
Tuleb tagada põhjavee kaitse ohtlike ainetega reostamise eest, keskkonnaohtlike
objektide vastavus keskkonnanõuetele, olemasolevate reostuskollete kontroll ning
põhjavee  reostuse  lokaliseerimine.  Enamuse  veehaarete  ja  erakaevude  vesi
väljaspool suuremaid asulaid peab vastama ilma töötlemata joogivee nõuetele.

Pinnavesi
Eesmärgiks on pinnaveekogude hea seisund, et veekogud oleksid hapnikurikkad
ning sobiksid väärtuslike kalaliikide elupaikadeks ja kalakasvatuste rajamiseks.
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Joogiveeks  kasutatav  pinnavesi  peab  vastama  joogiveeks  kasutatava  pinnavee
nõuetele.  Suuremate  allikajärvede  vesi  peab  vastama  suplusvee  nõuetele
(nitraatiooni sisalduse osas joogivee nõuetele).
Reoveepuhastitest veekogudesse juhitav heitvesi peab vastama Vabariigi Valitsuse
31. juuli 2001. a. määruse nr. 269 “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise
kord” nõuetele,  mille alusel on antud vee erikasutusluba, 38 väikeasulale ja 21
hajaasustusobjekti reoveepuhastile.
Pandivere alamvesikonna veemajanduskava meetmekavas aastateks 2003 – 2014
on toodud järgmised tegevused:

- Veevarustuse  ja  kanalisatsiooni  arengukavade  väljatöötamine
omavalitsustes 3,0 milj. krooni.

- Veevarustussüsteemide korrastamine 93,5 milj. krooni.
- Uute kaevude rajamine.
- Põhjaveevarude uuringud 1,0 milj. krooni.
- Veehaarete  kaitse  reostuse  eest,  sanitaarkaitsealade  rajamine  0,3

milj. krooni.
- Jääkreostuse lokaliseerimine ja likvideerimine 5,0 milj. krooni.
- Olemasolevate kütusehoidlate korrastamine 0,7 milj. krooni.
- Reoveepuhastusseadmete  ja  kanalisatsioonisüsteemide  rekonstru-

eerimine 80,1 milj. krooni.
- Fosforiärastusseadmete  paigaldamine  Kadrina  reoveepuhastile  0,1

milj. krooni.

2.3.6. Lääne-Eesti vesikonna Harju alamvesikonna veemajanduskava

Lääne-Eesti  vesikonna  Harju  alamvesikonna veemajanduskava  (kinnitatud
Vabariigi  Valitsuse  01.04.2010.  a  korraldusega  nr  118  „Veemajanduskavade
kinnitamine“)on  koostatud  vee  kaitse  ja  kasutamise  abinõude  planeerimiseks
Lääne-Eesti  vesikonnas.  Vesikonna  veemajanduskava  koostamisel  lähtuti  nii
veeseadusest kui ka EL-i veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ).
Veepoliitika  raamdirektiivi  rakendamiseks  tuleb  liikmesriikide  veemajanduse
juhtimiseks  koostada veemajanduskavad oluliste  veeprobleemide lahendamiseks
ning vee hea seisundi saavutamiseks.
Lääne-Eesti  vesikonna  veemajanduskava  lähtematerjalideks  on  Lääne,  Matsalu,
Läänesaarte, Pandivere põhjavee ja Pärnu alamvesikondade veemajanduskavad ja
veemajanduskavade koostamise käigus valminud uuringud ja aruanded.

Vastavalt  Harju  alamvesikonna  veemajanduskava  koostamise  käigus  antud
hinnangule on Jägala jõe seisund kogumites Jägala-3 ja Jägala-5 kesine, ülejäänud
osas hea. Jägala jõe puhul on peamiseks probleemiks valglalt tulenev hajureostus,
mis moodustab lämmastiku kogukoormusest 90%. Suurim reostuskoormus tuleb
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Kehra linna Horizon tehasest, mis moodustab kogu valgla heitvee hulgast 97%.
Lämmastiku ja  fosfori  koormused tehase  heitvees  on suhteliselt  madalad,  kuid
kõrge raskesti laguneva orgaanilise aine hulk (BHT koormus) mõjutab vahetult
hapniku  sisaldust jões.  Heitvee  mahu  vähendamine  ning  täiendavate
puhastusseadmete  ehitus  Kehras vähendaks  oluliselt  kogu  reostuskoormust.
Looduslikuks  tõkkeks  lõhedele  on  Jägala juga.  Enne  seda  1,5  km  kaugusel
suudmest  asub  Linnamäe  HEJ  pais,  mille taastamistööde  käigus  rajati  küll
kunstkärestik paisu alla, kuid kalapääsu paisust mööda ei ole. Jõe seisundit võib
halvendada  veel  Jägala  joa  ja  Linnamäe  HEJ  vahele kavandatav  Jägala  HEJ
taastamine.  

Albu  valla  põhjavesi  on  vastavalt  veemajanduskavale  nõrgalt  kaitstud  ja
mõningates kohtades kaitsmata pindmise reostuse eest. 

KOKKUVÕTE  PINNA-  PÕHJAVEEKOGUMITE  SEISUNDI  HOIU  JA
PARANDAMISE MEETMETEST. 
Pinnaveekogumid.   Väljavõte põhimeetmetest.
Väikeste  ja  keskmiste  jõgede  ning  jõgede  veevaesemate  ülemjooksude
veekogumite  seisundi  parandamiseks  tuleb  lisaks  rändetõkete  likvideerimisel
rakendada mitmekesiseid hoolduse, tervendamise ja toitainete koormuse piiramise
tegevusi. 
Lisameetmed. 
Veekogumite  seisundi  hoiuks  ja  hea  seisundi  taastamiseks  tuleb  koostada
asjakohases  mahus  kavad  ja  projektid.  Vajalik  on  rakendatud  meetmete
tulemuslikkuse seire. Kiirustav ja uisapäisa tegutsemine võib kasu asemel kahju
tuua.  Maismaa  pinnaveekogumite  seisundi  parandamise  kogumaksumuseks  on
hinnatud 800 mln krooni. 
Osade  väikeste  veekogumite  ja  reostunud  veekogumite  puhul  on  hea  seisundi
saavutamiseks  ning  Läänemere  koormuse  piiramiseks  võetud  kohustuste
täitmiseks  on  tõenäoliselt  vajalikud  lisameetmed  toitainete  koormuse
vähendamiseks  (sh  täiendav  fosforiärastus,  veekogude  tihedam  hooldus,
maakasutuse  intensiivsuse  vähendamine,  kaitseribad).  Nende  meetmete
hinnanguline kogumaht on suurusjärgus 2 miljardit krooni.

Põhjaveekogumid.
Veekogumite seisundit mõjutavate objektide korrastamise meetmed on samad nii
põhjaveele  kui  pinnaveele.  Põhjaveehoiu  seisukohalt  on  olulisemad  meetmed
reostunud  alade  korrastamine,  põllumajandusliku  hajukoormuse  piiramine  ning
maavarade  põhjavett  säästev  kaevandamine.  Neile  meetmetele  lisanduvad
põhimeetmetena:

• ühisveevärgi veehaarete kaitse tagamine;
• põhjaveekogumite järelevalve ja kaitsemeetmed;
• kasutuseta seisvate puurkaevude inventariseerimine, likvideerimine või
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konserveerimine.
Kinnitatud  põhjavee  varuga  põhjavee  leiukohtade  kaitse  tagamiseks  tuleb
keskkonnaregistrisse kanda põhjavee leiukohtade (maardlate) piirid ja kehtestada
neis  piires  vajalikud  maakasutuse  kitsendused  põhjavee  reostumise  ja
liigvähendamise  eest.  Maapinnalähedase  veekihi  kaitse  on  vajalik  ka  eelkõige
aladel,  kus maapinnalähedane põhjavesi  on üksiktarbijate veevarustuse allikaks.
Tuleb  tagada  põhjavee  kaitse  ohtlike  ainetega  reostumise  eest,  potentsiaalselt
keskkonnaohtlikud  objektid  tuleb  viia  vastavusse  keskkonnanõuetega  või
likvideerida.  Teise  etapina tuleb reostunud aladel  hinnata  reostunud pinnase ja
põhjavee mahud ja keskkonnaohu korral viia läbi pinnase puhastustööd. Oluline
on tagada kõikidel reostunud aladel ja potentsiaalselt reostunud aladel (alad, kus
minevikus  on toimunud majandustegevus,  mis  võis  põhjustada pinnasereostust)
regulaarne seire ja järelvalve (punktkoormus- allikate korrastamise meede).
Tiheasustusalal  on oluline  välja  ehitatud vettpidava olmereovee ja  tööstusalade
sademevee  kanalisatsiooni  olemasolu.  Heitvee  juhtimisel  pinnasesse  ei  tohi
kahjustada põhjavee kvaliteeti (punktkoormusallikate korrastamise meede).
Põhjavee  meetmete  kogumaksumus  (lisaks  punkt-  ja  hajukoormuse  piiramise
meetmetele) on hinnanguliselt 66 mln krooni. Meetmed on detailsemalt käsitletud
alamvesikondade veemajanduskavades.

2.4. Muud andmed
2.4.1. Põhjaveevarude uuringud

Albu valla territooriumil põhjaveevarude põhjalikke uurimistöid viimastel aastatel
teostatud  ei  ole.  Viimane  ja  ainuke  tõsisem  uurimistöö  teostati  RPUI  “Eesti
Maaparandusprojekt” poolt.
Pandivere kõrgustiku põhjavee varu ja kvaliteeti on peale seda uuritud põhjavee
seire  läbiviimise  käigus.  Uurimistulemused  on  piisava  täpsusega  esitatud  AS
Maves  poolt  2003.  aastal  koostatud  töös  “Pandivere  põhjavee  alamvesikonna
veemajanduskava”  ja  neid  tulemusi  on  arvestatud  ka  Harju  alamvesikonna
veemajanduskava koostamisel. 

2.4.2. Tehnovõrkude joonised

Albu vallas paiknevate asulate ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni jooniseid on väga
vähe säilinud. Vanade jooniste täpsus on väike ja sageli ei vasta joonistel toodu
tegelikule  situatsioonile,  millest  tulenevalt  on  soovitatav lähitulevikus  koostada
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vastavalt veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise järjekorrale
uued joonised. Käesoleva töö koosseisus olid kasutada järgmised veevarustus- ja
kanalisatsioonisüsteemide skeemid ja joonised:

1. Albu asula kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. AS Eesti Projekt.
Töö nr. AS-1127-00. Ehitusprojekt 1. köide seletuskiri. Tallinn, 2000.

2. Albu asula kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. AS Eesti Projekt.
Töö nr. AS-1127-00. Ehitusprojekt 2. köide reoveepumplad. Tallinn, 2000.

3. Albu asula kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. AS Eesti Projekt.
Töö  nr.  AS-1127-00.  Ehitusprojekt  3.  köide  reoveetorustikud.  Tallinn,
2000.

4. Albu asula kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. AS Eesti Projekt.
Töö nr. AS-1127-00. Ehitusprojekt 4. köide reoveepuhasti. Tallinn, 2000.

5. Albu asula kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. AS Eesti Projekt.
Töö nr.  AS-1127-00. Ehitusprojekt 5.  köide töömahtude loetelu. Tallinn,
2000.

6. Albu  asula  kanalisatsioonisüsteemide  rekonstrueerimine.  Geodeetiliste
uurimistööde aruanne. OÜ GeoMetria. Töö nr. T-442. Tallinn, 2001.

7. Albu  asula  kanalisatsioonitrassi  teostusjoonised.  OÜ  Georam.  Töö  nr.
55/05-02. Paide, 2002.

8. Ahula  veevarustuse  ja  kanalisatsiooni  rekonstrueerimine.  AS  Schöttli
Keskkonnatehnika  &  OÜ  Enno  Projekt.  Töö  nr.  S-02-2;  E-02-138.
Tööjoonised. Tallinn, 2002.

9. Ahula  veevarustuse  ja  kanalisatsiooni  rekonstrueerimine.  AS  Schöttli
Keskkonnatehnika  &  OÜ  Enno  Projekt.  Töö  nr.  S-02-2;  E-02-138.
Tööjoonised; taotluseelarve. Tallinn, 2002.

10.  Järvamaa, Albu vald. Ahula küla maa-ala topo-geodeetilised uurimistööd.
Rakendusgeodeesia  ja  Ehitusgeoloogia  inseneribüroo  OÜ.  Töö  nr.  TT-
0941. Tallinn, 2002.

11.  Järvamaa,  Albu  vald,  Ahula  küla.  Ahula  küla  vee-  ja
kanalisatsioonisüsteemide  projekteerimine.  Ehitusgeoloogilise  uurimistöö
aruanne. Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia inseneribüroo OÜ. Töö nr.
GE-0423. Tallinn, 2002.

12.  Ahula veevarustuse ja kanalisatsiooni renoveerimine. Antikor OÜ. Töö nr.
A-06-02.  Veepuhastusjaam-Pumpla.  Köide  EA2.  Põhiprojekt.
Elektripaigaldis ja automaatika. Tallinn, 2002.

13.  Ahula  veevarustuse  ja  kanalisatsiooni  esimese  ehitusjärgu
rekonstrueerimistööd. OÜ Georam. Töö nr. 56/13-02. Paide, 2002.

14.  Albu vald Ahula aleviku kanalisatsiooni- ja veetrassi  teostusjoonis.  OÜ
GEORAM. Paide, 2002.

15. Järva  maakond,  Albu  vald,  Ahula  veepuhastusjaam  –  pumpla.
Üleandmisdokumentatsioon. Veemaailm INC OÜ. Kuressaare, 2003.

16.  Ahula veetöötlus. Rauafiltrisüsteem EURA S 75 T. Tallinn, 2003.
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17.  Järva maakond, Albu vald Ahula alevik. Vee- ja kanalisatsioonitorustikud.
Teostusprojekt. OÜ Ösel Plan. Töö nr. 21-04. Kuressaare, 2004.

18.  Veevõtu ja –saastelubade taotlusmaterjalide koosseisus toodud skeemid.
19.  Albu valla ÜVK AK. OÜ Vetepere. Albu, 2005.
20.  Albu valla ÜVK AK. SWECO Eesti AS. Albu, 2006.
21. Ahula  küla  ühisveetorustiku  ja  kanalisatsiooni  täiendavad  topo-

geodeetilised uurimistööd. Järva maakond, Albu vald. REIB OÜ. Töö nr
TT-1706T-1. Tallinn, veebruar 2006.

22. Ahula  küla  ühisveevarustuse  ja  –kanalisatsiooni  teostusjoonis.  Järva
maakond, Albu vald, Ahula küla. OÜ Georam. Töö nr T 15/63-06. Tapa,
2006.

23. Harju  alamvesikonna  lõunaosa  ja  Loksa  linna  veemajandusprojekt.
SWECO Eesti AS. Eelprojekt. Tallinn, 2006.

24. Järva  maakond,  Albu  vald,  Ahula  asula  vee-  ja  kanalisatsioonitrassi
ehitamine. Üleandmisdokumentatsioon. Veemaailm INC OÜ. Kuressaare,
2006.

25. Albu valla Ahula küla ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni II ehitusetapp.
Ahula  küla  ühisveevarustus  ja  –kanalisatsioon.  Põhiprojekt,
kooskõlastusmaterjal. Töö nr E-05-185. Tallinn, 2006.

26. Eksperdi  arvamus  OÜ  Enno  Projekt  töö  ”Albu  asula  ühisveevärgi
rekonstrueerimine. Põhiprojekt.” kohta. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2008.

27. Albu valla Albu asula reoveepuhastusjaama rekonstrueerimise eelprojekt.
OÜ Vetepere. Pudisoo, 2009.

28. Albu  asula  veetorustike  rekonstrueerimine.  Ehitamise  tehnilised
dokumendid. AS Paide MEK. Paide, 2009.

29. Eksperdi arvamus SV Torutööd OÜ poolt koostatud Albu valla Albu asula
reoveepuhastusjaama  rekonstrueerimise  tööprojekti  kohta.  OÜ  Vetepere.
Pudisoo, 2010.

30. Teede Tehnokeskus AS poolt koostatud „Riigimaantee 5 Pärnu-Rakvere-
Sõmeru km 110,8-120,7 maa-ala geodeetilised uurimistööd“, töö nr 2012-
123.

31. „Kaalepi  ja  Seidla  asulate  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooniprojekti
geodeetiline alusplaan.“ Geoweb OÜ töö nr GA12031.

32. Albu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava. OÜ Vetepere.
Albu, 2011. Veebiaadress:
http://www2.jarvamv.ee/albuvv/index.php?id=493

33. Kaalepi ja Seidla asulate ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni projekteerimise ja
rekonstrueerimise  I  etapp.  Seidla  puurkaev-pumpla  projekt.  Projekt  nr
11500. BalRock OÜ. Aprill 2013.

34. Järvamaa Albu vald. Seidla ja Kaalepi külade veevarustus ja kanalisatsioon.
Ehitusprojekt. Töö nr 17-12. Eesti Veeprojekt OÜ. Tartu, 24.05.2013.

21

http://www2.jarvamv.ee/albuvv/index.php?id=493


35. Järvamaa Albu vald. Seidla ja Kaalepi külade veevarustus ja kanalisatsioon
2  osa.  Kaalepi  lääne-  ja  põhjaosa  ning  Seidla-Ahula  torustik.  Eesti
Veeprojekt OÜ. Töö nr. 17 – 12. Tööprojekt. Tartu, 29.07.2013.

2.4.3. Vee erikasutusload

Vastavalt  lepingule  viib  OÜ Vetepere  Albu  valla  ÜVK AK kooskõlla  kehtiva
seadusandlusega Albu, Ahula, Kaalepi ja Seidla külade kompaktse tiheasustusega
alade  osas.  Ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooniga  tegeleb  Albu  vallas  Albu  VA
Teenus juhataja hr. Kuldar Tammik tel.: 5533988. Albu VA Teenus on väljastatud
vee erikasutusluba nr L.VV.JÄ-141155 (http://klis.envir.ee/klis): 

Albu  VA  Teenus  (Ahula,  Seidla,  Albu  ja  Kaalepi  külad).  Aadress:
Järvamaa, Järva-Madise, 73402. Vastutav isik: juhataja hr. Kuldar Tammik,
tel.:  3820500;  5533988,  faks:  3820501,  e-post:  kuldar@albu.ee.
Kehtivusaeg kuni 31. 12. 2017. a.

3. Sotsiaal-majanduslikud ja keskkonna näitajad.
3.1. Keskkond.
3.1.1. Üldandmed.

Albu vallas elas 1.  jaanuari 2014. aasta seisuga 1257 inimest (vaid 0,1% Eesti
rahvastikust).  Valla  asustustihedus  on  üks  Järvamaa  väiksemaid  –  5,4  in/km².
Valla  idaosa  kuulub  Pandivere  kõrgustiku  äärealale,  sellel  suhteliselt  väikesel
territooriumil paikneb suurem osa valla elanikest. Viimase nelja aasta jooksul on
rahvastik vähenenud 140 inimese võrra (01.01.2011. a seisuga oli 1397 inimest).
Valla  rahvastiku  püsimajäämiseks  tuleb  säilitada  ja  juurde  meelitada  eelkõige
tööealisi elanikke ning noori peresid, pakkudes neile töö- ja elamisvõimalusi ning
vaba aja veetmise ja enesearendamise  võimalusi. 

Albu valla territooriumil asub kolm suurt kaitseala: Kõrvemaa maastikukaitseala,
Pandivere veekaitseala ja Vulbi taimeharulduste kaitseala. Valda läbivad mitmed
jõed,  millest  enamik  kuulub  Jägala  jõe  vesikonda.  Suuri  järvi  Albu  valla
territooriumil ei ole. Siin on hulgaliselt märgalasid, suuremad neist on Kakerdi,
Kautla, Seli, Kodru ja Tartussaare raba. Valla veeressursse kasutatakse Tallinna
varustamisel veega. Albu vallas asuvatest maa-ainese (kruus, liiv) karjääridest on
tänaseks osaliselt kasutuses Neitla. 
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3.1.2. Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus.

Albu  vald  asub  Pandivere  kõrgustiku  loodenõlval  piiratud  kasutusega  alal.
Absoluutkõrgused  on  ca  70  –  85  m.  Aluspõhjas  avanevad  valla  põhjaosas
ülemordoviitsiumi  nabala  ja  vormsi  ning  kesk-  ja  lõunaosas  pirgu  lademete
lubjakivid.  Lubjakive  läbivad  üksikud  kirde-edela  suunalised  rikkevööndid.
Pinnakate koosneb peamiselt savimoreenist, keskmise paksusega 4-7 m, mille all
on lubjakivi ja dolomiidistunud lubjakivi. Turvast esineb laialdaselt liigniisketel
maa-aladel  Albu  asulast  läänes.  Pinnakatte  setetega  seotud  pinnasevesi  on
vähetähtis  –  kasutuses  on  üksikud  salvkaevud.  Põhjavesi  levib  peamiselt
ülemordoviitsiumi ja keskordoviitsiumi Rakvere lademe karbonaatsetes kivimites.
Kuna  alumiste  veekihtide  veeand  on  väike,  siis  on  eriti  aktuaalne  pindmiste
veerikaste  veekihtide   (valla  põhjaosas  kuni  60  m  ja  lõunaosas  kuni  110  m
sügavusel)  kvaliteedi  säilitamine.  Pindmised  veekihid  on  avatud  inimtegevuse
mõjule. Põhjavee kalle on lääne suunas. Pindmise põhjaveekihi tase on kaevudes
3-5 m sügavusel maapinnast. Karstinähtused on põhiliselt levinud Albu ja Järva-
Madise  asulate  vahelisel  alal.  Tarbevesi  võetakse  65  -  110  m  sügavustest
kaevudest ülemordoviitsiumi põhjaveelademest, mis on hea kvaliteediga.

Orgmetsa  küla  ja  selle  lähiümbruse  geoloogiline  läbilõige  on  Orgmetsa  küla
elamute puurkaevu passi andmetel järgmine: 

- 0,0 – 5,0 m lubjakivirähk;
- 5,0 – 40,0 m lubjakivi.

Kaalepi küla ja selle lähiümbruse geoloogiline läbilõige on küla puurkaevu passi
andmetel järgmine: 

- 0,0 – 2,0 m liivsavi kruusa ja veerisega;
- 2,0 – 25,8 m lõheline lubjakivi;
- 25,8 – 74,0 m dolomiidistunud lubjakivi;
- 74,0 – 88,0 m savikas lubjakivi;
- 88,0 – 126,0 m lubjakivi;
- 126,0 – 140 m savikas lubjakivi.

Seidla  küla  ja  selle  lähiümbruse  geoloogiline  läbilõige  on  Seidla  tärklisetsehhi
puurkaevu passi andmetel järgmine: 

- 0,0 – 3,5 m saviliiv kruusa ja munakatega;
- 3,5 – 10,5 m lubjakivi;
- 10,5 – 21,0 m lubjakivi mergli vahekihtidega;
- 21,0 - 90,0 m lubjakivi ja dolomiidistunud lubjakivi;
- 90,0 – 115,0 m tihe lubjakivi;
- 115,0 – 125,0 m savikas lubjakivi;
- 125,0 – 140,0 m lubjakivi.

