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Sissejuhatus 

Käesolev töö on koostatud Kiviõli Linnavalitsuse ja OÜ Alkranel (konsultant) vahel 

sõlmitud teenuslepingu nr. 25-02-13-ÜVK alusel. 

Töö eesmärk on koostada Kiviõli linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 

aastani 2025, mis on aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimisele ja 

väljaehitamisele Kiviõli linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga piiritletud aladel. 

Varasem ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava on koostatud OÜ Alkranel 

poolt 2008. aastal. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon 

kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise kava alusel, mis koostatakse vähemalt 12-aastaseks perioodiks. Vastavalt 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele tuleb arendamise kava üle vaadata iga nelja 

aasta järel ning seda vajadusel korrigeerida. Ainult niimoodi on võimalik tagada 

operatiivne ja süsteemipärane arendamise kava korrigeerimine vastavalt toimunud 

muudatustele, mis on omakorda aluseks ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide 

vajadustepõhiseks arendamiseks Kiviõli linna territooriumil.  

Arendamise kava ülesanne on piiritleda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud ala 

ulatus, anda hinnang ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamise maksumuse kohta, näidata 

üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise kohad ja teised avalikud 

veevõtukohad.  

Käesolev arendamise kava kirjeldab lisaks piirkonna sotsiaal-majanduslikku olukorda 

ning keskkonnaseisundit. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel 

on lähtutud Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja normatiividest. Samuti on 

arvestatud Euroopa Liidu direktiividega ning rahvusvahelistest lepetest tulenevate 

kohustustega. 

Töö koostamise käigus analüüsitakse piirkonna põhjavee kvaliteeti ja kirjeldatakse 

võimalikke veehaarete rajamise võimalusi. Hinnatakse, milline saab olema rahvastiku 

veetarbimine ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamise järel ning sellest 

lähtuvalt kirjeldatakse piirkonnas tekkiva reovee puhastusvõimalusi. 

Ühtlasi hinnatakse töös ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja 

väljaehitamiseks vajaminevate investeeringute mahte. Lähtuvalt veevärgi ja 

kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks tehtavatest investeeringutest prognoositakse 

arendamise kava elluviimise järgset vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda ning antakse 

ülevaade võimalikest finantseerimisvõimalustest investeeringute rahastamiseks.  

Arendamise kava koostamisel osalesid OÜ Alkranel konsultandid (Meelis Mark ja 

Kristjan Karabelnik). 
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1.  Olemasoleva olukorra iseloomustus 

1.1 Üldandmed 

Kiviõli linn asub Kirde-Eestis Ida-Viru maakonna lääneosas. Linn rajati koos 

Põlevkivikombinaadiga 1922. aastal ja seda ümbritsevad kaevandused. 1957.aastast kuni 

1991. aastani kuulus Kiviõli ühe osana Kohtla-Järve linna koosseisu. Iseseisev 

omavalitsuslik staatus taastati Kiviõlile 10. jaanuaril 1991.aastal. Linna pindala on 11,8 

km². Kiviõli linna paiknemist kirjeldab joonis 1. 

 
Joonis 1.  Kiviõli linna kaart. Allikas: Maa ameti kaardiserver www.maaamet.ee 

Kiviõlist on nii Ida-Viru maakonnakeskusesse Jõhvi kui Lääne-Viru 

maakonnakeskusesse Rakverre 35 kilomeetrit ja Tallinna 138 kilomeetrit. Kiviõli 

naaberomavalitsused on Lüganuse, Sonda ja Maidla vallad, lähimad linnad Püssi, Kohtla-

Järve, Jõhvi ja Rakvere. 

Kiviõli linna läbib Sämi-Sonda-Kiviõli-Varja maantee, mis on paralleelne Tallinn-Narva 

maanteega. Ida-Lääne suunas kulgeb läbi linna Tallinn-Narva raudtee. 

http://www.maaamet.ee/
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Lisaks linnas asuvale kahele Baltikumi suurimale tuhamäele on linna lähikonnas 

vaatamisväärsusteks Erra (Uhaku) karstiala, Lüganuse Kirik kahe kabeli ja kirikuaiaga, 

Maidla mõisakompleks ja Purtse kindluselamu. Puhke- ja supluskohtadeks on 12 km 

lääne pool asuv Uljaste järv ja 10 km põhja pool asuv Liimala rand. Linna lähimaks 

veekoguks on piki linna idapiiri voolav Purtse jõgi. Rohealasid on Kiviõli linna piirides 

222 ha, milleks on valdavalt metsaga kaetud alad ning metsastunud endine Küttejõu 

põlevkivikaevanduse karjäär. 

Kiviõli linn koosneb kolmest mõttelisest osast. Need on nn. uus linnaosa, vana linnaosa ja 

lõunarajoon, kus on põhiliselt individuaalelamud. Veidi eraldi ja keskusest eemal on 

Varinurme ja Graniidi tänava elamute rajoon. Linna ja Graniidi tänava eramute vahele 

jääb veel Küttejõu elamute rajoon. Küttejõus paiknevad peamiselt barakkide tüüpi 

elamud. 