Ahula küla ja selle lähiümbruse geoloogiline läbilõige on Ahula elamute ja söökla
puurkaevu passi andmetel järgmine: 
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- 0,0 – 4,9 m saviliiv lubjakivi tükkidega;
- 4,9 – 52,0 m dolomiidistunud lubjakivi mergli vahekihtidega;
- 52,0 – 63,0 m savikas lubjakivi;
- 63,0 - 100,0 m lubjakivi mergli vahekihtidega;
- 100,0 – 115,0 m savikas lubjakivi.

Albu  küla  ja  selle  lähiümbruse  geoloogiline  läbilõige  on  Albu  elamusektori
puurkaevu passi andmetel järgmine: 

- 0,0 – 11,0 m liivsavi kruusa ja munakatega;
- 11,0  –  33,5  m  lubjakivi  ja  dolomiidistunud  lubjakivi  üksikute

merglilise lubjakivi vahekihtidega;
- 33,5 – 42,0 m mergliline lubjakivi;
- 42,0 - 65,0 m lubjakivi;
- 65,0 – 75,0 m mergliline lubjakivi lubjakivi vahekihtidega.

Tarbevee  saamiseks  on  lisaks  puurkaevudele  rajatud  kuni  6  m  sügavusi
salvkaevusid. 

3.1.3. Põhjavesi.

Sotsiaalministri 02. 01. 2003. a määrusega nr. 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava
või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded”.
Määrusega  kehtestatakse  kvaliteedi-  ja  kontrollinõuded  joogivee  tootmiseks
kasutatava  või  kasutada  kavatsetavale  pinna-  ja  põhjaveele,  võttes  arvesse  vee
looduslikku koostist, nõuetekohaseid veetöötlusmeetodeid, vee kogust ja kaitstust
reostuse eest.
Joogiveeallika  valikul  lähtutakse riigi  veekatastri  andmetest  pinna-  ja  põhjavee
kvaliteedi ja koguste kohta, kusjuures joogiveeallika veevaru peab rahuldama vee
erikasutusloa taotleja poolt prognoositud veevajaduse.
Joogivee  tootmiseks  kasutada  kavatsetav  pinna-  ja  põhjavesi  klassifitseeritakse
käesoleva määruse lisades 1 ja 2 toodud näitajate piirväärtuste järgi.
Sotsiaalministri  13.  juuli  2001.  a  määrus  nr.  82  “Joogivee  kvaliteedi-  ja
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” (16.06.2005/81 (RTL 2005, 69, 971)
01.07.2005)  1)  kehtestab  joogivee  kvaliteedi-  ja  kontrollinõuded ning joogivee
proovide analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee saastumise
kahjulike mõjude eest.
Joogivett  loetakse  tervislikuks  ja  puhtaks,  kui  see  ei  sisalda  mikroorganisme,
parasiite  ega  mis  tahes  aineid  sellisel  arvul  ega  sellises  koguses,  mis  kujutab
potentsiaalset  ohtu inimeste tervisele ning kui mikrobioloogilised ja keemilised
kvaliteedinäitajad ei ületa §-des 4 ja 5 esitatud piirsisaldusi.
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Joogivee mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad, keemilised kvaliteedinäitajad ning
organoleptilisi  omadusi  mõjutavad,  üldist  reostust  iseloomustavad  näitajad  ja
radioloogilised näitajad (edaspidi indikaatorid) ei tohi ületada paragrahvides 4, 5
ja 6 esitatud piirsisaldusi, välja arvatud paragrahvi 3 lõikes 4 esitatud tingimustel.
Pandivere põhjavee alamvesikond hõlmab Lääne-Viru (1004 km2) ja Järva (1378
km2) maakondi,  asudes 21 omavalitsuse territooriumil. Siin asuvad Rakvere, Tapa
ja Tamsalu linnad ning suurematest alevikest Koeru, Järva-Jaani, Kadrina, Vinni,
Sõmeru, Aravete ja Väike-Maarja.
Pandivere  kõrgustikul  on  põhjavesi  aluspõhjakivimeis  4…5  meetri  sügavusel,
olenevalt pinnamoest ka kuni 20 m sügavusel. Põhjavesi liigub kõrgustiku laelt
äärealade  suunas  ning  voolab  välja  allikates  ja  jõeorgudes.  Ligi  41  %
infiltreerunud veest läheb sügavamate põhjaveekihtide toiteks.
Pandivere  põhjavee  alamvesikonnas  saab  eraldada  kolm  üksteise  peal  lasuvat
põhjaveekompleksi  (S-O,  O-Cm  ja  Cm-V  veekiht).  Need  levivad  kogu
alamvesikonna  territooriumil  ja  ulatuvad  ka  väljapoole  Pandivere  põhjavee
alamvesikonda.  Kvaternaarisetetes  leviv  põhjavesi  ei  moodusta  omaette
põhjaveekihti, kuna pinnakate on suhteliselt õhuke ja esineb mosaiikselt. 
Siluri-ordoviitsiumi (S-O) karbonaatkivimeis liigub põhjavesi mööda lõhesid ning
karstitühemikke. Valdav osa kasutatavast põhjaveest on kuni 70 meetri sügavusel.
Enamus väiketarbijaid saavad oma vee siluri-ordoviitsiumi põhjaveekompleksist.
Siluri-ordoviitsiumi põhjaveekiht on kogu alamvesikonnas reostuse eest kaitsmata
või nõrgalt kaitstud.
Maapinnalähedase põhjaveekihi vesi on looduslikult hea kvaliteediga ja väikese
mineraalsusega, veekihi sügavamas anaeroobses osas sisaldab sageli liigselt rauda,
mangaani ja väävelvesinikku.
Ordoviitsiumi-kambriumi  (O-Cm) põhjaveekompleks  on  Pandivere  kõrgustiku
põhjaosas  60…80  m  sügavusel  ning  jääb  ala  lõunaosas  200  m  sügavusele.
Ülemiseks veepidemeks on Varangu lademe argilliit ja savi ning Latorpi lademe
savikas glaukoniitliivakivi. Veekihi paksus on 25…30 m ja veejuhtivus on suurim
alamvesikonna põhjaosas. Ordoviitsiumi-kambriumi vesi on surveline (veetase on
vettandvatest  kihtidest  kõrgemal).  Põhjavesi  on  looduslikult  enamasti  hea
kvaliteediga.
Kambriumi-vendi  (Cm  -V) põhjaveekompleks  on  Rakvere  ümbruses  70  m,
Ellaveres aga juba 311 m sügavusel maapinnast, ning on seotud Gdovi ja Voronka
kihistu  liivakividega.  Veekihi  paksus  on  kuni  90  m.  Kambrium-vendi  ja
ordoviitsiumi-kambriumi  põhjaveekihte  eraldab  65…85  m  paksune  Lontova
lademe “sinisavi”. Põhjaveekihi vesi on surveline.
Alamvesikonna  lõunaosas  on  veekihi  vesi  soolakas.  Vesi  võib  sisaldada  ka
lahustunud  gaase  ja  ammooniumiooni.  Kõik  need  nähtused  on  looduslikku
päritolu.
Põhjavee kvantitatiivne seisund.
Põhjavee  tarbimine  ei  põhjusta  alamvesikonnas  põhjavee  taseme  soovimatut
alanemist. O-Cm ja Cm-V veekompleksides on alamvesikonna põhjaosa linnade
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veehaarete  piirkonnas  tekkinud  kohalikud  alanduslehtrid.  Põhjavett  tarbitakse
lubatud  varude  piires  ja  põhjavee  tasemete  mõõtmised  näitavad  tasemete
stabiilsust. Põhjaveekihtide kvantitatiivne seisund on hea.
Põhjavee kvalitatiivne seisund.
Põhjavee kvalitatiivne seisund on käesoleval ajal kõikides põhjaveekompleksides
valdaval osal alamvesikonnast hea. 
Kuna  siluri-ordoviitsiumi  põhjaveekogumi  reostumise  oht  on  reaalne,  on
põhitähelepanu pööratud selle veekompleksi veekvaliteedi jälgimisele.
Riskipiirkonnad. 
Piirkonniti  on  siluri-ordoviitsiumi  põhjavesi  reostunud  lämmastikühenditega.
Naftaproduktidega  on  reostunud  vesi  Rakvere  ja  Tapa  piirkonnas.  Asulate  ja
farmide  ümbruses  võib  esineda  bakterioloogilist  reostust.  Kuni  kõik
jääkreostuskolded  ning  mittekorras  vedelkütuse  hoidlad  pole  korrastatud,  on
reaalne oht põhjavee reostumiseks õliproduktide ja kemikaalidega.
Põhjavee üldseisundi võib käesoleval ajal alamvesikonnas tervikuna hinnata
heaks. Alamvesikonna veevarude hea seisundi säilitamisel on määrava tähtsusega
oluliste karstialade, karstijärvede ja allikarühmade kaitse. Tuleb kaitsta ka kõiki
üksikallikaid ja karstilehtreid.
Albu  vallale  pikaajaliselt  põhjaveevarusid  kinnitatud  ei  ole.   Lubatud  veevõtt  on
fikseeritud vee erikasutuslubadega.

Albu  valla  Albu,  Kaalepi  ja  Seidla  ning  Ahula  asulate  ühisveevärgi  puur-
kaevpumplate ning Kaalepi ja Orgmetsa erapuurkaevude andmed ja veekvaliteedi
näitajad.   Tabel 3.
Näitaja Albu Kaalepi Seidla ja

Kaalepi
Orgmetsa Ahula

Puurk. passi nr.
Nimetus
Katastri nr

6060
Männi

Nr 10100

2247
Ristiku

1654
Seidla tärklise

Nr 10066

2998
Elamute

3596
Korterelamute

Nr 10088
Põhjavee kith O3 O3 O3-2 O3 O3-2

Puurimise aasta 1989 1968 1966 1971 1973
Tootlikkus m3/h 14,4 24,1 6,3 13,8
Regul. Seade Hüdrofoor hüdrofoor Hüdrofoor,

II astme pumpla
veeautomaat Sagedus-

muunduriga
pumbad

Sanitaartsoon m 50 50 50 50 50
Veepuhastusseade ei ole ei ole ei ole ei ole on
Veepuhastusseadme vajadus on (Fe) 

uus veepu-
hastusjaam

Ei ole vaja Ei ole vaja ei ole vaja on (Fe ja H2S)
uus veepu-
hastusjaam

Puurkaevu sügavus m 75 140 140 40 115
Pumba mark EN-24 HЖ - 6 SAER NS95-

16/C
veeautomaat Grundfos

Q mõõtevahend Kulumõõtja kulumõõtja            kulumõõtja kulumõõtja kulumõõtja
Vajab rekonstrueerimist Kõik on uus Vana hüdrof.

demonteerida
Kõik on uus Hoone vajab

remonti, elekter
rek.

Kõik on uus

Proovivõtu aeg 14.09.2009 04.10.2013 21.10.2013 08.04.2002
Ammoonium NH4

+ mg/l (0,5) 0,05 <0,04 <0,02 <0,29
PH (6,5 – 9,5) 7,4 7,39 7,3 7,56
Üldraud Fe mg/l (0,2) 0,086 0,02 0,027 0,2 0,49
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Kloriid Cl- mg/l (250) 9,0 11,3 12 18,4 16
Nitraat NO3

- mg/l (50) <0,45 5,3 4,0 25,5 7,07
Nitrit NO2

- mg/l (0,5) 0,048 0,012 0,02
Oksüdeeritavus mgO/l (5,0) 0,48 < 1,0 0,8 0,9
Üldkaredus mg-ekv/l (10) 6,8 5,59 6,34
Sulfaat mg/l (250) 38 39 15,0 24
Boor B mg/l (0,3)
Fluoriid F- mg/l (1,5) 0,89 0,74 0,89
Tsüaniid µg/l (50)
Plii Pb µg/l (10,0) 
Kaadmium Cd µg/l (5,0)
Kroom Cr µg/l (50,0)
Nikkel Ni µg/l (20,0)
Vask Cu mg/l (2,0)
Mangaan Mn µg/l (50,0) 5 8
Seleen Se µg/l (10,0)
Arseen As µg/l (10,0)
Elavhõbe Hg µg/l (1,0)
Antimon Sb µg/l (5,0)
1,2 dikloroetaan µg/l (3,0)
Tetrakloroeteen µg/l (10)
Trihalometaanide summa µg/l 
(100)
Benseen µg/l (1,0)
PAH –d summa µg/l (0,10)
Benso(a)püreen µg/l (0,010)
Proovivõtu aeg 14.09.2009 21.10.2013 08.04.2002
Escherichia coli 100 PMÜ ml 
(0)

0 0 0 0 <1

Coli-laadsed bakterid 100 ml 
PMÜ (0)

0 0 0 0 <1

Enterokokid 100 ml PMÜ (0) 0 0 0 0 <1
Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml
(100)

25 0 <1

Tabelist 3 nähtub, et võetavat põhjavett tuleb puhastada Albu ja Ahula asulates
Seidla asula puurkaevu vett puhastada ei ole vaja, kuid rauasisaldus kõigub piires
0,13 kuni  0,16  mg/l.  Praegu on joogivee rauast  puhastamise  seadmed Albu ja
Ahula uutes joogiveepuhastusjaamades. 
Probleemiks on omal ajal mustast metallist – malm- ja terastorudest ehitatud ja
üledimensioneeritud  tarbevee  jaotustorustik,  mis  on  kohati  läbi  roostetanud  ja
roostet täis settinud. Vesi jõuab tarbijani seoses üledimensioneeritud torustikega
sageli mitme ööpäevase ajanihkega ja vee kvaliteet halveneb torustikes oluliselt.
Hinnata tuleb torustike tehnilist seisukorda ning amortiseerunud ja mittesobivad
torustikud  tuleb  välja  vahetada.  Kõigis  ühisveevärgiga  asulates  on  regulaarselt
võetud joogivee proove tarbijate juurest (Kaalepis ja Seidlas 04.10.2013.a; Albus
16.10.2013.a;  Ahulas  16.10.2013.a)  ning  proovid  on  analüüsitud
Tervisekaitseinspektsiooni  Kesklaboratooriumis.  Kõrvalekaldeid  Sotsiaalministri
13. juuli 2001. a. määrusega nr. 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning
analüüsimeetodid”  seatud  piirsisaldustest  ei  ole  täheldatud.  Analüüsitulemused
paiknevad ja nendega saab tutvuda Albu vallamajas Albu VA Teenus kontoris.
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3.1.4. Pinnavesi.

Pandivere  kõrgustik  on  veelahkmeks  Peipsi  järve,  Soome  lahte  ja  Riia  lahte
suubuvatele  jõgedele.  Pandivere  põhjavee  alamvesikonnast  toituvad  nelja
pinnavee alamvesikonna (Pärnu, Peipsi, Viru ja Harju) jõed.
Pandivere  põhjavee  alamvesikonna  vooluvetevõrgu  tihedus  on  Eesti
alamvesikondadest kõige väiksem, ligikaudu 0,05 km/km2.
Alamvesikonna järvesus on väga väike, üle 50 hektari suuruseid järvi polegi. Üle
10 ha suurusega järvi on 11, üle 2 ha suurusega paisjärvi 9, viimastest suurim on
Varangu allikajärv (8 ha).  Pandivere kõrgustiku võlvil  on üksikud karstijärved,
nõlval leidub allikatiike ja –järvi, mis on jõgede lätteiks. Kõrgustiku jalamil, eriti
lõunas ja idas, on soostunud kallastega madalaid väikese pindala ja veevahetusega
järvi või umbjärvi.
Kevadise  lumesulamise  ja  suurte  vihmasadude  perioodil  täituvad  suuremad
maapinnanõod ja väiksemad lohud ajutiselt veega. Kujunevad lühiajalised järved,
millest  tuntumad  on  Võhmetu-Lemküla  järved  Porkuni-Neeruti  oosiaheliku
naabruses, nn Assamalla luht Tartu-Rakvere maantee ääres, Savalduma karstiala
järved jt.  Pärast vee aeglast maapõue imbumist jäävad need nõod taas kuivaks.
Sellest tulenevalt nimetatakse Pandivere kõrgustikku ajutiste järvede maaks.
Sõltuvalt  looduslikust eripärast kuuluvad rohketoiteliste järvede hulka Väinjärv,
Jäneda  Kalijärv  ja  Käravete  paisjärv  ning  pruuniveeliste  vähetoiteliste  järvede
hulka kuulub Udujärv.
Pandivere kõrgustiku keskosas, pindalaga 1375 km2 infiltreerub aastas keskmiselt
306 mm paksune veekiht. Sellest veest väljub kõrgustiku jalamil allikate kaudu
jõesängidesse 181 mm ehk 59 %.
Pandivere  põhjavee  alamvesikond  haarab  kogu  infiltratsiooniala  ja  Pandivere
kõrgustikku  ümbritseva  allikate  esimese  vööndi.  Suuremad  allikad  on  Norra-
Oostriku, Kihme, Jäneda, Imastu, Lavi, Kulina ja Simuna.
Veekogude vee keemiline seisund on reeglina hea.  Nitraatlämmastiku sisalduse
poolest  ei  vasta  Pandiveres  jõgede  ülemjooksude  vesi  küll  sageli  hea  klassi
nõuetele,  kuid  kalade  elu-  ja  paljunemispaikade  kaitseks  pole  oluline
nitraatlämmastiku  sisaldus  jõgedes,  vaid  piisav  hapniku  olemasolu.  Seepärast
võiks  kaaluda  nitraatlämmastiku  lubatud  sisalduse  suurendamist  allikatest
toituvates jõgedes. Vee kvaliteet on kõikjal Pandivere alamvesikonnast algavates
jõgedes viimase 10-15 aastaga oluliselt paranenud.
Supluskohti,  mida  inimesed  on  harjunud  aegade  jooksul  kasutama,  on
alamvesikonnas palju, kuid avalikke supluskohti, mis on arvel ka Terviseametis,
on vaid 5: Lääne-Viru maakonnas Porkuni järv, Neeruti Eesjärv ja Äntu Suurjärv
ning  Järva  maakonnas  Väinjärv  ja  Järva-Jaani  paisjärv.  Terviseameti  andmetel
Pandivere alamvesikonna supluskohtades olulisi reostusjuhte teada ei ole. 
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Vee  kvaliteet  veekogudes  peab  olema  piisavalt  hea,  et  ka  reostuse  suhtes
tundlikumad  liigid  neis  elada  saaks.  Jõe-elustikule  mõjub  otseselt  orgaaniline
reostus,  vee  reostatus  biogeenidega  on  vähem  tähtis.  Praegu  on  vee  kvaliteet
praktiliselt  kõigis  Pandivere  põhjavee  alamvesikonnast  algavates  jõgedes  vee-
elustiku normaalseks arenguks piisav. 
Lõheliste  elupaikadena  kaitstavate  jõgede  hulka  kuuluvad  Preedi,  Valgejõgi,
Vodja, Jägala, Jänijõgi, Loobu,  Oostriku, Põltsamaa, Kunda. 
Vooluveekogude  seisundi  üldhinnangu  järgi  on  enamus  Pandivere
alamvesikonna jõgedest heas seisundis.  Väga heaks võib lugeda  Ilmandu jõe ja
Prandi jõe ülemjooksu seisundit. Keskmises seisundis on enamasti tehisveekogud
(peakraavid)  ja  inimtegevusest  enammõjutatud  jõelõigud  (Põltsamaa  jõe
ülemjooks, Soolikaoja jt). Mitterahuldavas seisundis on  Järva-Jaani peakraav, mis
on eesvooluks Järva-Jaani asula halvasti puhastatud heitveele. 
Valla  territooriumil  paknevad  järgmised  veejuhtmed:  Ambla  jõgi,  Jänijõgi  ja
Jägala  jõgi.  Neist  Ambla  jõgi,  Jänijõgi  ja  Jägala  jõgi  on  veeallikaks  Tallinna
veehaardesüsteemile.  Sademevee  äravool  toimub  kraavituste  kaudu
vooluveekogudesse. Seoses probleemidega reovee kogumisel ja puhastamisel ning
intensiivse põllumajandusega jõuavad biogeenid vooluveekogudesse ja põhjavette.
Albu  vallas  paiknevad  vooluveekogud  kuuluvad  Tallinna  joogiveehaarde
süsteemi.
Albu vallas juhitakse asulate heitvesi kas pinnasesse või Ambla ja Jägala jõkke.
Heitveesuublana kasutatavate kraavide ja jõgede vooluhulk on väga väike ja sageli
on suvekuudel need veest tühjad. Normikohaselt puhastamata reovesi on otseseks
ohuks nii pinna- kui põhjaveele.  

3.2. Elanikkond ja ÜVK teenuse kasutajad.

Albu vallas elab 01. jaanuari 2014. aasta seisuga 1257 inimest (vaid 0,1% Eesti
rahvastikust).  Võrreldes  2011.  aastaga  (1397)  vähenes  elanike  arv  140  võrra.
Rahvastiku vähenemine on tingitud asjaolust, et inimesed on hakanud end sisse
kirjutama valda või linna, kus tegelikult elatakse ja kus asuvad töökohad. 
Valla  asustustihedus  on  üks  Järvamaa  väiksemaid  -  6,0  in/km².  Valla  idaosa
kuulub  Pandivere  kõrgustiku  äärealale,  sellel  suhteliselt  väikesel  territooriumil
paikneb suurem osa valla elanikest. Ülejäänud elanikud asuvad hõredalt Kõrvemaa
aladel.  Kõige  suurem on  asustustihedus  Ahula  külas,  kõige  väiksem Vetepere
külas.
Elanike arv Albu valla suuremates külades on toodud tabelis 4.
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Elanike arv Albu valla suuremates külades. Tabel 4.
Küla Elanikke (seisuga 01.01.2014. a)
Albu 311
Ahula 294
Kaalepi 206
Järva-Madise 89
Orgmetsa 60
Peedu 66
Seidla 39

3.2.1.  Reoveekogumisalad  ja  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  teenuse
kasutajad.

Albu vallas paiknevad ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemid on näidatud seni
koostatud veevarustus-  ja  kanalisatsioonisüsteemide projektmaterjalides,  mis  on
kättesaadavad Albu vallamajas Albu valla arhiivis, valla üldplaneeringu kaartidel
ning  käesoleva  töö  raames  koostatud  asulate  dimensioneeritud  ühisveevärgi  ja
-kanalisatsioonisüsteemide  põhiskeemidel  –  vt.  lisa  1.  Dimensioneeritud
ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide põhiskeemidele on kantud: 
1)  veeallikate  ja  veehaarete  ning  pumba-  ja  puhastusrajatiste  asukohad,
sanitaarkaitsealade ja rõhutsoonide ulatus;
2) tulekustutusvee veevõtukohad;
3)  kanalisatsioonisüsteemide  ülevoolu-,  pumba-  ja  puhastusrajatiste  ning
purgimissõlmede ja väljalaskude asukohad ja kujad.

Reoveekogumisalade  määramise  kriteeriumid on  kehtestatud  Vabariigi
Valitsuse 19. märtsi 2009. a määrusega nr 57. 
§ 1. Reoveekogumisala määramise üldised kriteeriumid 
(1)  Reoveekogumisala  määratakse  asulale  elanike  arvuga  üle  50 inimese,
kusjuures määratava reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha. 
(2)  Reoveekogumisala  määramisel  lähtutakse  põhjavee  kaitstusest,  arvestades
sotsiaal-majanduslikku  kriteeriumi  ja  keskkonnakaitse  kaalutlusi,  sealhulgas
pinnavee kaitstust. 
§ 2. Reostuskoormus reoveekogumisala määramiseks põhjavee kaitstuse järgi
 (1)  Kaitstud  või  suhteliselt  kaitstud  põhjaveega  piirkondades  tuleb
reoveekogumisala moodustada, kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust
rohkem kui 20 inimekvivalenti (edaspidi ie).
 (2)  Keskmiselt  kaitstud  põhjaveega  piirkondades  tuleb  reoveekogumisala
moodustada, kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie.
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 (3) Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala
moodustada, kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie.
§ 3. Sotsiaal-majandusliku kriteeriumi arvestamine
 (1)  Reoveekogumisala  määramisel  tuleb  sotsiaal-majandusliku  kriteeriumina
arvestada  leibkonna  võimalusi  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  teenuse  eest
tasumiseks,  mille  kohaselt  ühe  leibkonnaliikme  kulutused  ühisveevärgi  ja
-kanalisatsiooni teenusele ei või ületada 4% ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest
netosissetulekust tema elukohajärgses maakonnas.
 (2) Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavast või muust asjaomasest
dokumentatsioonist  selgub,  et  lõikes  1  nimetatud  kriteeriumi  ei  saa  rakendada
kooskõlas «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse» § 14 lõikes 3 sätestatuga,
vaadatakse  määratud  reoveekogumisala  piirid  üle  ning  kinnitatakse  need
vähendatud kujul, välja arvatud juhul, kui see ei ole keskkonnakaitse seisukohast
põhjendatud.
 (3)  Kui  lõikes  2  nimetatud  reoveekogumisalade  piiride  vähendamine  ei  ole
keskkonnakaitse seisukohast põhjendatud, ei arvestata nende määramisel lõikes 1
nimetatud kriteeriumi.
§  4.     Reoveekogumisalade  määramine  §-s  2  sätestatud  reostuskoormusest
väiksemate koormuste korral
  Keskkonnaameti  kirjaliku  ettepaneku  alusel  võib  põhja-  ja  pinnavee  kaitseks
reoveekogumisala  moodustada  §-s  2  sätestatud  reostuskoormusest  väiksemate
reostuskoormuste  korral,  kui  see  on  keskkonnakaitse  seisukohast  ja  sotsiaal-
majanduslikult põhjendatud.

Vastavalt Veeseaduse § 241. veekaitsenõuded reoveekogumisalal:
2) Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. 
(3) Keskkonnaministri  käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalade piirid kannab
kohalik omavalitsus kuue kuu jooksul pärast nende kinnitamist üldplaneeringule
koos  perspektiivis  ühiskanalisatsiooniga  kaetava  alaga,  mis  ei  ole  määratud
reoveekogumisalaks. 
(4)  Kohalik  omavalitsus  peab  põhjavee  kaitseks  reoveekogumisalal  tagama
ühiskanalisatsiooni  olemasolu  reovee juhtimiseks  reoveepuhastisse  ning  heitvee
juhtimiseks  suublasse,  välja  arvatud  reoveekogumisalal  reostuskoormusega  alla
2000 ie ning käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud juhul. 
(5)  Kui  reoveekogumisalal  ühiskanalisatsiooni  rajamine  toob  kaasa
põhjendamatult suuri kulutusi, võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie
või rohkem kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid. 
(6) Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie ei ole ühiskanalisatsiooni
väljaehitamine kohustuslik,  kuid ühiskanalisatsiooni ja  reoveepuhasti  olemasolu
korral  tuleb  need hoida  tehniliselt  heas  korras,  et  tagada  reovee  nõuetekohane
käitlemine. 
(7)  Reoveekogumisala  piirkonnas,  kus  puudub  ühiskanalisatsioon,  peab  reovee
tekitaja koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle
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veo  kohaliku  omavalitsuse  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  arendamise  kavas
määratud purgimissõlme. 
(8)  Reoveekogumisalal  reostuskoormusega  alla  2000 ie,  kus  puudub
ühiskanalisatsioon,  võib  lisaks  käesoleva  paragrahvi  lõikes 7  sätestatule
nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett. 
(9) Reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem on kohtpuhastite,
välja  arvatud  eelpuhastite  ja  tööstusreoveepuhastite  kasutamine  ja  heitvee
pinnasesse immutamine keelatud. 
(10)  Reoveekogumisalal  reostuskoormusega  2000 ie  või  rohkem  on  lubatud
reoveepuhastite  rajamine,  kui  iga  rajatava  reoveepuhasti
ühiskanalisatsioonisüsteemiga on seotud vähemalt 50 inimest. 

Keskkonnaministri käskkirjaga 02.07.2009. a. nr 1080 on Järva maakonnas Albu
vallas kinnitatud alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisala  Albu külal
(470 ie), Ahula külal (234 ie) ja Kaalepi külal (158 ie).
Kõik  eespoolnimetatud  reoveekogumisalade  piirid  on  kantud  dimensioneeritud
vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemidele – vt lisa 1. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) kasutajad Albu vallas praegu ja aastaks
2025. Tabel 5. 
Jrk.
nr.

Asula nimi Elanikke 2014. a. ÜV/K kasutajad; vooluhulk
2014. a 2025. a

1. Albu küla 311 (+ kool ja 
Toiduait)

246/246
19,98/22,77 m3/d

260/260

2. Kaalepi küla 210 (+ ettevõtted) 94/94
6,42/7,30 m3/d

125/125

3. Ahula küla 310 (+ kool ja 
asutused, ettevõtted)

210/212
23,97/23,97 m3/d

260/260

4. Järva-Madise 89 -/- 60/-
5. Seidla küla 40 16/16

1,08/1,08 m3/d
45/45

6. Orgmetsa küla 60 40/-
3,0 m3/d/-

54/54

Kokku:                                                       606/568 804/744
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3.2.2. Leibkonna sissetulek ja maksevõime.

Veevarustus-  ja  kanalisatsiooniteenuse maksumus piirkonniti  on väga erinev ja
võib  maakohtades  olla  näiteks  2  –  4  korda  väiksem,  kui  Tallinnas  ja  teistes
suuremates  linnades,  millest  tulenevalt  jätkub  maakohtades  veevarustus-  ja
kanalisatsiooniteenuselt  saadavast  rahast  vaid  olemasolevate  süsteemide
käigushoidmiseks.

Vastavalt  Veeseaduse  §  24  1   (veekaitsenõuded  reoveekogumisalal)  punktile  (2):
Reoveekogumisala  määramisel  tuleb  sotsiaal-majandusliku  kriteeriumina
arvestada  leibkonna  võimalusi  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  teenuse  eest
tasumiseks,  mille  kohaselt  ühe  leibkonnaliikme  kulutused  ühisveevärgi  ja
-kanalisatsiooni  teenusele  ei  või  ületada  4% ühe  leibkonnaliikme  aasta
keskmisest netosissetulekust tema elukohajärgses maakonnas.

2012. aastal oli töötajate keskmine brutopalk Järvamaal 658.10 € ja  Albu vallas ca
645.21 € ning leibkonnaliikme aasta keskmine netosissetulek oli 4 472.65 €.
Vee- ja kanalisatsiooni teenused peavad olema kättesaadavad jõukohase hinnaga.
Eesti oludes on vee- ja kanalisatsiooniteenuste arvete piir ca 2 protsendi ringis,
mille põhjuseks on eesti tarbijate suur hinnatundlikkus, kus hinna tõstmise korral
tarbimine langeb. 
Leibkonna  liikme  netosissetulek  on  oluliseks  indikaatoriks  vee-  ja
kanalisatsioonitariifide taseme prognoosimisel. 
Tabel 6 näitab vee- ja kanalisatsiooniteenuste arvete ja 2012. a keskmise leibkonna
liikme netosissetuleku suhet.  Keskmiseks leibkonna suuruseks Järva maakonnas
oli 2012. aastal 2,3 inimest. Albu Vallavalitsus kooskõlastas 21. novembri 2012. a
korraldusega  nr.  261  vallaasutus  Teenus  uued  vee-  ja  kanalisatsiooniteenuse
hinnad. Uued hinnad hakkasid kehtima 1. jaanuarist 2013.a.
23. novembril kehtestas Vallaasutus “Teenus” juhataja oma käskirjaga järgmised
vee ja kanalisatsiooniteenuse hinnad:

1. Seidla, Ahula, Albu ühisveevärk      vee hind                        1,30 eurot/m³
                                                       abonenttasu                  0,70 eurot/klient

 2. Kaalepis ostetav vesi                       vee hind                        1,30 eurot/m³
                                                       abonenttasu                  0,70 eurot/klient

3.Ahula,  Kaalepi,  Albu  (Männi),  Ojaküla  ühiskanalisatsiooni  heitvee
ärajuhtimine         

heitvee hind                   1,80 eurot/m³   
abonenttasu                   0,70 eurot/klient

 4. Kogumiskaevudest kogutud heitvee vastuvõtmine           1,40 eurot/m³.

Albu vallas moodustab keskmine vee- ja kanalisatsiooniteenuste arve praegu 2,28
protsenti keskmisest leibkonna liikme netosissetulekust. 
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Vee- ja kanalisatsiooniteenuste keskmise arve ja sissetuleku suhe praegu.
Tabel 

6.
Näitaja 2013 tariif Abonent-

Tasu
Pere
kuu
arve

Protsent
pereliikme
netosissetulekust

Vesi Kanal

€/m3 €/kuu €
Kuu arve (tarbimine vesi
87c l/d, kanal 89c l/d)

1,30a 1,80a 0,70 klient 19,56b 2,28

Märkus:  (a)  koos  km-ga,  (b)  koos  km-ga,  (c)  keskmine  tarbimine  Albu  Valla
Asutus Teenus tegevuspiirkonnas.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna prognoos ning teenusele tehtavate
kulutuste  osakaal  kohaliku  omavalitsuse  üksuse  ühe  leibkonnaliikme  aasta
keskmisest netosissetulekust. Tabel 7.
Aasta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ÜVK teenuse 
hinna prognoos 
EUR/m3 koos 
käibemaksuga

K+V = 
1.80+1.30
= 3.10

3.10 3.75 4.40 5.05 5.05 6.00

Teenusele 
tehtavate 
kulutuste osakaal 
leibkonnaliikme 
aasta keskmisest 
netosissetulekust 
%

2.28 2.23 2.53 2.83 3.09 2.95 3.31

Tabel 7 järg.
Aasta 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ÜVK teenuse hinna 
prognoos EUR/m3 
koos käibemaksuga

6.95 7.90 7.90 8.30 8.70 9.00

teenusele tehtavate 
kulutuste osakaal 
leibkonnaliikme 
aasta keskmisest 
netosissetulekust %

3.53 3.70 3.54 3.50 3.76 3.70

Arvestades  inflatsiooni,  elektrihinna  võimalikku  tõusu,  seadmete  maksumuse
suurenemist jne on prognoositav puhastatava reovee omahind koos käibemaksuga
aastal 2025 – 3,70 EUR/m3.
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3.2.3. Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse arvete laekumine.

Albu VA Teenus poolt klientidele esitatud veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste
arvete laekumise % oli 2013. aastal:

Albu küla 98 %
Ahula küla 98 %
Kaalepi küla 98 %
Seidla küla 100 %

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste arvete eest tasumata jätmise põhjusteks on
osadel inimestel väikesed sissetulekud, osadel inimestel aga hoolimatus. 
Arvestades eespooltoodut võib hinnata elanikkonna maksevõimet järgnevalt:

- ca 25 % elanikkonna maksevõime on hea;
- ca 30 % elanikkonna maksevõime on rahuldav;
- ca 45 % elanikkonna maksevõime on madal.

Albu vallas ühe leibkonnaliikme aasta keskmise netosissetuleku ja elanikkonna
maksevõime prognoos. Tabel 8.
Aasta 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Keskmise 
netosissetulek
EUR

4 472.65 5025.02 5276.27 5487.32 5706.82 5992.16 6291.77

Elanikkonna 
maksevõime
%:
- hea
- rahuldav
- madal

20
35
45

25
30
45

25
30
45

25
35
40

30
35
35

30
35
35

30
40
30

Tabel 8 järg.
Aasta 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Keskmise 
netosissetulek
EUR

6795.11 7338.72 7779.04 8245.78 8658.08 9090.98

Elanikkonna 
maksevõime %:
- hea
- rahuldav
- madal

35
40
25

35
40
25

35
45
20

35
45
20

40
45
15

40
45
15
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3.2.4. Veetarve ja veeheide ühe elaniku kohta.

Veetarve 2013. aastal. Tabel 9.
Jrk.
nr.

Asula nimi Elanikke
2010. a. 
lõpus

Ühisv. 
teenust ka- 
sutavate 
elanike arv

Ühisvee-
võrku
pumbatud
vesi m3/d

Elanike
tarbitud
vesi
m3/d

Ettevõtete
tarbitud
vesi %

Veekadu
%

Veetarve
liitrit
elaniku
kohta
ööpäevas

1. Albu küla 311 246 19,98 19,48 0,5 0,2 79
2. Kaalepi küla 206 94 6,42 5,42 1,0 – 15,6 1 - 2 58
3. Ahula küla 294 210 23,97 20,97 3,0 – 12,5 1 - 2 99
4. Järva-Madise 89 - - - - - -
5. Seidla küla 39 12 1,08 1,08 - 0,5 90
6. Orgmetsa küla 60 40 3,0 3,0 - 0,5 75

Veeheide 2013. aastal. Tabel 10.
Jrk.
nr.

Asula nimi Elanikke Ühiskanal.
teenust
kasutavate
elanike
arv

Ühiskanal.
vastu
võetud
reovett
m3/d

Olme-
reo- 
vesi 
m3/d

Toot-
mis- 
reo- 
vesi 
%

Sademevesi ja inf.
vesi m3/d või %

Veeheide
liitrit
elaniku
kohta
ööpäevas

1. Albu küla 344 246 22,77 22,27 0,5 ±10 % 91
2. Kaalepi küla 210 94 7,30 6,30 1,0-

13,7
±10 % kuni + 200 
% sademete ajal

67

3. Ahula küla 307 212 23,97 20,97 3,0-
12,5

±5 % kuni + 150 
% kõrge põhjavee 
ajal

99

4. Järva-Madise 95 - - - - - -
5. Seidla küla 39 - - - - - -
6. Orgmetsa

küla
60 - - - - - -

3.3. Veevarustuse ja kanalisatsiooni korraldamine Albu vallas.
3.3.1. Kohalik omavalitsus.

Albu vallavolikogu ja -valitsus tegutsevad ühtse süsteemina, et tagada kõigile valla
elanikele  tasakaalustatud,  toimiv  ning  säästvalt  ja  jätkusuutlikult  arenev
elukeskkond.
Kohaliku  omavalitsuse  korralduse  seaduses  sätestatud  kohaliku  elu  küsimuste
otsustamine ja korraldamine sõltub valla rahalistest vahenditest. 
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Valla  volikogu  ja  valitsus  vaatavad  valla  arengukava  ja  üldplaneeringu  üle
vastavalt esimese kord aastas ja teise valimisperioodis ning teevad vajadusel seal
muudatused.  Eelarve  täitmise  aruandele  eelneb  eelarve  täitmise  analüüs,  mille
käigus  selgub kulutuste  otstarbekus,  milliseid valla  elanike  ootusi  on  suudetud
täita, milline on tulemus, mida on saavutatud, kuidas on muutunud valla elanike
heaolu.
Albu  vallavolikogu  on  valla  kõrgemaks  kohalikuks  võimuorganiks.  Volikogu
korraline istung kutsutakse kokku regulaarselt üks kord kuus. Volikogu juurde on
moodustatud 6 alalist komisjoni: revisjoni-, sotsiaal-, kultuuri- ja hariduskomisjon,
maa-, keskkonna- ja majanduskomisjon, millede esimehed on volikogu liikmed.
Vallavalitsus  on  kohaliku  omavalitsuse  täidesaatvaks  organiks.  Vallavalitsus
koosneb  kuuest  liikmest:  vallavanem,  sotsiaalnõunik,  maanöunik  ja
keskkonnaspetsialist  ja  kaks  inimest  väljaspoolt  vallavalitsust.  Veevarustuse  ja
kanalisatsiooniga seonduva korraldamisega tegelevad Albu vallas vallavanem ja
keskkonnaspetsialist. 
Albu  vallas  on  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooniga  seonduv  lisaks
ülevabariigilistele õigusaktidele reguleeritud Albu vallavolikogu poolt kestestatud
Albu valla territooriumil kehtivate õigusaktidega - vt. alapunkt 2.1.

3.3.2. Albu valla eelarve.

Albu valla 2014. aasta eelarve tulud on 1 690 125 eurot ja kulud 1 571 446 eurot.
Albu valla tulud sõltuvad suuresti riiklikest toetustest (eraldiste aluseks on valla
elanike  arv),  kohalike  elanike  töötasult  laekuvast  üksikisiku  tulumaksust  ning
maamaksust.  Viimastel  aastatel  on  valla  eelarves  suurenenud  füüsilise  isiku
tulumaksu osa. Mahukamad eraldised eelarvest on eraldised haridusele. Näiteks
2014. aastal 38,5 % kogu eelarve kuludest. Majanduskulude osa eelarves on 2%
suurenenud: 14,0 %. Samuti on halduskulud natuke suurenenud 14,85 % (oli 2011.
a 13 %). Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud (sh kulud veevarustusele ja Albu
VA Teenus tegevuseks) on langenud: 7,51 %.
Valla poolt tehtud investeeringud on viimastel aastatel suurenenud. Ühisveevärgi
ja  -kanalisatsiooni  olukorra  parandamiseks  on  abi  küsitud  Sihtasutusest  KIK.
Viimastel  aastatel  on  korda  tehtud  Seidla  asula  ja  osaliselt  Kaalepi  asula
ühisveevärk  ja  –kanalisatsioon.  Siiani  on  keskkonnakaitseliste  objektide
ehitamiseks laenu võetud mõõdukalt. 

Lähitulevikku  planeeritud  suurematest  investeeringutest  veevarustuse  ja
kanalisatsiooni alal võib nimetada Kaalepi, Seidla, ja Ahula külade veevarustus- ja
kanalisatsioonisüsteemide  rekonstrueerimisprojekti,  milleks  küsitakse  abi
sihtasutusest  Keskkonnainvesteeringute  Keskus.  Albu  valla  võimalused  laenu

37



võtmiseks  ja  investeeringuteks  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  olukorra
parandamiseks on Albu Vallavalitsuse hinnangul head. Aastatel 2014 kuni 2016
on  planeeritud  keskkonnakaitselisteks  investeeringuteks  võtta  laenu  vastavalt
vajadusele. Laen makstakse tagasi alates 2014. aastast, milleks planeeritakse igal
aastal valla eelarvesse laenu tagasimaksmiseks vajalik summa koos intressidega. 

3.3.3.  Omavalitsuse  tegevuse  iseloomustus  veevarustuse  ja  kanalisatsiooni
valdkonna korraldamisel.

Albu vallas on vee-ettevõtjaks Albu VA Teenus, mis kuulub 100 % Albu vallale.
Veevarustuse ja kanalisatsiooniga seonduva korraldamisega tegelevad Albu vallas
vallavalitsuse  koosseisus  vallavanem  ja  keskkonnaspetsialist.  Veemajandusega
otseselt tegelevate isikute arv on 2. Albu Vallavalitsus ei doteeri ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni jooksvaid kulutusi. Vallavalitsus:

- vaatab  läbi  Albu  vallas  tegutseva  vee-ettevõtte  taotlused
veevarustuse-  ja  kanalisatsiooniteenuste  hindade  kehtestamiseks
ning  lähtuvalt  Kohaliku  omavalitsuse  korraldamise  seaduse
paragrahvist  6  ja  Ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  seaduse
paragrahvist 14 ja Albu vallavolikogu poolt kinnitatud teenuse hinna
reguleerimise  korrast  kehtestab  vallavalitsus  oma  korraldusega
veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad.

- korraldab  Albu  valla  territooriumil  veemajanduslike  projektide
algatamist, nende prioritiseerimist ja läbiviimist.

- valmistab  ette  Albu  valla  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni
kasutamise eeskirja ja sellega seonduvad seadusandlikud aktid.

- korraldab  Albu  valla  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  kasutamise
arendamise kava koostamise.

- korraldab Albu vallas veemajandust.

Valla volikogu:
- lähtuvalt  Ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  seaduse  §  7  lõikest  3

kehtestab kohalike vee-ettevõtjate tegevuspiirkonnad.
- määrab Konkurentsiseaduse § 14 lõike 7 alusel Vabariigi Valitsuse

kehtestatud korras vee-ettevõtja (ÜVKS § 7 lg 2).
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4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objektid.
4.1. Ühisveevärgi objektid.
4.1.1. Puurkaev-pumplad.

Albu  vallas paiknevate ühisveevärgi puurkaevude asukohad on näidatud säilinud
veevarustus-  ja  kanalisatsioonisüsteemide  kaartidel  ja  valla  üldplaneeringu
kaartidel.  Suuremate  asulate  ühisveevärgi  puurkaev-pumplate  ja  nendega
tarbijatele  edastatava  vee  kvaliteedi  iseloomustus  ning  puurkaev-pumplate
tehnilise seisukorra kirjeldus on toodud tabelis 3. Ühisveevärgi puurkaevpumplate
asukohad  on  näidatud  lisas  1  toodud  joonistel.  Ühisveevärgi  uued  puurkaev-
pumplad  on  ehitatud  Albu,  Ahula  ning  Kaalepi  ja  Seidla  asulate  tarbeks.
Puurkaev-pumplate tehniline seisukord on hea (vt tabel 3).
Albu valla asulates oli puurkaevude arv põhjendamatult suur ja tiheasustusalade
ühisveevärgi arendamiseks mittevajalikud puurkaevud on likvideeritud. 

4.1.2. Veepuhastusjaamad, II astme pumplad ja reservuaarid, veetornid.

Albu vallas on  veepuhastusjaamad, joogivee II  astme pumplad ja nende juurde
kuuluvad veereservuaarid Ahula, Seidla ja Albu asulates. 
Albu vallas veetorne ei ole.

Albu valla puurkaevude vett tuleb puhastada – vt. tabel 3. Rauda on üle normi
kahes  puurkaevus  (Albu  külas  Männi  puurkaevus,  Ahula  küla  elamute
puurkaevus). Ahula küla elamute puurkaevu vees on probleemiks ka H2S. Praegu
on  joogivee  rauast  puhastamise  seadmed  Albu  küla  Männi  ja  Ahula  küla
korruselamute  puurkaev-pumplas.  Seidla  küla  puurkaevu  vett,  millega
varustatakse ka Kaalepi küla, ei ole vaja puhastada.
Kolmevalentne  kolloidne  raud  eraldatakse  veest  survefiltrite  kvartsliivas.  Vee
puhastamise käigus väheneb ka mangaani ja ammoniaagi sisaldus, vee hägusus,
värvus ja eralduvad põhjavees leiduvad gaasid (H2S, N, CO2 jt.) ja tõuseb vee pH.
Tänu aeratsioonile on survefiltrist väljuvas vees küllaldaselt lahustunud hapnikku,
mis annab veele värske maitse ja lõhna. Küllaldane hapnikusisaldus (> 2,0 mgO2/l)
loob  eelduse  ebasoovitatava  anaeroobse  keskkonna  likvideerimiseks  asula
veetorustikes  ning  korrosiooni  pidurdumiseks  veevõrgus.  Puhastatud  vesi
juhitakse  sagedusmuunduritega  varustatud  pumpade  abil  veevõrku.  Filtrite
läbipesemise vesi juhitakse kanalisatsiooni.
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Ahula asula puurkaevpumpla.
Ahula asula tarbevee puhastusjaam koos II astme pumplaga ehitati 2003. aastal.
Veetöötlusjaama  raua  ärastamise  filtersüsteemi  EURA  S  75  T  tarnis  Schöttli
Keskkonnatehnika AS ja veepuhastusjaama koos II  astme pumplaga ehitas OÜ
Veemaailm INC. Elektri ja automaatikaosa teostas ANTIKOR OÜ.
Raua ärastamise filtersüsteem EURA S 75 T on mõeldud põhjavee filtreerimiseks.
Filtersüsteemi  koosseisus  on  aeratsioonimahuti,  filtrimahuti,  täisautomaatne
kontrollventiilisüsteem  ja  kompressor.  Toorvett  aereeritakse  enne  filtreerimist,
milleks  juhitakse  suruõhk  aeratsioonimahutisse  toorvette.  Aeratsioonis
muudetakse lahustunud kahevalentsed rauaioonid kolmevalentseteks oksiidideks
ja hüdroksiidideks, mis on hästi filtreeritavad. Filtreerimine toimub filtrimahutis.
Liigne  õhk eraldub filtrimahuti  peal  oleva  tööstusliku  õhueraldussüsteemi  abil.
Suruõhk  juhitakse  filtrimahutisse  ainult  puurkaevu  pumba  töötamise  ajal.
Filtrimaterjali  pestakse  automaatselt  aegajalt  läbi,  et  eemaldada  filtrist  sinna
jäänud raua osakesed. Läbipesu koosneb kahest tsüklist: tagasipesu ja kiirloputus.
Läbipesuvesi  juhitakse  kanalisatsiooni.  Tehnilised  andmed:  jõudlus  4,5  m3/h;
töörõhk 2 – 5 bar; läbipesu intervall – 2 korda nädalas; üheks läbipesuks vajalik
vooluhulk 6 m3.
Vee  võtmiseks  kasutatakse  puurkaevu  pumpa  Grundfos  SP,  vee  kogumiseks
kasutatakse veemahutit kasuliku mahuga 25 m3 ning veepumpamiseks asulasse II
astme pumpasid WILO-CO-2 MHI805.

Albu asula Männi puurkaevpumpla.
Veevarustuse  allikaks  on  Männi  külaosa  olev  puurkaev.  Puurkaev-pumpla
rekonstrueerimise projekti koostas BalRock OÜ. Järvamaa Albu valla Albu asula
puurkaev kat.  nr.  10100 (pass nr.  6060) on rajatud 1989.  a  tollase EKE EMV
poolt.  Puurkaev  on  75  m  sügavune  ordoviitsiumi  ülemist  veekihti  avav,
tootlikkusega kuni 20 m3/h. 
Pumplahoones  on  puurkaev  (olemasolev  Männi  puurkaev),  veetöötlus-  ja
automaatikaseadmed,  sulg-  ja  reguleerarmatuurid  ning  neid  ühendav  torustik.
Puurkaev-pumpla hoonesse paigaldatakse 15 m3 suuruse mahutavusega töödeldud
vee reservuaar. Puurkaevust pumbatud vesi juhitakse läbi liivafiltri, töödeldud vee
mahutisse.  Reservuaarist  jõuab vesi  veevõrku teise  astme pumpla abil.  Valitud
pumpade tehnilised andmed on alljärgnevad: II astme pump - CR 20-4 A-A-A-E
HQQE; vooluhulk 21,0 m3/h; 5,8 l/s; tõstekõrgus 46,7 mVs; elektriline võimsus
5,5 kW.
Puurkaev-pumpla  sisekanalisatsioon  on  lahendatud  hoonesse  rajatava
süvendiga/kaevuga.  Sinna  juhitakse  liivafiltri  pesuvesi.  Samuti  juhitakse  sinna
põranda pesuvesi või avarii vesi.
Liivafilter  EURA  SA  D=800mm,  AUTOTROL  kontrolltaimeriga võimaldab
kõrvaldada veest esinevad lahustumatud osakesed ja kolmevalentse raua. Lisaks
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sellele  parandab  filter  vee  värvust,  hägusust  ning  maitset.  Reostusosakesed
püütakse  kinni  filtrimaterjali  (kvartsliiva)  ülemistes  kihtides.  Filtripaagi  põhjas
asuvast pilutorustikust läbivoolanud puhas vesi juhitakse veereservuaari. Seade on
varustatud  AUTOTROL  kontrolltaimeriga,  mis  võimaldab  programmeerida
seadme  läbipesu  sobivale  kellaajale  ja  päevadele.  Seade  vajab  elektriühendusi
230V 50Hz ja kanalisatsiooni olemasolu läbipesuvee ärajuhtimiseks.
Seadme tehnilised andmed: max tootlikkus: 8,0 m3/h; nominaalne tootlikkus: 6,0
m3/h; töörõhk: 2 – 7 bar; kvartsliiva hulk paagis: erinevad fraktsioonid - 700 kg;
rõhukadu vooluhulgal: 0,2 – 0,3 bar; toruühendused sisse ja väljavoolul: 1 ½“;
seadme läbimõõt: 800 mm; vajalik läbipesu vooluhulk: ca 1500 l; läbipesu tihedus
– orienteeruvalt kord nädalas.

Seidla asula puurkaevpumpla.
Vastavalt  Albu valla Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni  arendamise kavale (ÜVK
AK) ühendati Kaalepi ja Seidla asulate veevarustussüsteemid. Kaalepi asula saab
peale ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimistöid oma joogivee Seidla
asula rekonstrueeritavast Seidla tärklisetehase puurkaev pumplast.
Vana Seidla puurkaev pumpla hoone lammutati 2013. aastal ja ehitati uus hoone
koos kogu sisustusega.  Puurkaev-pumplas asub puurkaev koos veemõõdusõlme,
kõigi  vajalike  toruarmatuuridega,  pumpadega  ning  elektri-  ja
automaatikaseadmetega  ja  15  m3 mahutiga.  Puurkaevu  töö  on  täisautomaatne.
Vajalik  puurkaevupumba  tootlikkus  on  3,2  m3/h.  Tarbijatele  antav  vajalik
veekogus käesoleval ajal on kuni 3,2 m3/h, 24 m3/d.
Seidla puurkaev pass. nr. 1654 (kat nr. 10066) on 140 meetri sügavune, puuritud
1966. aastal ja võtab vee Ordoviitsiumi põhjaveekogumist. Puurkaevu passijärgne
tootlikkus  on  kuni  20  m3/h.  Puurkaevuvesi  vastab  kehtestatud  joogivee
kvaliteedinõuetele.
Sügavveepump SAER NS95-16/C on valitud, kuna tema töögraafik tagab vajaliku
tootlikkuse 3...5 m3/h juures vajaliku töörõhu H = 60 mVs ja võimaldab vajadusel
anda vett otse võrku läbimata II astet. Pumba paigaldussügavus on 30 m. II astme
pumpade ülesanne on varustada tarbijaid puhta veega ja vajadusel anda lisa vett
tulekustutuseks. Vajalik  II  astme pumba toodang on tavaolukorras  3,2  m3/h  ja
vajalik  surve  maksimaalse  vooluhulga  puhul  veetöötlusjaama  väljundil  on  40
mVs. II-astme pumpade tehnilised näitajad:

Tsentrifugaalpump TAP-1 (SAER OP32-6) : - tööpump
Tootlikkus: 1,4 l/s (5 m3/h)
Tõstekõrgus: 40 m
Elektriühendused: 380 V, 1,1 kW, 4A
Tsentrifugaalpump TAP-2 (SAER IR32-200NB) : - tuletõrjepump
Tootlikkus: 3,9 l/s (14 m3/h)
Tõstekõrgus: 50 m
Elektriühendused: 380 V, 5,5 kW, 10,8A
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II-astme  pumbad  on  varustatud  imipoolel  manomeetrite  ja  sulgarmatuuriga,
survepoolel manomeetrite, tagasilöögiklappide ja sulgarmatuuriga.

4.1.3. Veetorustikud. 

Albu küla.
Albu  külas  on  kõik  ühisveevärgi  torustikud  rekonstrueeritud  ja  torustikku  on
kokku  3790  m.  Rekonstrueerimata  on  erakinnistutel  paiknevad  torustikud.
Veetorustike  asukoht  ja  muud  andmed  on  näidatud  lisas  1  toodud  joonistel.
Objekti valdaja on Albu VA “Teenus”.
Kaalepi ja Seidla külad.
2012. aastal oli Kaalepi külas ca 1020 m veetorustikku ja Seidla külas ca 460 m
veetorustikke.  2013.  aastal  Kaalepi  ja  Seidla  külade  veevarustussüsteemid
ühendati ja suur osa veetorustikest rekonstrueeriti või ehitati uued projekti „Seidla
ja  Kaalepi  külade veevarustus  ja  kanalisatsioon“ (Ehitusprojekt.  Töö nr  17-12.
Eesti Veeprojekt OÜ. Tartu, 24.05.2013) elluviimisel. Kaalepi ja Seidla küladesse
ja veevarustussüsteemide ühendamiseks ehitati 2450,3 m veetorustikku. 
Kaalepi  külasse  on planeeritud  2014.  ja  2015.  aastal  ehitada  projekti  „Kaalepi
lääne-  ja  põhjaosa  ning  Seidla-Ahula  torustik”  (Järvamaa Albu vald.  Seidla  ja
Kaalepi külade veevarustus ja kanalisatsioon 2 osa. Eesti Veeprojekt OÜ. Töö nr.
17 – 12. Tööprojekt. Tartu, 29.07.2013) raames veel 787 m veetorustikku (vt ÜVK
AK  I  programmi  tabelit)  ning  ÜVK  AK  II  programmi  raames  veel  105  m
veetorustikku.
Vana torustik ja toruarmatuur on üle 35 aasta vana ja selle tehniline seisukord on
halb.  Torud  on  valdavalt  malmist,  alla  50  mm  läbimõõduga  torud  üksikutes
lõikudes terasest. Objekti valdaja on Albu VA “Teenus”.
Ahula küla.
Ahula  külas  on kokku ca  2642 m veetorustikke.  Rekonstrueerimata  torustik  ja
toruarmatuur on üle 35 aasta vana ja selle tehniline seisukord on halb. Torud on
valdavalt malmist ja alla 50 mm läbimõõduga torud üksikutes lõikudes terasest.
Objekti valdaja on Albu VA “Teenus”.
Külas on veevarustustorustikust rekonstrueeritud ca 80 %:

- 2002. a rekonstrueeriti 524,5 m torustikke (läbimõõt 63 mm);
- 2003. a rekonstrueeriti 65 m torustikke (läbimõõt 90 mm);
- 2004. a rekonstrueeriti 416 m torustikke (läbimõõt 32 mm 127,2 m;

läbimõõt 63 mm 167 m; läbimõõt 90 mm 121,8 m);
- 2006. ja 2007. a rekonstrueeriti 1636,2 m torustikke.

Ahula külasse on planeeritud 2014. ja 2015. aastal ehitada projekti „Kaalepi lääne-
ja põhjaosa ning Seidla-Ahula torustik” (Järvamaa Albu vald.  Seidla ja Kaalepi
külade veevarustus ja kanalisatsioon 2 osa. Eesti Veeprojekt OÜ. Töö nr. 17 – 12.
Tööprojekt. Tartu, 29.07.2013) raames veel 263 m veetorustikku (vt ÜVK AK I
programmi tabelit) ning ÜVK AK II programmi raames veel 941 m veetorustikku.
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Peedu küla.
Peedu külas on kokku ca 200 m veetorustikke ja need kuuluvad külaelanikele.
Kuna  kaardimaterjal  (projektid)  puudub,  siis  veetorustiku  täpset  pikkust  ja
asukohta ei teata. Torustik ja toruarmatuur on üle 20 aasta vana ja selle tehniline
seisukord on rahuldav. Torud on valdavalt terasest. 
Järva-Madise.
Järva-Madise külas ühisveevärki ei ole.
Orgmetsa.
Orgmetsa  külas  oli  kokku  ca  850  m  veetorustikke  ja  need  kuuluvad  praegu
külaelanikele.  Kuna  kaardimaterjal  (projektid)  puudub,  siis  veetorustiku  täpset
pikkust ja asukohta ei teata. Torustik ja toruarmatuur on üle 30 aasta vana ja selle
tehniline seisukord on väga halb. Torud on valdavalt terasest.

4.1.4. Siibrikaevud ja siibrid.

Albu asulas on kõik siibrikaevud uued ja neid on 6 tükki. Ahula asulas on 3 uut
siibrikaevu  ning  Kaalepis  on  80% ja  Seidlas  kõik  siibrikaevud  ehitatud  2013.
aastal. Rekonstrueeritud ja uutel veevarustustorustikel on kasutatud küllaltki suurel
hulgal  maakraane.  Siibrikaevude  ja  maakraanide  asukohad  on  näidatud
veevarustustorustike rekonstrueerimise ja ehitamise teostusjoonistel, millega saab
tutvuda Albu valla arhiivis.
Vanade siibrikaevude ja siibrite tehniline seisukord on väga halb, need on üle 30
aasta vanad ja need tuleb asendada uutega. Ülejäänud külades siibrikaeve ei ole.

4.1.5. Hüdrandikaevud ja hüdrandid, tuletõrjeveevõtukohad.

Albu vallas  on  üks  2003.  aastal  ehitatud tuletõrje  veevõtu  hüdrant  Ahula  küla
joogiveepuhastusjaama  juures.  2009.  aastal  ehitati  uued  tuletõrje  veevõtu
hüdrandid (3 tk) Albu asulasse puurkaevpumpla, kooli ja poe juurde. Seidla ja
Kaalepi asulatesse ehitati 2013. aastal (1 + 1) uued tuletõrje hüdrandid.
Albu vallas on vastavalt üldplaneeringule järgmised tuletõrjeveevõtukohad: 

1. Jägala jõgi.
2. Ambla jõgi.
3. Ahula paisjärv.

Albu vallas on tuletõrje veevõtumahuti Kaalepis, mis on planeeritud renoveerida
ÜVK AK II programmi raames. Kõik kasutuses olevad tuletõrjeveevõtukohad on
näidatud töö lisas 1 toodud kaardimaterjalidel.
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4.1.6. Veevarustuse rõhutsoonide ulatus ja kirjeldus.

Albu asulas on üks veevarustuse rõhutsoon, mis baseerub Männi puurkaevpumplal
ja  II  astme pumplal  ja  hõlmab kogu asulat.  Ahula  asulas  on üks  veevarustuse
rõhutsoon, mis baseerub korruselamute puurkaevpumplal ja II astme pumplal ja
hõlmab  kogu  asulat.  Kaalepi  ja  Seidla  asulatel  on  üks  ühine  rõhutsoon,  mis
baseerub  Seidla  puurkaevpumpla  II  astme  pumplal  ja  hõlmab  mõlemat  asulat.
Orgmetsa  asulal  on  üks  veevarustuse  rõhutsoon,  mis  baseerub  olemasolevatel
puurkaevpumplal.

4.2. Ühiskanalisatsiooni objektid.
4.2.1. Kohtpuhastusseadmed.

Albu  vallas  põllumajandus-  ja  tööstusettevõtetel  nõuetele  vastavaid
kohtpuhastusseadmeid  ei  ole.   Kohtpuhastusseade  –  rasvapüünis  –  on  ehitatud
Albu Toiduaidale,  mis teenindab kohalikke elanikke, turiste ja Albu valla kahe
kooli õpilasi. 
Kohtpuhastusseadmed  tuleb  vee-ettevõtte  VA  Teenus  nõudmise  korral  ehitada
Albu valla eraettevõtetel oma vahenditega. 
Bioloogilised  reoveepuhastid  on  konstrueeritud  asulareovee  ja  sellele  lähedase
koostisega  tootmisreovee  puhastamiseks.  Vastavalt  Eesti  aereeritavate
reoveepuhastite projekteerimisjuhendile on reoveepuhastitesse juhitavale reoveele
kehtestatud terve rida nõudmisi.
Olme- ja tööstusreovee segu ühispuhastusel bioloogiliste meetoditega peab reovesi
vastama järgmistele tingimustele: pH piires 6,5...8,5; temperatuur piires 6...30 oC;
üldsoolsus kuni 10 g/l; BHTt kuni 500 mg/l biofiltritele ja väljatõrjeaerotankidele;
BHTt kuni 1000 mg/l hajutatud vee sissevooluga aerotankidele (olmereoveel võib
BHTt lugeda võrdseks BHT20 -ga). Kui BHT t > 1000 mg/l peab puhastus olema
kaheastmeline.  Esimeses  astmes  tuleb  kasutada,  sõltuvalt  reovee  koostisest,
metaan-  või  aerotanke,  teise  astmena  mõlemal  juhul  bioloogilist  puhastust.
Reovesi  ei  tohi  sisaldada:  lahustumata  õlisid,  vaike,  masuuti,  bioloogiliselt
mittelagunevaid pindaktiivseid aineid, biogeenseid elemente vähem kui BHTt : N :
P = 100 : 5 : 1. Reovesi ei tohi sisaldada kahjulikke ja toksilisi aineid. 

Tootmisettevõtetest  kanaliseeritav  reovesi  on  tavaliselt  sõltuvalt
tootmistehnoloogiast  ja  tootmiskultuurist  väga  spetsiifilise  koostisega  ja  nõuab
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praktiliselt  igal  objektil  individuaalset  lähenemist.  Ka  vooluhulga  ebaühtlus  on
suur ja see võib kahel sama toodangut andval ettevõttel täielikult erineda.
Kui  reovesi  sisaldab  mineraalseid  lisandeid  või  vajab  füüsikalis-keemilist
puhastamist,  on otstarbekas selle eelnev mehaaniline puhastamine olmereoveest
lahus.  Orgaanilisi  aineid  sisaldavat  reovett  on  paljudel  juhtudel  soovitatav
bioloogiliselt puhastada koos olmereoveega, eelneb ühine või eraldi mehaaniline
puhastamine. Kui ettevõte asub suuremas asulas, siis tööstus- ja olmereovee koos-
või  eraldipuhastamine  sõltub  suuresti  majanduslikust  tasuvusest  ja  reovee
asulakanalisatsiooni vastuvõtu tingimustest. Juhul, kui reovesi ei vasta asulavõrku
juhtimise tingimustele,  nähakse ette  reovee (või  selle  osa) kohalik eelpuhastus.
Piimafarmides pärineb tootmisreovesi torustike pesemisest, piimakojast (peamiselt
piimamahutite  pesemisest)  ja  olmereovesi  personali  olmeruumidest.  Reovesi
sisaldab  bioloogilist  puhastust  pärssivaid  desinfektante.  Reovee  hulk  ja
kontsentratsioon sõltub farmi suurusest, sisseseadest ja farmitööliste töökultuurist.
Piimafarmist  tulev  reovesi  on  soovitatav  juhtida  võimaluse  korral
asulakanalisatsiooni ja puhastada koos asulareoveega bioloogiliselt või puhastada
eraldi suure puhverdusvõimega puhastusseadmetes - näiteks biotiikides.
Farmide söödaköögi reovesi tuleb enne asulakanalisatsiooni juhtimist puhastada
septikus, kuhu jäävad pidama inventari pesemisel kanalisatsiooni jõudnud söötade
osakesed. 
Töökodade,  autopesulate  ja  bensiinitanklate  reovesi  ning  sademevesi  asutuste
territooriumidelt  sisaldab  õlisaaduseid,  liiva  ja  muda.  Reovesi  tuleb  puhastada
muda-õlipüünises.
Tapamaja ja lihatööstuse tapajäätmeid, rasva ja tootejääke sisaldav reovesi tuleb
puhastada muda-rasvapüünises.
Baaride, sööklate, kohvikute, kontorite, võimlate, saunade ja poodide reovesi tekib
sanitaarsõlmedes  ja  pesemisruumides  ning  köökides.  Tegemist  on  tavalise
olmereoveega, mis puhastub aktiivmuda- ja biokilepuhastites hästi. Probleeme on
suure  koormusega  köökidest  tuleva  rasva  sisaldava  reoveega,  mis  kipub
ummistama kanalisatsiooni. Köökide reovesi tuleb enne kanaliseerimist puhastada
rasvapüünises  ja  kui  on  tegemist  suurte  koormustega  ning  söögitegemisel
kasutatakse palju juurvilja siis ka mudapüünises. 

 

4.2.2. Purgimissõlmed.

Aastatel  2010  ja  2011  ehitati  Albu  asulale  uus  reoveepuhasti  koos
purgimissõlmega.  Purgimissõlm  võeti  kasutusele  2011.  aasta  juuni  kuus.
Planeeritud on ehitada purgimissõlm Ahula asula uuele reoveepuhastile.
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Vabariigi  Valitsuse  16.  mai  2001.  a  määruses  nr.  171  “Kanalisatsiooniehitiste
veekaitsenõuded” on kehtestatud purgimissõlme ehitusnõuded:
§ 9. Purgimissõlme kuja
(1) Purgimissõlme kuja peab olema 30 meetrit.
(2)  Purgimissõlm  on  reovee  tekkekohas  kogutud  reovee  ja  fekaalide
ühiskanalisatsiooni juhtimise koht.
§ 17. Purgimissõlme ehitusnõuded
(1)  Ühiskanalisatsiooniga  katmata  alal  tekkiva  ja  kokku  kogutava  reovee
juhtimiseks reoveepuhastisse rajatakse purgimissõlm.
(2)  Purgimissõlme  peab  rajama  reoveekogumisalale,  mille  reostuskoormus  on
1000 ie või enam.
(3) Purgimissõlme peab rajama reoveekogumisalale, mille reostuskoormus on alla
1000 ie, kui lähim purgimissõlm asub kaugemal kui 30 km või lähim puhasti ei
võimalda  täita  täiendava  reovee  purgimise  tulemusel  lõikes  5  sätestatut  või
purgimissõlme rajamise kohustus on ette nähtud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise  kavaga.  Purgimissõlme  täpne  asukoht  määratakse  ühisveevärgi  ja
-kanalisatsiooni arendamise kavaga, arvestades käesolevas määruses sätestatut.
(4)  Purgimisteenuse  osutamiseks  peab  reoveepuhastil  olema  välja  ehitatud
purgimissõlm.
(5)  Purgitava  reovee  reostuskoormus  ei  või  ületada  ööpäevas  enam  kui  10%
reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormusest.
(6) Purgimissõlm ehitatakse soovitavalt reoveepuhasti territooriumile ning selles
peab toimuma reovee mehhaaniline puhastus tasemel, mis tagab purgitava reovee
takistusteta juhtimise reoveepuhastisse ning puhastusprotsessi töörežiimi häireteta
töö.  Kui  reovesi  juhitakse  väikepuhastisse,  peab  purgimissõlmel  olema  ka
vooluhulgaühtlusti.
(7)  Lõigetes  5  ja  6  sätestatut  kohaldatakse  ka  sellisele  purgimissõlmele,  mille
rajamine ei ole kohustuslik käesoleva paragrahvi kohaselt.

4.2.3. Kanalisatsioonitorustikud.

Albu küla.
Albu külas on enamus ühiskanalisatsiooni torustikust rekonstrueeritud - ca 2908,1
m isevoolset ja ca 1251,7 m kanalisatsiooni survetorustikku kokku ca 4159,8 m
torustikku. Rekonstrueerimata on erakinnistutel  paiknevad torustikud ja torustik
poe  eest  töökodade  juurde  pikkusega  211  m  (vt  ÜVK  AK  II  programm).
Ühiskanalisatsiooni torustiku asukoht ja muud andmed on näidatud lisas 1 toodud
joonistel. 
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Rekonstrueerimata erakinnistute torustik ja toruarmatuur on üle 35 aasta vana ja
selle tehniline seisukord on halb. Valdavalt on asbesttsement torud läbimõõduga
200 mm, üksikutes lõikudes ka keraamilised ja malmtorud. 
Kaalepi ja Seidla külad.
Kaalepi külas on ca 1020 m isevoolset ja ca 160 m kanalisatsiooni survetorustikku
kokku  ca  1180  m  kanalisatsioonitorustikke.  Seidla  külas  kuni  2013.  aastani
kanalisatsioonitorustikke ei olnud.
2013. aastal Kaalepi ja Seidla külade kanalisatsioonisüsteemid ühendati ja suur osa
kanalisatsioonitorustikest  rekonstrueeriti  või  ehitati  uued  projekti  „Seidla  ja
Kaalepi külade veevarustus ja kanalisatsioon“ (Ehitusprojekt. Töö nr 17-12. Eesti
Veeprojekt OÜ. Tartu,  24.05.2013) elluviimisel.  Kaalepi ja Seidla küladesse ja
kanalisatsioonisüsteemide  ühendamiseks  ehitati  1516   m isevoolset  ja  1513  m
kanalisatsiooni survetorustikku. 
Kaalepi  külasse  on planeeritud  2014.  ja  2015.  aastal  ehitada  projekti  „Kaalepi
lääne-  ja  põhjaosa  ning  Seidla-Ahula  torustik”  (Järvamaa Albu vald.  Seidla  ja
Kaalepi külade veevarustus ja kanalisatsioon 2 osa. Eesti Veeprojekt OÜ. Töö nr.
17 – 12. Tööprojekt. Tartu, 29.07.2013) raames veel 378 m isevoolset torustikku
ja 157 m survetorustikku (vt  ÜVK AK I programmi tabelit)  ning ÜVK AK II
programmi raames veel 23 m survetorustikku.
Rekonstrueerimata torustik ja toruarmatuur Kaalepi külas on üle 35 aasta vana ja
selle tehniline seisukord on halb. Valdavalt on asbesttsement torud läbimõõduga
200 mm, üksikutes lõikudes ka keraamilised torud. 
Ahula küla.
Ahula  külas  on  ca   1977,1  m  isevoolset  ja  ca  564,6  m  kanalisatsiooni
survetorustikku kokku ca  2541,7 m kanalisatsioonitorustikke. Rekonstrueerimata
torustik ja toruarmatuur on üle 30 aasta vana ja selle tehniline seisukord on halb.
Valdavalt  on vanad torud asbesttsement torud läbimõõduga 200 mm, üksikutes
lõikudes ka keraamilised torud. 
Külas on rekonstrueeritud ca 80 % kanalisatsioonitorustikest:

- 2002. a rekonstrueeriti 519 m torustikke (isevoolne torustik läbimõõt
200 mm 446 m ja survetorustik läbimõõt 90 mm 73 m);

- 2003. a rekonstrueeriti 65 m torustikke (läbimõõt 200 mm);
- 2004.  a  rekonstrueeriti  214,1  m  torustikke  (isevoolne  torustik

läbimõõt 160 mm 130,4 m ja isevoolne torustik läbimõõt 200 mm
83,7 m).

- 2006. ja 2007. a rekonstrueeriti 1676,6 m torustikke.
Ahula külasse on planeeritud 2014. ja 2015. aastal ehitada projekti „Kaalepi lääne-
ja põhjaosa ning Seidla-Ahula torustik” (Järvamaa Albu vald.  Seidla ja Kaalepi
külade veevarustus ja kanalisatsioon 2 osa. Eesti Veeprojekt OÜ. Töö nr. 17 – 12.
Tööprojekt. Tartu, 29.07.2013) raames 299 m kanalisatsiooni isevoolset torustikku
ning  Seidlast  Ahulasse  ja  Ahulas  2313  m  survetorustikku  (vt  ÜVK  AK  I
programmi  tabelit)  ning  ÜVK  AK  II  programmi  raames  veel  1140  m
kanalisatsiooni isevoolset torustikku ning 335 m survetorustikku.
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Peedu küla.
Peedu külas ühiskanalisatsiooni ei ole. 
Järva-Madise.
Järva-Madise külas ühiskanalisatsiooni ei ole.
Orgmetsa.
Orgmetsa külas oli ca 35 aastat tagasi ühiskanalisatsioon, millest ei ole tänaseks
midagi säilinud.

4.2.4. Kanalisatsioonikaevud.

Albu vallas suuremate asulate uuemad plastist teleskoopsed kanalisatsioonikaevud
(Albu, Seidla, Kaalepi ja Ahula külades) on ehitatud viimase 10 aasta jooksul ja
nende tehniline seisukord on hea. Vanemad kanalisatsioonikaevud Kaalepi külas
ja mingil määral ka Ahula külas on ehitatud mõnikümmend ja enam aastat tagasi.
Täpne teave rajamisaja  kohta  puudub.  Vanade kanalisatsioonikaevude tehniline
seisukord on väga halb – kaevud lekivad kahepoolselt (in- ja eksfiltratsioon). 

4.2.5. Reoveepumplad.

Reoveepumplate tehniline seisukord. Tabel 11.
Jrk.
nr.

Objekti
asukoht ja nr.

Objekti
valmimise
aasta

Keskmine
pumbatav
reovee
kogus  Q
(m3/d)

Kasutusel  olev
pumba  (pumpade)
mark  Q  (m3/d);  h
(m)

Reovee
kogumisre-
servuaa-
ri(de) arv ja
kogu- maht
V (m3)

Objekti
identifit-
seerimis-
dokumen-
tatsiooni
šiffer

Hinnang
tehnilise
seisukor-
ra kohta

Asula: Albu küla   
1. Kontori 2002 0,5 1 x ABS üks, 

1,5 m3
uus klaas-
plastist

2. Ojaküla 2010 2,0 1 x ABS üks 
1,0 m3

uus klaas-
plastist

3. Männi 1 2002 22,77 1 x ABS üks 
1,5 m3

klaas-
plastist,
vaja rek.

4. Männi 2 2010 1,2 2 x ABS üks, 
1,5 m3

uus klaas-
plastist

5. Männi 3 2010 2,7 2 x Flygt üks, 
1,5 m3

uus klaas-
plastist

6. Veskimäe 2010 12,5 2 x Flygt üks, 
1,5 m3

uus klaas-
plastist

Asula: Kaalepi ja Seidla külad
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7. Kaalepi
keskasula

2013 8,9 2 x NP 3085 SH üks
1,5 m3

uus
plastist

8. Kaalepi
reoveepuhasti
Likvideeritakse
2015

1986 9,3 1 x ABS
AS0830.186-S13/4

üks
2,5 m3

Ø 3m 
r/bet vaja 
rek.

9. Seidla asula 2013 2,0 2 x ABS AS 0641 D üks
1,5 m3

uus
plastist

10. Seidla mõisa 2013 2,0 2 x Flygt NP3102 
SH

üks
1,5 m3

uus
plastist

Asula: Ahula küla
9. Keskasula 2002 20,6 2 x ABS üks, 

1,5 m3
uus klaas-
plastist

10. Reoveepuhasti
Likvideeritakse
2015

1980 23,97 1 x ABS 
AS0830.186-S13/4

üks
2,5 m3

Ø 3m 
r/bet vaja 
rek.

11. Töökoja 2007 1,2 2 x Flygt üks, 
1,5 m3

uus klaas-
plastist

12. Bussijaama 2007 1,2 2 x ABS üks, 
1,5 m3

uus klaas-
plastist

Ahula reoveepumpla.
Reoveepumpla rajamise aasta: 1980.
Reoveepumpla  tehniline  seisukord:  reoveepumpla  on  3  m  läbimõõduga
raudbetoonist kaevurõngastest ja kaetud puitkaanestikuga. Kogu pumpla sisu on
terasest  ja  juba aastaid tagasi  amortiseerunud.  Sukelpump on trossiga riputatud
pumplasse. Elektrikilp ei vasta nüüdiaja nõuetele. Tehniline seisukord on halb.
Pumpade karakteristikud: üks sukelpump ABS AS0830.186-S13/4; tõstekõrgus H
= 9,8 m; jõudlus Q = 45 m3/h.
Pumpade tehniline seisukord: rahuldav.
Pumpade paigaldamise aasta: 2013.
Toruarmatuuri seisukord: vana toruarmatuur on kasutuskõlbmatu. Uus torustik on
plastist kõritoru ja toruarmatuuri ei ole. 
Reovee peapumpla alune maa kuulub: Albu vallale.

Kaalepi reoveepumpla.
Reoveepumpla rajamise aasta: 1986.
Reoveepumpla  tehniline  seisukord:  reoveepumpla  on  3  m  läbimõõduga
raudbetoonist kaevurõngastest, mille peal on praktiliselt lagunenud puitkuur. Kogu
pumpla  sisu  on  terasest  ja  juba  aastaid  tagasi  amortiseerunud.  Sukelpump  on
trossiga  riputatud  pumplasse.  Elektrikilp  ei  vasta  nüüdiaja  nõuetele.  Tehniline
seisukord on halb.
Pumpade karakteristikud: üks sukelpump ABS AS0830.186-S13/4; tõstekõrgus H
= 9,8 m; jõudlus Q = 45 m3/h.
Pumpade tehniline seisukord: rahuldav.
Pumpade paigaldamise aasta: 2010.
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Toruarmatuuri seisukord: vana toruarmatuur on kasutuskõlbmatu. Uus torustik on
plastist kõritoru ja toruarmatuuri ei ole. 
Reovee peapumpla alune maa kuulub: Albu vallale.

Ülejäänud  reoveepumplad  on  plastist  või  klaasplastist  tehases  valmistatud
kompaktpumplad ja nende tehniline seisukord on hea.
4.2.6. Reoveepuhastid.

Reoveepuhastite  projekteerimisel lähtutakse  Veeseadusest,  Ühisveevärgi  ja  –
kanalisatsiooni seadusest, Vabariigi Valitsuse määruse (VVM) 16.05.2001. a nr.
171  “Kanalisatsiooniehitiste  veekaitsenõuded”,  VVM  29.11.2012.  a  nr.  99
„Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad
nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise
kontrollimise  meetmed“  ja  KKM  30.12.2002.  a  määruse  nr.  78  “Reoveesette
põllumajanduses,  haljastuses  ja  rekultiveerimisel  kasutamise  nõuded”  nõuetest.
Puhastusseadmete  dimensioneerimisel  lähtutakse  rahvusvaheliselt  tunnustatud
metoodikatest,  osaliselt  kasutatakse  ka  SNiP’i  metoodikaid  puhastusseadmete
projekteerimiseks  (СНиП  2.04.03-85,  Канализация.  Наружные  сети
сооружения. Москва 1986).

Albu vallas on järgmised reoveepuhastid:
I. Albu küla
1. Objekti valdaja: Albu VA Teenus.
2. Objekti asukoht: Albu asula Männi elamupiirkond.
3. Objekti valmimise aasta: 2011.
4. Projektis esitatud põhiandmed: 

- projekteerija ja ehitaja nimetus: reoveepuhasti projekteeris ja ehitas 2011.
aastal SV Torutööd OÜ;
- tehnilised andmed (jõudlus): biokeemiline puhastus - kestvusõhustusega
aerotank Q = 48 m3/d, R = 26,4 kg BHT7/d, 440 ie;
- reoveepuhasti koosseisus on purgimissõlm ja mudatihendaja;
- reovesi juhitakse puhastusseadmesse asula reovee peapumplast. 

5. Heitvee näitajad: 
Heljum mg/l BHT7 mgO2/l      Nüld mg/l Püld mg/l pH

13.06.2013 Albu 10 3,3 15,9     6,73 7,33
10.09.2013 Albu 20 <3,0 49,2     13,3 7,05
18.03.2014 Albu 10 <3,0 20,9     2,09 7,27
6.     Suubla: ca 150 m kraavi ja Ambla jõgi.
7. Uus  reoveepuhasti  koos  purgimissõlme  ja  tehnohoonega  ehitati  vana
reoveepuhasti territooriumile,  on väga heas tehnilises seisukorras ja kasutatakse
terve küla reovee puhastamiseks.
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II. Ahula reoveepuhastusjaam.
Reovee juhtimine reoveepuhastisse: reoveepuhasti territooriumi kõrval paiknevast
reoveepeapumplast terasest survetorustikuga Ø = 100 mm.
Reoveepuhasti rajamise aeg: 1980.
Reoveepuhasti jõudlus: BIO 50; Q = 40 - 75 m3/d; R = 11,5 – 25,3 kg BHT7/d.
Reoveepuhasti tehniline seisukord: reovee põhipuhasti valmis 1980. aastal ja selle
vanus  on  33  aastat.  Reoveepuhastit  saab  selle  konstruktsioonist  lähtuvalt
(korrosiooni  eest  kaitsmata  teraskonstruktsioonid)  kasutada  veel  maksimaalselt
paar aastat. Reoveepuhasti tehniline seisukord on halb – teraskonstruktsioonid on
kohati  korrosiooni  poolt  tugevalt  kahjustatud,  siibrid  ja  toruarmatuur  ei  tööta.
Soovitatav on ehitada uus reoveepuhasti ja vanad reoveepuhastid OXYD 180 (ei
ole kasutatud ca 25 aastat) ja BIO 50 lammutada.
Puhastustehnoloogia  ja  selle  efektiivsuse  kirjeldus:  kasutatakse  klassikalist
kestusõhustusega  aktiivmudapuhastust.  Puhastusefektiivsus  olmereovee  korral
BHT osas 80 kuni 95%, heljumi osas 80 kuni 90 %, Nüld osas 10 kuni 20 %; Püld

osas 10 kuni 25 %.
Reoveepuhasti  seadmete  olukord:  reoveepuhasti  torustikud,  toruarmatuur  ja
aeraatorid on rooste poolt tugevalt kahjustatud, on valmistatud mustast metallist ja
on praktiliselt kasutamiskõlbmatud. Kasutatud 2012. a paigaldatud ROOTS RAI
õhupuhuri seisukord on rahuldav.
Heitvee näitajad: 

Heljum mg/l BHT7 mgO2/l      Nüld mg/l Püld mg/l pH
13.06.2013 Ahula 24 20 51,7     6,05 7,83
18.02.2013 Ahula 38 16 51      4,6 8,2
18.03.2014 Ahula 20 7,0 45,8      2,78 7,86
Suubla nimetus vee-erikasutusloa järgi: Jägala jõgi, kood 11835.
Suubla  seisund:  Siiani  on  olnud  seisund  rahuldav.  Normikohaselt  puhastamata
reovesi  on  otseseks  ohuks  nii  pinna-  kui  põhjaveele.   Lähedalasuva  veekogu,
Jägala jõe, survetegurina on toodud Kaalepi ja Ahula asulate heitvesi.
Heitvee suublasse juhtimise viis: jõe kaldalt torustikuga.
Tehnohoone rajamisaasta: 1980.
Tehnohoone  seisund:  vajab  kapitaalremonti  ja  on  sellise  suurusklassi
reoveepuhasti tarbeks ülisuur. Võib kasutada laona.
Reoveepuhastusjaama alune maa kuulub: Albu vallale.
Reoveepuhastusjaama aluse maa kirjeldus: suurem osa maast on niidetav haljasala
ning ca 20 % on teede ja platside all, mis on osaliselt asfalteeritud. Olulise osa
territooriumist hõlmab lagunenud vana reoveepuhasti OXYD 180. 
Läheduses asuvad hooned ja nende kaugus reoveepuhastist, kuja nõuete täitmine:
lähimad elamud paiknevad läänesuunas ca 100 m kaugusel ning põhjas ca 120 m
kaugusel.
Piirdeaia seisund: värav ja aed on osaliselt lagunenud ja on soovitatav asendada
uuega.
Juurdepääsutee ja platside seisund: seisukord on rahuldav.
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III. Kaalepi reoveepuhastusjaam.
Reovee  juhtimine  reoveepuhastisse:  reoveepuhasti  territooriumil  paiknevast
reoveepeapumplast terasest survetorustikuga Ø = 100 mm.
Reoveepuhasti rajamise aeg: 1986.
Reoveepuhasti jõudlus: BIO 100; Q = 80 - 150 m3/d; R = 20,1 – 44,8 kg BHT7/d.
Reoveepuhasti tehniline seisukord: reovee põhipuhasti valmis 1986. aastal ja selle
vanus  on  27  aastat.  Reoveepuhastit  saab  selle  konstruktsioonist  lähtuvalt
(korrosiooni eest kaitsmata teraskonstruktsioonid) kasutada veel maksimaalselt 4
aastat.  Reoveepuhasti  tehniline  seisukord  on  halb  –  teraskonstruktsioonid  on
kohati  korrosiooni  poolt  tugevalt  kahjustatud,  siibrid  ja  toruarmatuur  ei  tööta.
Soovitatav  on  ehitada  uus  reoveepuhasti  ja  vana  reoveepuhasti  BIO  100
lammutada.
Puhastustehnoloogia  ja  selle  efektiivsuse  kirjeldus:  kasutatakse  klassikalist
kestusõhustusega  aktiivmudapuhastust.  Puhastusefektiivsus  olmereovee  korral
BHT osas 80 kuni 95%, heljumi osas 80 kuni 90 %, Nüld osas 10 kuni 20 %; Püld

osas 10 kuni 25 %.
Reoveepuhasti  seadmete  olukord:  reoveepuhasti  torustikud,  toruarmatuur  ja
aeraatorid on rooste poolt tugevalt kahjustatud, on valmistatud mustast metallist ja
on praktiliselt kasutamiskõlbmatud. 2004. a paigaldatud ROOTS RAI õhupuhuri
seisukord on halb ja see vajab lähiajal kapitaalremonti.
Heitvee näitajad: 

Heljum mg/l BHT7 mgO2/l      Nüld mg/l      Püld mg/l    pH
13.06.2013 Kaalepi 8,0 3,1 28,6 9,06 7,69
21.03.2013 Kaalepi 18 12 49,9 6,50 6,94
18.03.2014 Kaalepi 26 10 39,0 6,44 7,39
Suubla nimetus vee-erikasutusloa järgi: Jägala jõgi, kood 11835.
Suubla  seisund:  Siiani  on  olnud  seisund  rahuldav.  Normikohaselt  puhastamata
reovesi  on  otseseks  ohuks  nii  pinna-  kui  põhjaveele.   Lähedalasuva  veekogu,
Jägala jõe, survetegurina on toodud Kaalepi ja Ahula asulate heitvesi.
Heitvee  suublasse  juhtimise  viis:  ca  150  m  torustikku  ja  siis  jõe  kaldalt
torustikuga.
Tehnohoone rajamisaasta: 1986.
Tehnohoone seisund: rahuldav ja vajab jooksvat remonti. Saab vajadusel kasutada
tulevikus laopinnana. 
Reoveepuhastusjaama alune maa kuulub: Albu vallale.
Reoveepuhastusjaama aluse maa kirjeldus: suurem osa maast on niidetav haljasala.
Olulise osa territooriumist hõlmab reoveepuhasti ja reoveepumpla. 
Läheduses asuvad hooned ja nende kaugus reoveepuhastist, kuja nõuete täitmine:
lähimad elamud paiknevad põhjasuunas ca 120 m kaugusel.
Piirdeaia seisund: värav ja aed on osaliselt lagunenud.
Juurdepääsutee ja platside seisund: seisukord on halb.
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IV. Orgmetsa küla.
1. Objekti valdaja: peremehetu vara
2. Objekti asukoht: Orgmetsa küla
3. Objekti valmimise aasta: pole teada
4. Projektis esitatud põhiandmed: 
- projekteerija nimetus: pole teada ja ehitajat ei teata
- tehnilised andmed (jõudlus): EKE B 14/21 Q = 15 - 45 m3/d; R = 1,7 – 9,8 kg
BHT7/d;
- suubla: Neitla kraav, mis suubub Jägala jõkke.
5. Üldhinnang tehnilise seisukorra kohta: reoveepuhasti on lagunenud, seda ei
ole  juba  aastakümneid  kasutatud  ja  see  tuleb  lammutada.  Reovesi  kogutakse
kogumiskaevudesse  ja  veetakse  ümbruskonna  purgimissõlmedesse.  Uue
reoveepuhasti ehitamiseks tuleb ehitada kogu kanalisatsioonisüsteem uuesti.

Ülejäänud Albu valla külades reoveepuhasteid ei ole.

4.3. Kokkuvõte ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektide kohta.

1. Albu küla.
Albu  asula  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  arendamiseks  vajalikud  tööd  on
toodud  tabelis  12.  Tööde  mahud  on  määratud  ühisveevärgi  ja  kanalisatasiooni
dimensioneeritud  skeemi  alusel  (vt.  lisa  1).  Joonistele  on  kantud  ka
reoveekogumisala piir.
Albu  külas  jääb  peamiseks  tarbeveeallikaks  Albu  VA Teenus  rekonstrueeritud
Männi  puurkaev  pumbajaam  koos  veehoidla  ja  II  astme  pumbajaama  ja
puhastusseadmetega. Olemasolev reoveepuhasti rekonstrueeriti  – asendati uuega
2011. aastal. Asulas on kõik reoveepumplad asendatud uutega. Valmis on ehitatud
kogu veevarustustorustik ja 98 % reoveetorustikust.
Lähiaastatel  tuleb  rekonstrueerida  kanalisatsioonitorustik  poest  töökodadeni  ja
soovitatav on välja vahetada kõige vanem Männi 1 ühe pumbaga reoveepumpla
(on  väikese  töökindlusega  ja  toruühendused  pumplaga  vajavad  kapitaalset
ümbertegemist) kahe pumbaga ja automaatvalvesüsteemiga reoveepumpla vastu.
Puhastada tuleb 324 m kraavi reoveepuhastist Ambla jõeni.
Kanalisatsioonitorustiku  ja  reoveepumpla  rekonstrueerimisega  ja  kraavi
puhastamisega seonduvad tööd finantseeritakse ÜVK AK II programmi raames
aastatel 2018 kuni 2021 Albu valla eelarvest ja SA KIK vahenditega. 

Albu  küla  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  objektide  kordategemiseks  ja
laiendamiseks vajalikud tööd. Tabel 12.
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Jrk. 
nr.

Materjali, seadme nimetus Kogus

I Uurimistööd

1. Olemasolevate kanalisatsioonitorustike läbipesemine ja uurimine 
kaameraga

211 m

2. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on kantud kõik 
olemasolevad kommunikatsioonid (Trasside pikkus km x 3ha)

0,85 ha

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd

3. Kanalisatsiooni isevoolse torustiku rekonstrueerimine 211 m

4. Männi 1 reoveepumpla rekonstrueerimine – asendamine 2 pumba ja 
järelvalvesüsteemiga kompaktpumplaga

1 kpl

5. Heitvee suubla reoveepuhastist Ambla jõeni kulgeva kraavi 
puhastamine

324 m

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve

5. Tabelis tegevuste 3 – 4 projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 1 kpl

2. Kaalepi küla.
Kaalepi  asula  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  objektide  kordategemiseks  ja
laiendamiseks  vajalikud tööd on toodud tabelis  13.  Tööde mahud on määratud
ÜVK AK I ja II programmi koosseisus projekti  „Kaalepi lääne- ja põhjaosa ning
Seidla-Ahula torustik” (Järvamaa Albu vald. Seidla ja Kaalepi külade veevarustus
ja kanalisatsioon 2 osa. Eesti Veeprojekt OÜ. Töö nr. 17 – 12. Tööprojekt. Tartu,
29.07.2013)  alusel.  Enamus  ühisveevärgi  ja  kanalisatsioonisüsteeme
rekonstrueeriti  ja  ehitati  projekti  esimese  osa  koosseisus.  Kaalepi  asula  saab
tänaseks  oma  tarbevee  Seidla  asula  puurkaev  pumplast  (vt.  lisa  1).  Reovesi
pumbatakse  uute  reoveepumplate  ja  kanalisatsioonitorustiku  vahendusel  Ahula
asulasse rajatavasse uude reoveepuhastusjaama. Olemasolev Kaalepi asula reovee
peapumpla ja reoveepuhastusjaam likvideeritakse.
Kõik  projekti  esimesest  osast  välja  jäänud  veevarustus-  ja
kanalisatsioonisüsteemid  rekonstrueeritakse  või  ehitatakse  uued.  Ehitatakse  üks
uus reoveepumpla ja renoveeritakse tuletõrje veehoidla. 
Uued veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid ehitatakse aastatel 2014 kuni 2021
ÜVK AK I ja II programmi koosseisus SA KIK ja Albu valla rahastamisel.

Kaalepi  asula  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  objektide  kordategemiseks  ja
laiendamiseks vajalikud tööd. Tabel 13.
Jrk.nr. Materjali, seadme nimetus Kogus
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KAALEPI ASULAS TEOSTATAVATE TÖÖDE MAHUD JA MAKSUMUS
(Järvamaa Albu vald. Seidla ja Kaalepi külade veevarustus ja kanalisatsioon 2 osa. Kaalepi lääne-

ja põhjaosa ning Seidla-Ahula torustik. Eesti Veeprojekt OÜ. Töö nr. 17 – 12. Tööprojekt. 
Tartu, 29.07.2013)

I Uurimistööd

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine:
•  „Kaalepi  ja  Seidla  asulate  ühisveevärgi  ja  –
kanalisatsiooniprojekti geodeetiline alusplaan.“ Geoweb OÜ töö
nr GA12031.

Töö teostamise aeg: 2012. a.

-

2. Geotehnilised uurimistööd: Kaalepi, Seidla ja Ahula külade 
ehitusgeoloogiline uuring on koostatud OÜ Rakendusgeoloogia poolt, 
tööd nr 13-017 ning 12-047.

-

Kaalepi tööstusala 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd

3. PE veetoru PN10, üks toru kaevikus 117,5 m

4. PE veetoru PN10 kanalisatsiooni isev. toruga ühises kaevikus 112,9 m

5. PE veetoru PN10 isevoolse kanalisatsioonitoruga ja 
survekanalisatsioonitoruga ühises kaevikus

152,4 m

6. Tuletõrjemahuti korrastamine 1 kpl

7. PVC isevoolne reoveekanalisatsioonitoru SN 8
De160 survekanalisatsioonitoruga ühises
Kaevikus

4,8 m

8. PVC isevoolne reoveekanalisatsioonitoru SN 8
De160

12 m

9. Reoveekanalisatsiooni pumpla RVP-1.1,
Dmin=1500, h = 4.25 m (sh elektrivarustus,
automaatika, juurdepääsu- ja teenindustee)

1 kpl

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve

10. Tabelis tegevuste 3 – 9 projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 1 kpl

Kaalepi pargiala

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd

11. PE veetoru PN10 kanalisatsiooni isev. toruga ühises kaevikus 255,1 m

12. PE veetoru PN10, 2,0 m

13. PVC isevoolne kanalisatsioonitoru SN 8 De160 4,9 m

14. Tabelis tegevuste 11 – 13 projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 1 kpl

3. Seidla küla.
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Seidla  asula  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  objektid  rekonstrueeriti  ja  ehitati
2013.  aastal  projekti  „Seidla  ja  Kaalepi  külade  veevarustus  ja  kanalisatsioon“
(Ehitusprojekt. Töö nr 17-12. Eesti Veeprojekt OÜ. Tartu, 24.05.2013) raames. 
Albu valla ÜVK AK I programmi koosseisus projekti „Kaalepi lääne- ja põhjaosa
ning  Seidla-Ahula  torustik”  (Järvamaa  Albu  vald.  Seidla  ja  Kaalepi  külade
veevarustus  ja  kanalisatsioon  2  osa.  Eesti  Veeprojekt  OÜ.  Töö  nr.  17  –  12.
Tööprojekt.  Tartu,  29.07.2013)  raames  on  planeeritud  aastatel  2014 kuni  2017
vahetada  Seidla  mõisa  reoveepumplas  välja  olemasolevad  reoveepumbad  ja
juhtida ehitatava Kaalepi-Seidla-Ahula kanalisatsioonitorustiku vahendusel Seidla
asula  reovesi  rekonstrueeritavasse  Ahula  asula  reoveepuhastisse.  Uued
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid ehitatakse aastatel 2014 kuni 2017 ÜVK
AK I ja II programmi koosseisus SA KIK ja Albu valla rahastamisel.

4. Kaalepi - Seidla – Ahula VK torustikud.
Kaalepi  -  Seidla  - Ahula  asulatevaheliste  VK  torustike  ja  reoveepumplate
vajalikud tööd on toodud tabelis 14. Tööde mahud on määratud projekti „Kaalepi
lääne-  ja  põhjaosa  ning  Seidla-Ahula  torustik”  (Järvamaa Albu vald.  Seidla  ja
Kaalepi külade veevarustus ja kanalisatsioon 2 osa. Eesti Veeprojekt OÜ. Töö nr.
17  –  12.  Tööprojekt.  Tartu,  29.07.2013)  alusel.  Seidla  asulas  saab  ehitatav
kanalisatsioonitorustik alguse mõisa pumplas ja lõpeb Ahula asulas Pärnu-Rakvere
maantee ääres individuaalelamute kollektoris. Lisaks nimetatule rekonstrueeritakse
sama projekti  koosseisus Ahula asulas reoveepuhasti  koos purgimissõlmega (vt
tabel  15)  ja  ehitatakse  Kaalepi  asulas  tootmispiirkonna  ja  pargi  piirkonna
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid (vt tabel 13). 
Uued veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid ehitatakse 2014. kuni 2017. aastal
SA KIK ja Albu valla rahastamisel.

Kaalepi  -  Seidla  - Ahula asulate  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  objektide
ehitamiseks vajalikud tööd. Tabel 14.
Jrk. 
nr.

Materjali, seadme nimetus Kogus

SEIDLA-AHULA ASULATEVAHELINE KANALISATSIOONI
SURVETORUSTIK NING KAALEPI JA SEIDLA REOVEEPUMPLATE

KOHANDAMINE REOVEE SUUNAMISEKS AHULASSE
(Järvamaa Albu vald. Seidla ja Kaalepi külade veevarustus ja kanalisatsioon 2 osa. Kaalepi

lääne- ja põhjaosa ning Seidla-Ahula torustik. Eesti Veeprojekt OÜ. Töö nr. 17 – 12.
Tööprojekt. Tartu, 29.07.2013)

I Uurimistööd
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1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine: Seidla ja Ahula asulate vahelise
kanalisatsioonitorustiku projekti geodeetilise alusplaanina on kasutatud:

• Teede Tehnokeskus AS poolt koostatud „Riigimaantee 5 Pärnu-
Rakvere-Sõmeru  km  110,8-120,7  maa-ala  geodeetilised
uurimistööd“, töö nr 2012-123;
•  „Kaalepi  ja  Seidla  asulate  ühisveevärgi  ja  –
kanalisatsiooniprojekti geodeetiline alusplaan.“ Geoweb OÜ töö
nr GA12031.

Tööde teostamise aeg: 2012. a.

-

2. Geotehnilised uurimistööd: Kaalepi, Seidla ja Ahula külade 
ehitusgeoloogiline uuring on koostatud OÜ Rakendusgeoloogia poolt, 
tööd nr 13-017 ning 12-047.
Kanalisatsioonitorustiku trassil tuleb teostada kontrolluuringud 
veendumaks kinnisel meetodil ehitamise võimalikkuses

44 tk

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd

3. PVC isevoolne reoveekanalisatsioonitoru SN 8 De160, üks toru 
kaevikus – lahtisel meetodil

2 m

4. PE survekanalisatsioonitoru PN10 De160, üks toru kaevikus – kinnisel 
meetodil. Seidlas Kruusamäe kinnistule survetorustikuga 
liitumisvõimaluse jätmine

2199 m

5. PE survekanalisatsioonitoru PN10 De110, üks toru kaevikus – lahtisel 
meetodil

10 m

6. PE survekanalisatsioonitoru PN10 De160 kinnisel meetodil hülsis – 
kinnisel meetodil PE De250

53 m

7. Kaalepi: reoveepumpla pumpade vahetus 2 tk; reveepumpla 
kohandamine uute pumpade jaoks; reoveepumpla automaatjuhtimise 
kohandamine
uute pumpadega; reoveepumpla elektrisüsteemi kohandamine uute 
pumpadega (sh peakaitsme suurendamine)

1 kpl

8. Seidla: reoveepumplates pumpade vahetus 2 tk; reveepumpla 
kohandamine uute pumpade jaoks; reoveepumpla automaatjuhtimise 
kohandamine
uute pumpadega; reoveepumpla elektrisüsteemi kohandamine uute 
pumpadega (sh peakaitsme suurendamine)

1 kpl

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve

9. Tabelis tegevuste 3 – 12 projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 1 kpl

5. Ahula küla.
Ahula  asula  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  objektide  kordategemiseks  ja
laiendamiseks  vajalikud tööd on toodud tabelis  15.  Tööde mahud on määratud
ÜVK AK ühisveevärgi ja -kanalisatasiooni dimensioneeritud skeemi alusel. 
Ahula asulas jääb lähiajal peamiseks tarbeveeallikaks Albu VA Teenus keskuse
puurkaev koos veepuhastusjaamaga. Vanad reoveepuhastid ja reovee peapumpla
likvideeritakse ja asendatakse ÜVK AK I programmi raames uutega ajaperioodil
2014  kuni  2017.  Reoveepuhastusjaamale  ehitatakse  vooluhulga  ühtlustiga
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purgimissõlm.  Vanasse  tehnohoone  renoveeritakse  ja  sellesse  paigaldatakse
mudakäitluse seadmed. Ahula uues reoveepuhastusjaamas puhastatakse ka Kaalepi
ja  Seidla  asulate  reovesi.  Nimetatud  reoveepuhastusjaamaga  seotud  tööd  on
toodud tabelis 15. 
Asulas  on  rekonstrueeritud  ca  80  % veevarustus-  ja  kanalisatsioonitorustikest.
Veehoidla äärsetele ühepereelamutele ja “Risuküla” ühepereelamutele ehitatakse
uued ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustikud ja üks reoveepumpla. Ehitustööd
teostatakse ÜVK AK II programmi raames aastatel 2018 - 2021 Albu valla ja SA
KIK vahenditega. 

Ahula  ahula  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  objektide  kordategemiseks  ja
laiendamiseks vajalikud tööd. Tabel 15.
Jrk. 
nr.

Materjali, seadme nimetus Kogus

AHULA ASULA
(Tööd vastavalt Albu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava I programmile)

I Uurimistööd

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on kantud kõik 
olemasolevad kommunikatsioonid 

3,4 ha

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 m, sügavus 3 m) 15 tk

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd

3. Kaalepi ja Seidla asulate reovee reoveepuhastisse juhtimiseks isevoolse
kanalisatsioonitorustiku  De250 rekonstrueerimine

70 m

4. Kaalepi ja Seidla asulate reovee reoveepuhastisse juhtimiseks isevoolse
kanalisatsioonitorustiku  De250 koos veevarustustorustikuga rekonstru-
eerimine (uue reoveepumplani)

195 m

5. Uue kestusõhustusega aktiivmuda ja biokile kooskasutusega 
biokeemilise reoveepuhasti ehitamine jõudlusega Q = 50 m3/d; R = 30 
kg BHT7/d; 500 ie; BHT7 600 mgO2/l (sisaldab Ahula, Kaalepi ja 
Orgmetsa küladest purgitavat reovett ning perspektiivse Ahula 
vanadekodu ja mudakäitluse rejektivett). Reoveepuhasti koosseisus on 
mudatihendaja, keemiline fosforiärastus, vooluhulgaühtlustiga 
purgimissõlm ja soojustatud tehnohoone. Vanad reoveepuhastid OXYD
180 ja BIO 50 lammutatakse. Töövõttu kuuluvad ka kõik automaatika- 
ja elektri- ja ventilatsioonitööd. 

1 kpl

6. Reoveepuhasti platsitorustikud: kanalisatsiooni survetorustik koos 
veetorustikuga reoveepumplast reoveepuhastini. 

51 m

7. Reoveepuhasti platsitorustikud: kanalisatsiooni isevoolne torustik 
reoveepuhastist suublani

32 m

8. Reoveepuhasti territooriumile uue kahe pumbaga reovee 
kompaktpumpla ehitamine

1 tk

9. Reoveepuhasti olemasoleva killustikkattega juurdepääsutee pikkusega 
100 m ja laiusega 3 m korrastamine

1 kpl

10. Reoveepuhasti vana piirdeaia likvideerimine ja uue PVC kattega aia 
ehitamine koos väravaga kõrgusega 1,8 m

253 m
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11. Vanade reoveepuhastite, Ahulas OXYD 180 ja BIO 50 ja Kaalepis BIO
100, koos reoveepumplatega lammutamine

1 kpl

12. Mudatahendusseadmed ja torustikud: dekanter, mudapump, 
kruvikonveier, automaatne polümeeriseade, polümeeri dosaatorpump, 
juhtkilp kogu muda tahendusseadmetele. Seadmete paigaldamine

1 kpl

13 Vana tehnohoone renoveerimine: väljaspoolt katmine profiilplekiga, 
katuse jooksev remont, ühe väikse ukse asendamine uuega, tahendatud 
mudaruumile suure ukse paigaldamine, akende väljavahetamine, 
põranda betoneerimine, kanalisatsioonitorustike paigaldamine rejektvee
ja muda tarbeks ning tehnoloogilise vee torustiku paigaldamine 
reoveepuhasti ja tehnohoone vahele, siseseinte värvimine, valgustus ja 
küte.
Muda, tehnoloogilise vee ja rejektivee torud reoveepuhastist 
mudakäitluse hooneni (ca 17 m); rejektivee ühe pumbaga pumpla.

1 kpl

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve

14. Tabelis tegevuste 3 – 13 projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 1 kpl

AHULA ASULA
Risuküla

(Tööd vastavalt Albu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava II programmile)
I Uurimistööd

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on kantud kõik 
olemasolevad kommunikatsioonid (kanalisatsioon peapumpla kaasa 
arvatud, veevarustus veemahuti ja II astme pumpla kaasa arvatud)

4,6 ha

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 m, sügavus 3 m) 24 tk

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd

3. Risukülas uue veevarustustorustiku ehitamine ühes kaevikus 
kanalisatsiooni isev. Torustikuga 

480 m

4. Risukülas uue veevarustustorustiku ehitamine ühes kaevikus 
kanalisatsiooni survetorustikuga

265 m

5. Risukülas uue veevarustustorustiku ja survekanalisatsioonitoru PN10 
De110 kinnisel meetodil hülsis PE De200 ehitamine

70 m

6. Risukülas uue kahe pumbaga reovee kompaktpumpla ehitamine 1 tk

7. Ahula asula kaguosa individuaalelamute varustamiseks VK teenusega 
veevarustustorustiku rekonstrueerimine ühes kaevikus kanalisatsiooni 
isev. Torustikuga

330 m

8. Liitumispunktide ehitamine 13 tk

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve

9. Tabelis tegevuste 3 – 8 projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 1 kpl

AHULA ASULA
Korruselamute kagu- ja idaservas kahes reas 6 individuaalelamu ning tööstuspiirkonna 

vesi ja kanalisatsioon
(Tööd vastavalt Albu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava II programmile)

I Uurimistööd

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on kantud kõik 
olemasolevad kommunikatsioonid 

1,32 ha

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 m, sügavus 3 m) 7 tk

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd
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3. Kanalisatsiooni isevoolse torustiku rekonstrueerimine ja ehitamine 141 m

4. Veevarustustorustik ühes kaevikus kanalisatsiooni isevoolse 
torustikuga rekonstrueerimine ja ehitamine

96 m

5. Tööstuspiirkonna kanalisatsiooni isevoolse torustiku rekonstrueerimine 
ja ehitamine

63 m

6. Tööstuspiirkonna veevarustustorustik ühes kaevikus kanalisatsiooni 
isevoolse torustikuga rekonstrueerimine ja ehitamine

30 m

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve

7. Tabelis tegevuste 3 – 6 projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 1 kpl

6. Peedu küla. 
Peedu  küla  veevarustussüsteem  on  erakätes.  Peedu  külla  ühisveevärki  ja  –
kanalisatsiooni  ei  rajata.  Ka  lähitulevikus  saavad  külaelanikud  oma  joogivee
erapuur-  ja  salvkaevudest.  Reovesi  kogutakse  kogumiskaevudesse  ja  veetakse
rajatavasse  Ahula  või  Albu  asula  purgimissõlme.  Lubatud  on  kasutada  ka
kompostkuivkäimlaid ja ehitusnormidele vastavalt ehitatud imbsüsteeme.

6. Järva-Madise küla.
Järva-Madise  asulas  ühisveevärki  ja  -kanalisatsiooni  ei  ole.  Juhul  kui
moodustatakse  reoveekogumisalad  ja  on  piisavalt  elanikke  teostatakse  III
programmi  koosseisus  aastatel  2022  kuni  2025  Järva-Madise  külas  tabelis  16
nimetatud tööd. Järva-Madise külale tuleb ehitada uus puurkaev-pumpla, millel on
tagatud  50  m  kuja.  Vana  puurkaev  suletakse.  Reovesi  kogutakse
kogumiskaevudesse ja veetakse rajatavasse Albu või Ahula küla purgimissõlme.
Lubatud  on  kasutada  ka  kompostkuivkäimlaid  ja  ehitusnormidele  vastavalt
ehitatud imbsüsteeme.
Järva-Madise küla ühisveevärgi ehitamiseks vajalikud tööd on toodud tabelis 16.
Uued veevarustussüsteemid ehitatakse 2022 kuni 2025 aastal erinevate fondide ja
Albu valla rahastamisel.

Järva-Madise küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitamiseks vajalikud tööd.
Tabel

16. 
Jrk. 
nr.

Materjali, seadme nimetus Kogus

I Uurimistööd

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine 1,8 ha

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 m, sügavus 3 m) 24 tk

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd

3. Veevarustustorustiku ehitamine 1100 m
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4. Vana puurkaev-pumpla likvideerimine 1 tk.

5. Uue puurkaev-pumpla ehitamine 1 tk.

6. Liitumispunktide ehitamine 17 tk.

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve

7. Tabelis tegevuste 3 – 6 projekteerimistööd -

7. Orgmetsa küla.
Orgmetsa asulas ühisveevärki ja -kanalisatsiooni ei ole. 
Orgmetsa  külas  oli  kokku  ca  850  m  veetorustikke,  mis  praegu  kuuluvad
külaelanikele.  Kuna  kaardimaterjal  (projektid)  puudub,  siis  veetorustiku  täpset
pikkust ja asukohta ei teata. Torustik ja toruarmatuur on üle 30 aasta vana ja selle
tehniline seisukord on väga halb. Torud on valdavalt terasest. Orgmetsa külas oli
ca 35 aastat tagasi ühiskanalisatsioon, millest ei ole tänaseks midagi säilinud.
Juhul kui moodustatakse reoveekogumisalad ja on piisavalt elanikke teostatakse
III  programmi  koosseisus  aastatel  2022  kuni  2025  Orgmetsa  külas  tabelis  17
nimetatud tööd.
Otstarbekas on jätta töösse olemasolev erapuurkaevpumpla, mis tuleb välja osta
ning  mille  hoone  ja  sisustus  tuleb  remontida.  Rekonstrueerida  tuleb  kõik
veevarustus-  ja  kanalisatsioonitorustikud.  Reovesi  veetakse  kas  Ahula  asula
purgimissõlme  või  asulale  ehitatakse  uus  reoveepuhasti,  milleks  tuleb  sobivas
kohas osta vajalikul hulgal maad. 
Orgmetsa küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektide ehitustööde mahud on
toodud tabelis 17. 
Uued veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid ehitatakse 2022 kuni 2025 aastal
erinevate fondide ja Albu valla rahastamisel.

Orgmetsa  küla  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  objektide  kordategemiseks  ja
laiendamiseks vajalikud tööd. Tabel 17. 
Jrk. 
Nr.

Materjali, seadme nimetus Kogus

I Uurimistööd

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on kantud kõik 
olemasolevad kommunikatsioonid

4,4 ha

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 m, sügavus 3 m) 54 tk.

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd

3. Veevarustustorustiku rekonstrueerimine 600 m

4. Uue veevarustustorustiku ehitamine 250 m

5. Kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 900 m
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6. Uue kanalisatsioonitorustiku ehitamine 250 m

7. Puurkaev-pumpla hoone ja toruarmatuuri remontimine. 1 tk.

8. Uue reoveepuhasti ehitamine 1 tk.

9. Liitumispunktide ehitamine 21 tk.

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve

10. Tabelis tegevuste 3 – 9 projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 1 kpl

5. Ühisveevärki ja –kanalisatsiooni teenindavad ettevõtted.
5.1. Ettevõtte tegevuse iseloomustus.

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon või üks neist on Albu vallas Albu, Kaalepi, Ahula
ja  Seidla  külades.  Orgmetsa,  Peedu ja  Järva-Madise  külades  ühisveevärki  ja  –
kanalisatsiooni  ei  ole.  Vee-ettevõtteks  on  Albu  vallas  Albu  VA Teenus.  Albu
vallas on vee-ettevõtjaks Albu VA Teenus, mis kuulub 100 % Albu vallale. Albu
Vallavalitsus  ei  doteeri  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  jooksvaid  kulutusi.
Ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooniga  tegeleb  VA  Teenus  juhataja  hr.  Kuldar
Tammik  tel.:  5533988.  Albu  VA Teenus on  väljastatud  vee  erikasutusluba  nr
L.VV.JÄ-141155  (http://klis.envir.ee/klis) (Ahula,  Seidla,  Albu,  Kaalepi  ja
Ojaküla külad). Kehtivusaeg kuni 31. 12. 2017. a.

5.2. Vee-ettevõtte põhinäitajad.
5.2.1. Finants-majanduslikud näitajad.

Albu  Vallavalitsuse  kooskõlastas  21.  novembri  2012.a.  korraldusega  nr.  261
Vallaasutus „Teenuse“ uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad.  Uued hinnad
hakkasid  kehtima  1.  jaanuarist  2013.a. 23.  novembril  kehtestas  Vallaasutus
“Teenus” juhataja oma käskirjaga järgmised vee ja kanalisatsiooniteenuse hinnad:

1. Seidla, Ahula, Albu ühisveevärk      vee hind                        1,30 eurot/m³
                                                       abonenttasu                  0,70 eurot/klient

 2. Kaalepis ostetav vesi                       vee hind                        1,30 eurot/m³
                                                       abonenttasu                  0,70 eurot/klient

3.Ahula,  Kaalepi,  Albu  (Männi),  Ojaküla  ühiskanalisatsiooni  heitvee
ärajuhtimine         

heitvee hind                   1,80 eurot/m³   
abonenttasu                   0,70 eurot/klient
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 4. Kogumiskaevudest kogutud heitvee vastuvõtmine           1,40 eurot/m³.
 
5.2.2. Vee-ettevõtte majanduslikud näitajad.

Vee-ettevõtte majanduslikud näitajad.
Albu VA Teenus 2012. aasta tulude aruanne.
Majandusaasta tulud kokku – 46 868 EUR ja 61 senti.
Majandusaasta kulud kokku – eelarve 47 309 EUR; täitmine 46 016 EUR ja 82
senti (97,27 %).
Albu VA Teenus 2013. aasta eelarve.
Tulud:
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 49 644 EUR
Kulud: 52 504 EUR
Töötasud ja personalikuludega kaasnevad maksud 17 550 EUR
Administreerimiskulud 2 913 EUR
Rajatiste majandamiskulud 15 500 EUR
Sõidukite ülalpidamiskulud 2 329 EUR
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 150 EUR
Inventari kulud 800 EUR
Mitmesugused majanduskulud 9 880 EUR
Maksu- ja riigilõivukulud 3 382 EUR

5.2.3. Toodangu kvaliteedi näitajad.

Albu VA Teenus (Albu, Kaalepi, Seidla ja Ahula külad) 2013. a andmed.
Ühisveevõrku suunatud vesi (nii töödeldud, kui töötlemata):
1. mikrobioloogiliste analüüside koguarv: 13 analüüsi,
2. sh. veevõrgu kontrollpunktidest: 11 analüüsi,
3. mikrobioloogiliste  analüüside  arv,  mis  vastas  kvaliteedi  nõuetele:  13
analüüsi,
4. sh. veevõrgu kontrollpunktidest: 11 analüüsi.
Albu, Kaalepi, Seidla ja Ahula asulate ühisveevärgi vesi vastab  Sotsiaalministri
13. juuli 2001. a määrusega nr. 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning
analüüsimeetodid” seatud nõuetele ja piirsisaldustele.
Albu asula reoveepuhastist suublasse juhitava heitvee reoainesisaldus vastab Albu
valla  VA  Teenus väljastatud  vee  erikasutusloas  nr  L.VV.JÄ-141155
(http://klis.envir.ee/klis)  toodud  piirsisaldustele  (vt  alapunkt  4.2.6).  Kaalepi  ja
Ahula asulate reoveepuhastitest  suublasse juhitava heitvee reoainesisaldus ei ole

63

http://klis.envir.ee/klis


üksikutel  ajaperioodidel  vastanud  Albu  valla  VA  Teenus väljastatud  vee
erikasutusloas nr L.VV.JÄ-141155 toodud piirsisaldustele (vt alapunkt 4.2.6).

5.2.4. Ekspluatatsioon.

Albu VA Teenus (Albu, Kaalepi, Seidla ja Ahula külad). 2013. a andmed.
1. Veevarustuse ja kanalisatsiooniga tegeleva personali (koos admin. personaliga)
arv: 2
2. Veeavariide (lekete) arv: 1 
3. Kanalisatsiooniummistuste arv: 16
4. Pumbavahetuste arv puurkaevudes: 1
5. Vanade torustike väljavahetamine, uute ehitamine Seidla-Kaalepi 

2450,3 m veetorustikku
3029,1 m kanal. torustikku

6. Teenindavate elanike arv: 568
7. Teenindavate elanike osatähtsus kogu piirkonna elanikkonnast: 65,2 %

5.2.5. Personal. 

Albu VA Teenus.
1. Põhikohaga töötajaid 1,25

- sh. mehi 1,25
- naisi -
- halduspersonal 0,25
- töölised 1
- abipersonal -

2. Kõrgharidusega töötajaid -
3. Keskmine palk 916.78 EUR 

64



II ARENGUKAVA

6.  Albu  valla  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  arengukava  koostamise
põhimõtted. 

Ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  arengukava  (ÜVK AK)  koostamist  reguleerib
praegu 10. veebruaril 1999. a vastu võetud Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
(ÜVKS), mida on korduvalt täiendatud. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
reguleerib ka kinnistute ühisveevärgist veega varustamise ning ühiskanalisatsiooni
abil reovee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ning sätestab riigi, kohaliku
omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi vastavad õigused ja kohustused. 

Albu  valla  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  arengukava  on  tegevuste  kogum,
millede eesmärgiks on: 
- Albu  valla  tiheasustusaladel  tasakaalustatult  muude  eluvaldkondadega
nüüdisaja nõuetele vastava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine ning valla
arengukavas ja üldplaneeringus, Järvamaa maakonnaplaneeringus ning Pandivere
põhjavee  alamvesikonna  veemajanduskavas  ja  Ida-Eesti  vesikonna Harju
alamvesikonna  veemajanduskavas fikseeritud  eesmärkide  saavutamine
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni alal kooskõlas kehtiva seadusandlusega;
- asulate tiheasustusalade elanikkonnale joogiveekvaliteedi nõuetele vastava
vee  andmine  liitumispunktis,  kvaliteetse  ühiskanalisatsiooni  teenuse  tagamine
kõikidele  elanikele  reoveekogumisaladel  ja  reovee  nõuetekohane  puhastamine,
tagamaks pinnaveekogude vee hea kvaliteet ja põhjavee kaitse reostamise eest;
- naabervaldades  koostatavates  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni
arengukavades  toodud  põhimõtete  ja  valdade  piire  ületavate  keskkonnamõjude
arvestamine ja ohjamine. 

Arengukava on koostatud järgmisteks ajaperioodideks:
- aastateks 2014 kuni 2017
- aastateks 2018 kuni 2021
- aastateks 2022 kuni 2025

Lähtuvalt  ajaperioodidest  koostatakse  arengukava  eesmärkide  realiseerimiseks
tegevuste programmid.
Arengukava programmides toodud tegevuste maksumuste hindamisel on kasutatud
praegu Eestis vastavaid töid teostavate ettevõtete ja vastavaid tarneid teostavate
ettevõtete  hinnakirju.  Maksumuste  täpsus  on  piirides  ±10  %.  Käesolevas
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arengukavas  toodud  tööde  ja  seadmete  maksumuste  muutumise  hindamiseks
tulevikus  tuleb  arvestada  inflatsiooni  aastate  lõikes  ning  ehitushindade  ja
ehitusmaterjalide hindade suuri muutusi ajas. 
Programmide rahastamisel on katteallikateks:

- kohaliku omavalitsuse vahendid,
- kohaliku omavalitsuse laenud,
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskus vahendid ja
- kinnistuveevärgi ja –kanalisatsiooni väljaehitamisel erakapital.

7.  ÜVK arengukava tegevuste programmid.

Albu valla ÜVK arendamise kava on koostatud järgmisteks ajaperioodideks:
I ajaperiood, ehk I programm:
Ajaperioodiks on aastad 2014 kuni 2017 (tabel 18). I programmi rahastatakse valla
omavahenditest ja SA KIK vahenditest 1 192 717 euro ja 13 sendi ulatuses (koos
käibemaksuga). 
II ajaperiood, ehk II programm:
Ajaperioodiks on aastad 2018 kuni  2021 (tabel  19).  II  programmi rahastatakse
valla omavahenditest ja SA KIK vahenditest 491 063 euro ja 66 sendi ulatuses
(koos käibemaksuga).
III ajaperiood, ehk III programm:
Ajaperioodiks on aastad 2022 kuni 2025 (tabel 20).  III programmi rahastatakse
valla omavahenditest ja erinevate fondide vahenditest 774 493 euro ja 68 sendi
ulatuses (koos käibemaksuga).

7.1. I programm.

I  programmi koosseisus  aastatel  2014 kuni  2017 teostatavate  tööde  maksumus
(EUR). Tabel 18.
Jrk. 
nr.

Materjali, seadme nimetus Ühiku 
maksumus 
eurot

Kogus Maksumus 
eurot

SEIDLA-AHULA ASULATEVAHELINE KANALISATSIOONI
SURVETORUSTIK NING KAALEPI JA SEIDLA REOVEEPUMPLATE

KOHANDAMINE REOVEE SUUNAMISEKS AHULASSE
(Järvamaa Albu vald. Seidla ja Kaalepi külade veevarustus ja kanalisatsioon 2 osa. Kaalepi lääne- ja

põhjaosa ning Seidla-Ahula torustik. Eesti Veeprojekt OÜ. Töö nr. 17 – 12. Tööprojekt. 
Tartu, 29.07.2013)
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I Uurimistööd

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine:  Seidla ja Ahula
asulate  vahelise  kanalisatsioonitorustiku  projekti
geodeetilise alusplaanina on kasutatud:

•  Teede  Tehnokeskus  AS  poolt  koostatud
„Riigimaantee  5  Pärnu-Rakvere-Sõmeru  km
110,8-120,7 maa-ala geodeetilised uurimistööd“,
töö nr 2012-123;
•  „Kaalepi  ja  Seidla  asulate  ühisveevärgi  ja  –
kanalisatsiooniprojekti  geodeetiline  alusplaan.“
Geoweb OÜ töö nr GA12031.

Tööde teostamise aeg: 2012. a.

- - -

2. Geotehnilised uurimistööd: Kaalepi, Seidla ja Ahula 
külade ehitusgeoloogiline uuring on koostatud OÜ 
Rakendusgeoloogia poolt, tööd nr 13-017 ning 12-047.
Kanalisatsioonitorustiku trassil tuleb teostada 
kontrolluuringud veendumaks kinnisel meetodil 
ehitamise võimalikkuses

160 44 tk 7 040.00

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd

3. PVC isevoolne reoveekanalisatsioonitoru SN 8 De160, 
üks toru kaevikus – lahtisel meetodil

150.0 2 m 300.00

4. PE survekanalisatsioonitoru PN10 De160, üks toru 
kaevikus – kinnisel meetodil. Seidlas Kruusamäe 
kinnistule survetorustikuga liitumisvõimaluse jätmine

95.0 2199 m 208 905.00

5. PE survekanalisatsioonitoru PN10 De110, üks toru 
kaevikus – lahtisel meetodil

140.0 10 m 1 400.00

6. PE survekanalisatsioonitoru PN10 De160 kinnisel 
meetodil hülsis – kinnisel meetodil PE De250

350.0 53 m 18 550.00

7. Kaalepi: reoveepumpla pumpade vahetus 2 tk; 
reveepumpla kohandamine uute pumpade jaoks; 
reoveepumpla automaatjuhtimise kohandamine
uute pumpadega; reoveepumpla elektrisüsteemi 
kohandamine uute pumpadega (sh peakaitsme 
suurendamine)

14 000.0 1 kpl 14 000.00

8. Seidla: reoveepumplates pumpade vahetus 2 tk; 
reveepumpla kohandamine uute pumpade jaoks; 
reoveepumpla automaatjuhtimise kohandamine
uute pumpadega; reoveepumpla elektrisüsteemi 
kohandamine uute pumpadega (sh peakaitsme 
suurendamine)

14 000.0 1 kpl 14 000.00

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve

9. Tabelis tegevuste 7 – 8 projekteerimistööd 6% - 1 kpl 1 680.00

10. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 5 143,10

Kokku: 271 018.10

Käibemaks: 54 203.62
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Kõik kokku: 325 221.72

AHULA ASULA
(Tööd vastavalt Albu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavale)

I Uurimistööd

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 
kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid 

260.0 3,4 ha 884.00

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 
m, sügavus 3 m)

160.0 15 tk 2 400.00

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd

3. Kaalepi ja Seidla asulate reovee reoveepuhastisse 
juhtimiseks isevoolse kanalisatsioonitorustiku  
De250 rekonstrueerimine

150.0 70 m 10 500.00

4. Kaalepi ja Seidla asulate reovee reoveepuhastisse 
juhtimiseks isevoolse kanalisatsioonitorustiku  
De250 koos veevarustustorustikuga rekonstru- 
eerimine (uue reoveepumplani)

170.0 195 m 33 150.00

5. Uue kestusõhustusega aktiivmuda ja biokile 
kooskasutusega biokeemilise reoveepuhasti 
ehitamine jõudlusega Q = 50 m3/d; R = 30 kg 
BHT7/d; 500 ie; BHT7 600 mgO2/l (sisaldab 
Ahula, Kaalepi ja Orgmetsa küladest purgitavat 
reovett ning perspektiivse Ahula vanadekodu ja 
mudakäitluse rejektivett). Reoveepuhasti 
koosseisus on mudatihendaja, keemiline 
fosforiärastus, vooluhulgaühtlustiga purgimissõlm
ja soojustatud tehnohoone. Vanad reoveepuhastid 
OXYD 180 ja BIO 50 lammutatakse. Töövõttu 
kuuluvad ka kõik automaatika- ja elektri- ja 
ventilatsioonitööd. 

308 500 1 kpl 308 500.00

6. Reoveepuhasti platsitorustikud: kanalisatsiooni 
survetorustik koos veetorustikuga reoveepumplast 
reoveepuhastini. 

150.0 51 m 7 650.00

7. Reoveepuhasti platsitorustikud: kanalisatsiooni 
isevoolne torustik reoveepuhastist suublani

150.0 32 m 4 800.00

8. Reoveepuhasti territooriumile uue kahe pumbaga 
reovee kompaktpumpla ehitamine

20 600.0 1 tk 20 600.00

9. Reoveepuhasti olemasoleva killustikkattega 
juurdepääsutee pikkusega 100 m ja laiusega 3 m 
korrastamine

6 000.0 1 kpl 6 000.00

10. Reoveepuhasti vana piirdeaia likvideerimine ja 
uue PVC kattega aia ehitamine koos väravaga 
kõrgusega 1,8 m

12.0 253 m 3 036.00

11. Vanade reoveepuhastite, Ahulas OXYD 180 ja 
BIO 50 ja Kaalepis BIO 100, koos 
reoveepumplatega lammutamine

7 000.00 1 kpl 7 000.00
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12. Mudatahendusseadmed ja torustikud: dekanter, 
mudapump, kruvikonveier, automaatne 
polümeeriseade, polümeeri dosaatorpump, 
juhtkilp kogu muda tahendusseadmetele. 
Seadmete paigaldamine

73 000.00 1 kpl 73 000.00

13. Vana tehnohoone renoveerimine: väljaspoolt 
katmine profiilplekiga, katuse jooksev remont, 
ühe väikse ukse asendamine uuega, tahendatud 
mudaruumile suure ukse paigaldamine, akende 
väljavahetamine, põranda betoneerimine, 
kanalisatsioonitorustike paigaldamine rejektvee ja 
muda tarbeks ning tehnoloogilise vee torustiku 
paigaldamine reoveepuhasti ja tehnohoone vahele,
siseseinte värvimine, valgustus ja küte.
Muda, tehnoloogilise vee ja rejektivee torud 
reoveepuhastist mudakäitluse hooneni (ca 17 m); 
rejektivee ühe pumbaga pumpla.

44 000.00 1 kpl 44 000.00

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve

14. Tabelis tegevuste 3 – 13 projekteerimistööd 6% - 1 kpl 31 094.16

15. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 10 364.72

Kokku: 562 978.88

Käibemaks: 112 595.78

Kõik kokku: 675 574.66

KAALEPI ASULAS TEOSTATAVATE TÖÖDE MAHUD JA MAKSUMUS
(Järvamaa Albu vald. Seidla ja Kaalepi külade veevarustus ja kanalisatsioon 2 osa. Kaalepi lääne- ja

põhjaosa ning Seidla-Ahula torustik. Eesti Veeprojekt OÜ. Töö nr. 17 – 12. Tööprojekt. 
Tartu, 29.07.2013)

I Uurimistööd

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine:
• „Kaalepi ja Seidla asulate ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooniprojekti  geodeetiline
alusplaan.“ Geoweb OÜ töö nr GA12031.

Töö teostamise aeg: 2012. a.

- - -

2. Geotehnilised uurimistööd: Kaalepi, Seidla ja 
Ahula külade ehitusgeoloogiline uuring on 
koostatud OÜ Rakendusgeoloogia poolt, tööd nr 
13-017 ning 12-047.

- - -

Kaalepi tööstusala 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd

3. PE veetoru PN10, üks toru kaevikus 130.0 117,5 m 15 275.00

4. PE veetoru PN10 kanalisatsiooni isev. toruga 
ühises kaevikus

170.0 112,9 m 19 193.00

5. PE veetoru PN10 isevoolse kanalisatsioonitoruga 
ja survekanalisatsioonitoruga ühises kaevikus

230.0 152,4 m 35 052.00
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6. Tuletõrjemahuti korrastamine 19 700.0 1 kpl 19 700.00

7. PVC isevoolne reoveekanalisatsioonitoru SN 8
De160 survekanalisatsioonitoruga ühises
Kaevikus

170.0 4,8 m 816.00

8. PVC isevoolne reoveekanalisatsioonitoru SN 8
De160

150.0 12 m 1 800.00

9. Reoveekanalisatsiooni pumpla RVP-1.1,
Dmin=1500, h = 4.25 m (sh elektrivarustus,
automaatika, juurdepääsu- ja teenindustee)

20 600.0 1 kpl 20 600.00

Kokku: 112 436.00

Kaalepi pargiala

10. PE veetoru PN10 kanalisatsiooni isev. toruga 
ühises kaevikus

170.0 255,1 m 43 367.00

11. PE veetoru PN10, 130.0 2,0 m 260.00

12. PVC isevoolne kanalisatsioonitoru SN 8 De160 150.0 4,9 m 735.00

Kokku: 44 362.00

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve

13. Projekteerimistööd 6% - - -

14. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 3 135.96

Kokku: 159 933.96

Käibemaks: 31 986.79

Kõik kokku: 191 920.75

I programm kokku ilma käibemaksuta: 993 930.94

I programm kokku koos käibemaksuga: 1 192 717.13

7.2. II programm.
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II  programmi  koosseisus  aastatel  2018  kuni  2021  aastatel  teostatavate  tööde
maksumus (EUR). Tabel 19.
Jrk. 
nr.

Materjali, seadme nimetus Ühiku 
maksumus 
eurot

Kogus Maksumus 
eurot

AHULA ASULA
Risuküla

(Tööd vastavalt Albu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavale)
I Uurimistööd

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 
kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid 
(kanalisatsioon peapumpla kaasa arvatud, 
veevarustus veemahuti ja II astme pumpla kaasa 
arvatud)

260 4,6 ha 1 195.00

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 
m, sügavus 3 m)

160.0 24 tk 3 840.00

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd
3. Risukülas uue veevarustustorustiku ehitamine 

ühes kaevikus kanalisatsiooni isev. torustikuga 
170.0 480 m 81 600.00

4. Risukülas uue veevarustustorustiku ehitamine 
ühes kaevikus kanalisatsiooni survetorustikuga

150.0 265 m 39 750.00

5. Risukülas uue veevarustustorustiku ja 
survekanalisatsioonitoru PN10 De110 kinnisel 
meetodil hülsis PE De200 ehitamine

350.0 70 m 24 500.00

6. Risukülas uue kahe pumbaga reovee 
kompaktpumpla ehitamine

20 600.0 1 tk 20 600.00

7. Ahula asula kaguosa individuaalelamute 
varustamiseks VK teenusega veevarustustorustiku 
rekonstrueerimine ühes kaevikus kanalisatsiooni 
isev. Torustikuga

170.0 330 m 56 100.00

8. Liitumispunktide ehitamine 240.0 13 tk 3 120.00

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve

9. Tabelis tegevuste 3 – 8 projekteerimistööd 6% - 1 kpl 13 540.20

10. Omanikujärelevalve 2% 1 kpl 4 513.40

Kokku: 248 758.60

KAALEPI ASULAS TEOSTATAVATE TÖÖDE MAHUD JA MAKSUMUS
(Järvamaa Albu vald. Seidla ja Kaalepi külade veevarustus ja kanalisatsioon 2 osa. Kaalepi lääne- ja

põhjaosa ning Seidla-Ahula torustik. Eesti Veeprojekt OÜ. Töö nr. 17 – 12. Tööprojekt. 
Tartu, 29.07.2013)

I Uurimistööd
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1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine:
• „Kaalepi ja Seidla asulate ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooniprojekti  geodeetiline
alusplaan.“ Geoweb OÜ töö nr GA12031.

Töö teostamise aeg: 2012. a.

- - -

2. Geotehnilised uurimistööd: Kaalepi, Seidla ja 
Ahula külade ehitusgeoloogiline uuring on 
koostatud OÜ Rakendusgeoloogia poolt, tööd nr 
13-017 ning 12-047.

- - -

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd

Kaalepi põhjaosa

10. PE veetoru PN10 kanalisatsioonitoruga ühises 
kaevikus

170.0 78,8 m 13 396.00

11. PE veetoru PN10 130.0 1 m 130.00

12. PE veetoru PN10 isevoolse kanalisatsioonitoruga 
ühises kaevikus

170.0 2 m 340.00

13. PE veetoru PN10 survekanalisatsioonitoruga 
ühises kaevikus

150.0 3 m 450.00

14. Kinnisel meetodil hülsis PE De225 ja veetoru
PN10 De63 paigaldamine koos
Survekanalisatsioonitoruga

350.0 19,8 m 6 930.00

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve

18. Projekteerimistööd 6% - - -

19. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 424.92

Kokku: 21 670.92

ALBU ASULA
(Tööd vastavalt Albu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavale)

I Uurimistööd

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 
kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid 

260 0,85 ha 221.00

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd
2. Töökoja kanalisatsiooni isevoolse torustiku 

rekonstrueerimine
150 211 m 31 650.00

3. Männi 1 reoveepumpla rekonstrueerimine – 
asendamine 2 pumba ja järelvalvesüsteemiga 
kompaktpumplaga

20 600 1 kpl 20 600.00

4. Heitvee suubla reoveepuhastist Ambla jõeni 
kulgeva kraavi puhastamine

70 324 m 22 680.00

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve

5. Tabelis tegevuste 2 – 4 projekteerimistööd 6% - 1 kpl 4 495.80

6. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 1 498.60

Kokku: 81 145.40
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AHULA ASULA
Korruselamute kagu- ja idaservas kahes reas 6 individuaalelamu ning tööstuspiirkonna 

vesi ja kanalisatsioon
(Tööd vastavalt Albu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavale)

I Uurimistööd

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 
kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid 

260 1,32 ha 343.20

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 
m, sügavus 3 m)

160 7 tk 1 120.00

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd

3. Kanalisatsiooni isevoolse torustiku 
rekonstrueerimine ja ehitamine

150 141 m 21 150.00

4. Veevarustustorustik ühes kaevikus kanalisatsiooni
isevoolse torustikuga rekonstrueerimine ja 
ehitamine

170 96 m 16 320.00

5. Tööstuspiirkonna kanalisatsiooni isevoolse 
torustiku rekonstrueerimine ja ehitamine

150 63 m 9 450.00

6. Tööstuspiirkonna veevarustustorustik ühes 
kaevikus kanalisatsiooni isevoolse torustikuga 
rekonstrueerimine ja ehitamine

170 30 m 5 100.00

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve

7. Tabelis tegevuste 16 – 22 projekteerimistööd 6% - 1 kpl 3 121.20

8. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 1 040.40

Kokku: 57 644.80

II programm kokku ilma käibemaksuta: 409 219.72

Käibemaks: 81 843.94

II programm kokku koos käibemaksuga: 491 063.66
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7.3. III programm.

Juhul  kui  moodustatakse  reoveekogumisalad  ja  on  piisavalt  elanikke  III
programmi koosseisus aastatel 2022 kuni 2025 Järva-Madise külas ja Orgmetsa
külas teostatavate tööde maksumus (EUR). Tabel 20.
Jrk. 
nr.

Materjali, seadme nimetus Ühiku mak-
sumus eurot

Kogus Maksumus 
eurot

JÄRVA-MADISE KÜLA

I Uurimistööd

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 
kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid 

260 1,8 ha 468.00

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 
m, sügavus 3 m)

160 24 tk 3 840.00

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd

3. Veevarustustorustiku ehitamine 130 1100 m 143 000.00

4. Vana puurkaev-pumpla likvideerimine 2 000 1 tk. 2 000.00

5. Uue puurkaev-pumpla ehitamine 56 700 1 tk. 56 700.00

6. Liitumispunktide ehitamine 250 17 tk 4 250.00

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve

7. Tabelis tegevuste 3 – 6 projekteerimistööd 6% - 1 kpl 12 357.00

8. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 4 119.00

Järva-Madise küla kokku: 226 734.00

ORGMETSA KÜLA

I Uurimistööd

9. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 
kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid

260 4,4 ha 1 144.00

10. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 
m, sügavus 3 m)

160 54 tk 8 640.00

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd

11. Veevarustustorustiku rekonstrueerimine 130 600 m 78 000.00

12. Uue veevarustustorustiku ehitamine 130 250 m 32 500.00

13. Kanalisatsiooni isev. torustiku rekonstrueerimine 150 900 m 135 000.00

14. Uue kanalisatsioonitorustiku ehitamine 150 250 m 37 500.00

15. Puurkaev-pumpla hoone ja toruarmatuuri 
remontimine.

25 565 1 tk. 25 565.00

16. Uue reoveepuhasti ehitamine 65 000 1 tk. 65 000.00
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17. Liitumispunktide ehitamine 240 21 tk 5 040.00

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve

18. Tabelis tegevuste 11 – 17 projekteerimistööd - 1 kpl 22 716.30

19. Omanikujärelevalve - 1 kpl 7 572.10

Orgmetsa küla kokku: 418 677.40

III programm kokku: 645 411.40

Käibemaks: 129 082.28

III programm kokku koos käibemaksuga: 774 493,68

8. ÜVK AK kokkuvõte.

Koostatud Albu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ei ole lõplik -
arengukava koostamine seisneb ka selle esialgse variandi jätkuvas täiendamises
(kooskõlas  muutustega  majandustegevuses  ja  sotsiaalsfääris)  ja  kohandamises
kiiresti muutuva seadusandlusega. 
Albu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava on koostatud järgmisteks
ajaperioodideks: - aastateks 2014 kuni 2017

- aastateks 2018 kuni 2021
- aastateks 2022 kuni 2025

Arengukava programmides toodud tegevuste maksumuste hindamisel on kasutatud
praegu Eestis vastavaid töid teostavate ettevõtete ja vastavaid tarneid teostavate
ettevõtete  hinnakirju.  Maksumuste  täpsus  on  piirides  ±10  %.  Käesolevas
arengukavas  toodud  tööde  ja  seadmete  maksumuste  muutumise  hindamiseks
tulevikus tuleb arvestada inflatsiooni aastate lõikes. 
Albu valla ÜVK arengukava on koostatud järgmisteks ajaperioodideks:
I ajaperiood, ehk I programm:
Ajaperioodiks on aastad 2014 kuni 2017 (tabel 18). I programmi rahastatakse valla
omavahenditest ja SA KIK vahenditest 1 192 717 euro ja 13 sendi ulatuses (koos
käibemaksuga). 
II ajaperiood, ehk II programm:
Ajaperioodiks on aastad 2018 kuni  2021 (tabel  19).  II  programmi rahastatakse
valla omavahenditest ja SA KIK vahenditest 491 063 euro ja 66 sendi ulatuses
(koos käibemaksuga).
III ajaperiood, ehk III programm:
Ajaperioodiks on aastad 2022 kuni 2025 (tabel 20).  III programmi rahastatakse
valla omavahenditest ja erinevate fondide vahenditest 774 493 euro ja 68 sendi
ulatuses (koos käibemaksuga).
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III  ÜHISVEEVÄRGI  JA  –KANALISATSIOONI  ARENDAMISEKS
RIIKLIKE  ABIVAHENDITE  TAOTLEMISEKS  VAJALIK
INFORMATSIOON

9.  Riiklike abivahendite taotlemiseks vajalik informatsioon.
9.1. Keskkonnatingimuste ülevaade.

Ülevaade pinna- ja põhjaveest. 
Ülevaade pinnaveest on toodud ÜVK AK alapunktis 3.1.4. Ülevaade põhjaveest
on toodud ÜVK AK alapunktides 2.4.1 ja 3.1.3.
Ülevaade vete seisundist.
Ülevaade pinnavee seisundist on toodud ÜVK AK alapunktis 3.1.4 ning põhjavee
seisundist ÜVK AK alapunktides 2.4.1 ja 3.1.3 (vt tabel 3).
Ülevaade ühiskanalisatsioonist pinna- ja põhjaveele avalduvast koormusest.
Ülevaade  pinna-  ja  põhjaveele  ühiskanalisatsioonist  avalduvast  koormusest  on
toodud ÜVK AK alapunktides 3.2.1 (vt tabel 5), 3.2.4 (vt tabel 10) ja 4.2.6. 
Katkistest  ühiskanalisatsiooni  kogumiskaevudest,  torustikest,  kaevudest,
reoveepumplatest ja reoveepuhastitest jõuab täna veel reostus peamiselt põhjavette
Ahula  ja  Kaalepi  asulates.  Prognoositud  lekete  koormus  on  kuni  5% asulates
tekkivast  reostuskoormusest.  Aastatel  2014 kuni 2017 ning 2018 kuni 2021 on
planeeritud ÜVK AK I ja II programmi raames need lekkivad ÜVK süsteemid
likvideerida.
Ülevaade  põhjaveevarudest  ja  ehitusgeoloogilistest  tingimustest  ning  kava
seisukohast olulistest piirkonna muudest iseärasustest.
Ülevaade põhjaveevarudest on toodud ÜVK AK alapunktides 2.3.5, 2.3.6, 2.4.1,
2.4.3 – Albu valla VA Teenus väljastatud vee erikasutusloas nr L.VV.JÄ-141155
(http://klis.envir.ee/klis)  ja 3.1.3. Keskkonnaministri 06.04.2006. a määrusega nr
407 Albu valla asulatele eraldi põhjaveevaru kinnitatud ei ole.
Ülevaade  ehitusgeoloogilistest  ja  hüdrogeoloogilistest  tingimustest  on  toodud
ÜVK AK alapunktis 3.1.2.
Ülevaade  ÜVK  AK  seisukohast  olulistest  piirkonna  muudest  iseärasustest  on
toodud  ÜVK  AK  alapunktides  2.3.5  ja  2.3.6  –  veemajanduskavade
iseloomustustes  ning Albu valla aregukava ja üldplaneeringu kirjeldustes  ÜVK
AK alapunktides 2.2 ja 2.3.2.
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9.2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kirjeldus.

Vee-ettevõtja andmed. 
Vee-ettevõtja andmed on toodud ÜVK AK alapunktides 5 kuni 5.2.5. 
Vee-ettevõtja kliendigrupid. 
Albu valla  VA Teenus  on  kaks  kliendigruppi:  Albu,  Kaalepi,  Seidla  ja  Ahula
asulate  elanikud  ja  nendes  asulates  paiknevad  ettevõtted.  ÜVK-ga  on  liitunud
Kaalepis  19  kinnistut,  Seidlas  4  kinnistut  ja  Ahulas  32  kinnistut.  Ettevõtetest
kasutavad ÜVK teenust Kaalepis 3 ja Ahulas 4. Seidlas ÜVK teenust kasutavaid
ettevõtteid ei ole.
Tarbitud ja tarbitava vee kogused ning ärajuhitava reovee ja heitvee kogused. 
Tarbitud ja tarbitava vee kogused ning ärajuhitava reovee ja heitvee kogused on
toodud ÜVK AK tabelites 5, 9 ja 10.
Vee-  ja  kanalisatsioonisüsteemide  lekkest  tingitud  veekaod,  infiltratsiooni
hinnanguline suurus.
Vastavalt ÜVK AK alapunktile 5.2.4 oli  Albu, Kaalepi, Seidla ja Ahula asulates
2013.  aastal  1  veeavarii  ja  16  kanalisatsiooniummistust.  Veekadude  ja
infiltratsioonivee  hulga  andmed  on  toodud  tabelites  9  ja  10.  Katkistest
ühiskanalisatsiooni kogumiskaevudest, torustikest, kaevudest, reoveepumplatest ja
reoveepuhastitest jõuab täna veel reostus peamiselt põhjavette Ahula ja Kaalepi
asulates.  Prognoositud  lekete  koormus  on  kuni  5%  asulates  tekkivast
reostuskoormusest.

9.3. Sotsiaal-majanduslike näitajate kirjeldus.

Kohaliku omavalitsuse üksuse ühe leibkonnaliikme aasta keskmise netosissetuleku
ja elanikkonna maksevõime prognoos vähemalt 12 aastaks aastate kaupa.
2012. aastal oli töötajate keskmine brutopalk Järvamaal 658.10 € ja  Albu vallas ca
645.21 € ning leibkonnaliikme aasta keskmine netosissetulek oli 4 472.65 €. 
Vee- ja kanalisatsiooni teenused peavad olema kättesaadavad jõukohase hinnaga.
Eestit iseloomustab eesti tarbijate suur hinnatundlikkus, kus hinna tõstmise korral
tarbimine langeb. Leibkonna liikme netosissetulek on oluliseks indikaatoriks vee-
ja kanalisatsioonitariifide taseme prognoosimisel. ÜVK AK tabel 6 näitab vee- ja
kanalisatsiooniteenuste  arvete  ja  2012.  a  keskmise  leibkonna  liikme
netosissetuleku suhet. Keskmiseks leibkonna suuruseks Järva maakonnas oli 2012.
aastal  2,3  inimest.  Albu  Vallavalitsuse  kooskõlastas  21.  novembri  2012.  a
korraldusega nr. 261 Vallaasutus „Teenuse“ uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse
hinnad. Uued hinnad hakkasid kehtima  1. jaanuarist 2013.a (vt Albu valla ÜVK
AK alapunkti 3.2.2).
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Albu vallas moodustas keskmine vee- ja kanalisatsiooniteenuste arve 2013. a 2,28
protsenti keskmisest leibkonna liikme netosissetulekust. 
Elanikkonna  maksevõimet  iseloomustab  ÜVK AK alapunkt  3.2.3.  2014.  aastal
hinnati elanikkonna maksevõimet järgnevalt:

- ca 20 % elanikkonna maksevõime on hea;
- ca 35 % elanikkonna maksevõime on rahuldav;
- ca 45 % elanikkonna maksevõime on madal.

Albu vallas ühe leibkonnaliikme aasta keskmise netosissetuleku ja elanikkonna
maksevõime prognoos on toodud tabelis 8.

9.4. ÜVK asukoht, kirjeldus ning seisukorra ja sobivuse hinnang.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide asukoht ja nende asendiskeem. 
Albu, Ahula, Kaalepi ja Seidla asulate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide
asukoht ja nende asend on toodud Albu valla ÜVK AK lisas 1 paberkandjal ja
elektrooniliselt.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus ning seisukorra ja
sobivuse hinnang.
Ühisveevärgi  ja  -kanalisatsioonisüsteemide  tehniline  kirjeldus  ning  seisukorra
hinnang on toodud ÜVK AK alapunktides 4.1 kuni 4.3.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus ning seisukorra ja
sobivuse hinnang (vt ÜVK AK alapunktid 4.1.1 kuni 4.2.6).         Tabel 21.
Asula / VK 
süsteemid

Albu Kaalepi Seidla Ahula

Puurkaev pumplad:
- tehn. kirjeldus
- seisukord

- sobivus

Ap* 4.1.1, tabel 3
Hea. Männi piirk 
pumpla välja 
vahetada
Ülejäänud 2 
pumbaga 
kompaktpumplad 
on sobivad

Saab vee Seidla 
puurkaev 
pumplast

Ap 4.1.1, tabel 3
Hea. 

Uued 2 pumbaga 
kompaktpumplad 
on sobivad

Ap 4.1.1, tabel 3
Hea. 
Reoveepuhasti 
pumpla likvid.
Ülejäänud 2 
pumbaga 
kompaktpumplad
on sobivad

Veepuhastusjaamad:
- tehn. kirjeldus
- seisukord
- sobivus

Ap 4.1.2.
Hea. 
On sobiv

Saab vee Seidla 
puurkaev 
pumplast

Ap 4.1.2.
Hea. 
On sobiv

Ap 4.1.2.
Hea. 
On sobiv

Survetõstepumplad:
- tehn. kirjeldus
- seisukord
- sobivus

Ap 4.1.2.
Hea. 
On sobiv

Saab vee Seidla 
puurkaev 
pumplast

Ap 4.1.2.
Hea. 
On sobiv

Ap 4.1.2.
Hea. 
On sobiv
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Veetorustikud:
- tehn. kirjeldus
- seisukord

- sobivus

Ap 4.1.3.
Hea. 

On sobiv

Ap 4.1.3.
Uus hea, vana 
halb
Pargi, põhja ja 
tööstuse piirkon- 
dades rek. 
Uus on sobiv

Ap 4.1.3.
Hea. 

On sobiv

Ap 4.1.3.
Uus hea, vana 
halb 
Risuküla ja 
kaguosas ehit. 
uus, ridaelamutel
rek. Uus sobiv

Siibrid:
- tehn. kirjeldus
- seisukord

- sobivus

Ap 4.1.4.
Hea. 

On sobiv

Ap 4.1.4.
Uus hea, vana 
halb
Pargi, põhja ja 
tööstuse piirkon- 
dades rek.
Uus on sobiv

Ap 4.1.4.
Hea. 

On sobiv

Ap 4.1.4.
Uus hea, vana 
halb 
Risuküla ja 
kaguosas ehit. 
uus, ridaelamutel
rek. Uus sobiv

Tuletõrje 
veevõtukohad:
- tehn. kirjeldus
- seisukord

- sobivus

Ap 4.1.5.
Hea. 

On sobiv

Ap 4.1.5.
Uus hea, vana 
halb
Pargi, põhja ja 
tööstuse piirkon- 
dades rek.
Uus on sobiv

Ap 4.1.5.
Hea. 

On sobiv

Ap 4.1.5.
Uus hea, vana 
halb 
Risuküla ja 
kaguosas ehit. 
uus, ridaelamutel
rek. Uus sobiv

Kohtpuhastid:
- tehn. kirjeldus
- seisukord
- sobivus

Albu Toiduait
Ap 4.2.1.
Rahuldav
Vajab uuendamist

Kohtpuhasteid ei 
ole ja ei ole vaja

Kohtpuhasteid ei 
ole ja ei ole vaja

Kohtpuhasteid ei
ole ja ei ole vaja

Purglad:
- tehn. kirjeldus
- seisukord
- sobivus

Ap 4.2.2.
Hea
On sobiv

Purgimissõlm 
puudub ja ei ole 
vaja

Purgimissõlm 
puudub ja ei ole 
vaja

Purgimissõlm 
puudub. 
Ehitatakse koos 
uue 
reoveepuhastiga

Kanalisatsiooni- 
torustikud:
- tehn. kirjeldus
- seisukord

- sobivus

Ap 4.2.3.
Hea. 

On sobiv. Albu 
töökoja ühendus 
vajab rek.

Ap 4.2.3.
Uus hea, vana 
halb
Pargi, põhja ja 
tööstuse piirkon- 
dades rek. 
Uus on sobiv

Ap 4.2.3.
Hea. 

On sobiv

Ap 4.2.3.
Uus hea, vana 
halb 
Risuküla ja 
kaguosas ehit. 
uus, ridaelamutel
rek. Uus sobiv

Kanalisatsioonikae- 
vud:
- tehn. kirjeldus
- seisukord

- sobivus

Ap 4.2.4.
Hea. 

On sobiv. Albu 
töökoja ühendus 

Ap 4.2.3.
Uus hea, vana 
halb
Pargi, põhja ja 
tööstuse piirkon- 

Ap 4.2.3.
Hea. 

On sobiv

Ap 4.2.3.
Uus hea, vana 
halb 
Risuküla ja 
kaguosas ehit. 
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vajab rek. dades rek. 
Uus on sobiv

uus, ridaelamutel
rek. Uus sobiv

Reoveepumplad:
- tehn. kirjeldus
- seisukord

- sobivus

Ap 4.1.5.
Hea. Männi piirk 
pumpla välja 
vahetada
Ülejäänud 2 
pumbaga 
kompaktpumplad 
on sobivad

Ap 4.1.5.
Hea. 
Reoveepuhasti 
pumpla likvid.
Ülejäänud 2 
pumbaga 
kompaktpumplad
on sobivad

Ap 4.1.5.
Hea. 

Uued 2 pumbaga 
kompaktpumplad 
on sobivad

Ap 4.1.5.
Hea. 
Reoveepuhasti 
pumpla likvid.
Ülejäänud 2 
pumbaga 
kompaktpumplad
on sobivad

Reoveepuhastid:
- tehn. kirjeldus
- seisukord
- sobivus

Ap 4.2.6.
Hea. 
On sobiv

Ap 4.2.6.
Halb
Ei ole sobiv. 
Lammutatakse. 
Reovesi juhitakse
Ahula 
reoveepuhastisse

Reoveepuhastit ei 
ole. Praegu puhas-
tatakse Kaalepis, 
tulevikus Ahula 
uues 
reoveepuhastis

Ap 4.2.6.
Halb
Ei ole sobiv. 
Lammutatakse. 
Ehitatakse Ahula
uus 
reoveepuhastisse

Ap* - Albu valla ÜVK AK alapunkt
 
Albu, Ahula,  Kaalepi ja Seidla asulate veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid
dimensioneeritakse perspektiivsete vooluhulkade ja reostuskoormuste tarbeks, mis
on kooskõlastatud Albu Vallavalitsuse ja Albu VA Teenus töötajatega.

9.5. Vee-ettevõtja finants-majanduslike näitajate kirjeldus.

Vee-ettevõtja finants-majanduslike näitajate kirjeldus.
Ülevaade VA Teenus finants-majanduslike näitajatest on toodud Albu valla ÜVK
AK alapunktides 5.2.1 ja 5.2.2.
Lühi- ja pikaajalised investeerimisprogrammid. 
VA Teenus lühi-  ja  pikaajalised investeerimisprogrammid on toodu Albu valla
ÜVK AK alapunktides 7.1 kuni 7.3.
Investeeringute allikad. 
Investeeringute katteallikateks on (vt alapunkt 6):

- kohaliku omavalitsuse vahendid,
- kohaliku omavalitsuse laenud,
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskus vahendid ja
- kinnistuveevärgi ja –kanalisatsiooni väljaehitamisel erakapital.

VA  Teeenus  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  teenuse  osutamiseks  vajaliku
põhivara kirjeldus ja seisundi hinnang. 
Vallaasutusel põhivara puudub. ÜVK varad kuuluvad Albu vallale.
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Ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  teenuse  hinna  prognoos  ning  ühisveevärgi  ja
-kanalisatsiooni  teenusele  tehtavate  kulutuste  osakaal  kohaliku  omavalitsuse
üksuse  ühe  leibkonnaliikme  aasta  keskmisest  netosissetulekust  vähemalt
12     aastaks aastate kaupa.
2012. aastal oli töötajate keskmine brutopalk Järvamaal 658.10 € ja  Albu vallas ca
645.21 € ning leibkonnaliikme aasta keskmine netosissetulek oli 4 472.65 €. 
Ehitiste  ja  rajatiste  kasutusiga  on:  vee-  ja  kanalisatsioonitorustikud  60  aastat;
reoveepuhastid  ja  reoveepumplad  30  aastat;  töötavad  pumbad  15  aastat;
elektroonika- ja automaatikaseadmed 15 aastat. 
Ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  teenuse  hinna  prognoos  ning  ühisveevärgi  ja
-kanalisatsiooni  teenusele  tehtavate  kulutuste  osakaal  kohaliku  omavalitsuse
üksuse  ühe  leibkonnaliikme  aasta  keskmisest  netosissetulekust  vähemalt
12 aastaks  aastate  kaupa  on  toodud  alapunktides  3.2.2  ja  3.2.3.  Vee-  ja
kanalisatsiooniteenuste keskmise arve ja sissetuleku suhe praegu on toodud tabelis
6. Ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  teenuse  hinna  prognoos  ning  teenusele
tehtavate  kulutuste  osakaal  kohaliku  omavalitsuse  üksuse  ühe  leibkonnaliikme
aasta  keskmisest  netosissetulekust  on  toodud  tabelis  7.  Albu  vallas  ühe
leibkonnaliikme  aasta  keskmise  netosissetuleku  ja  elanikkonna  maksevõime
prognoos on toodud tabelis 8.
Sellise hinnakujunduse juures on tagatud seadmete ja konstruktsioonide kasutusea
mõõdumisel  nende  väljavahetamine  uute  vastu  ning  reoveepuhastusjaama
jätkusuutlik ekspluateerimine.

9.6.  Kohaliku  omavalitsuse  üksusele  sobivate  tehniliste  lahenduste
iseloomustus.

Albu  valla  ÜVK  arendamise  kavas  Albu,  Ahula,  Kaalepi  ja  Seidla asulate
ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide tehnilised lahendused on valitud ja
dimensioneeritud  (perspektiivsete  vooluhulkade  ja  reostuskoormuste  tarbeks)
kooskõlastatult Albu Vallavalitsuse ja Albu VA Teenus töötajatega.
Kohaliku omavalitsuse üksusele sobivate tehniliste  lahenduste  iseloomustus
on toodud Albu valla ÜVK arendamise kava peatükis 4 ning on loetletud ÜVK
AK alapunktides 4.3 ja 7.1 kuni 7.3.

9.7. Kohaliku omavalitsuse perspektiivsete ÜVK-ga kaetavate alade kaardid. 

Albu valla ÜVK-ga kaetavad alad on toodud ÜVK AK  lisas  1 Albu,  Kaalepi,
Seidla  ja  Ahula  asulate  veevarustus-  ja  kanalisatsioonisüsteemide  skeemidel.
Perspektiivseid ÜVK-ga kaetavaid alasid ei ole.
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LISAD:

Lisa 1.

Albu, Kaalepi,  Seidla  ja Ahula asulate  veevarustus-  ja kanalisatsioonisüsteemide ning
ühisveevärgiga kaetavate alade ja reoveekogumisalade skeemid.

Lisad on avaldatud Albu valla veebilehel www.albu.ee.
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