Linnas on kaitstavaks objektiks Kiviõli Kunstide Kool, mis on kohaliku tähtsusega 

arhitektuuriline muinsuskaitseobjekt ja seda haldab Linnavalitsus. Otseselt kaitsealuseid 

objekte rohkem ei ole, küll aga on mälestusmärk vana tuhamäe jalamil ja Küttejõu asulas, 

mälestusmärki hoolduse eest vastutab Linnavalitsus. Kaitsealad linnas puuduvad. 

Kiviõlis on 4 haridusasutust: Kiviõli I Keskkool, Kiviõli Vene Gümnaasium, Kiviõli 

Kunstide Kool ja lasteaed. 

1.2 Sotsiaal-majanduslik ülevaade 

1.2.1 Elanikkonna iseloomustus 

Kiviõli Linnavalitsuse andmetel elas 2013. aasta 1. jaanuari seisuga Kiviõli linnas 6001 

elanikku (vt tabel 1). Jagades elanikud kolme linnajao kaupa, siis on jaotumine järgmine: 

Varinurme piirkond– 195 inimest, Küttejõu piirkond – 124 inimest, Graniidi tn piirkond – 

260 inimest, Lepa tänava piirkond – 272 inimest, Kuuse tn piirkond – 657 inimest ja 

Kesklinna piirkond – 4493 inimest. 

Tabel 1. Kiviõli linna pindala ja elanike arv seisuga 01.01.2013 

Pindala (km
2
) Elanike arv Asustuse tihedus (in/km

2
) 

11,8 6001 508,56 

Andmed: Kiviõli Linnavalitsus 

Linna rahvaarv on viimase kümne aasta jooksul näidanud üldist vähenemistrendi. 

Keskmiselt on rahvaarvu vähenemine olnud ligikaudu 1,2% aastas. Alates 2008. aastast 

on linna elanikkond negatiivse loomuliku iibe ja mehhaanilise rände tõttu vähenenud 748 

inimese võrra (tabel 2). 
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Tabel 2. Kiviõli linna rahvastiku dünaamika aastatel 2008-2013 

Näitaja 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Elanike arv 6749 6681 6606 6539 6482 6001 

Muutus eelmise 

perioodiga (%) -1,44 -1,02 -1,14 -1,02 -0,88 -8,02 

Andmed: Kiviõli Linnavalitsus 

*ÜVK arendamise kavas on 2013 aasta elanike arv toodud rahvaloenduse andmete põhjal, kuid varasemate 

aastate kohta on esitatud Statistikaameti andmed.  

Kiviõli linna rahvastiku arv järgib Eesti üldist vähenemistrendi, mis on peamiselt tingitud 

negatiivsest loomulikust iibest ja väljarändest. Kiviõli linnas ületavad aastate lõikes 

surmad elussündide arvu.  

Kiviõli linna saabujaid on olnud viimastel aastatel vähem kui linnast lahkujaid, mistõttu 

on linna rändesaldo olnud negatiivne. Rändesaldo suurus on aastati küllaltki kõikuv. 

Joonis 2 kirjeldab Kiviõli linna rahvastiku dünaamikat aastatel 2008-2013. 

 
Joonis 2.  Rahvastiku dünaamika Kiviõli linnas aastatel 2008-2013, Kiviõli 

Linnavalitsus. 

Jooniselt 2 on näha, et aastatel 2008-2013 on toimunud Kiviõli linnas pidev rahvastiku 

vähenemine. 

Kiviõli linnas elas rahvastikuloenduse andmetel 01.01.2013. a seisuga 6001 inimest. 

Elanike vanuselise koosseisu moodustavad tööealised 62%, tööeast nooremad 15,8% ja 

pensioniealised 22,2%. 
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Linnas ilmneb elanikkonna vananemist, mis väljendub vanuselise struktuuri muutuses 

noorte ja töövõimelises eas elanikegruppide kahjuks (tabel 3).  

Tabel 3. Kiviõli linna elanike vanuseline jaotus aastatel 2008-2013 

 Vanusegrupp 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Koolieelikud (0-6) 386 376 361 348 351 309 

Tööeast nooremad (7-18) 783 725 683 681 656 618 

Tööealised (19-64) 4031 4064 4071 4058 4038 3644 

Pensioniealised (65+) 1549 1516 1491 1452 1437 1430 

Andmed: Kiviõli Linnavalitsus 

Tabelist on näha, et noorte osakaal rahvastikus väheneb ja vanemate inimeste oma 

suureneb. Nii koolieelikute arv kui ka tööeast nooremate inimeste arv on võrreldes 2008. 

aastaga 2013. aastaks vähenenud 12-14%. Samuti on vähenenud tööealiste  ja 

pensioniealiste elanike arv. 

Kiviõli eripära võrreldes ülejäänud piirkonna linnadega tuleneb sellest, et vene 

kogukonna enamik esindajaid on Eesti kodanikud. Linnas ei ole rakendatud ega 

kavandata spetsiaalseid integratsioonimeetmeid, sest rahvastiku koosseis on olnud pikka 

aega sama ja reguleerinud end ise. 

Rahvastiku haridustasemeline ligikaudne jaotus on järgmine: hariduseta on ca 3% 

elanikkonnast, algharidus on ca 5%, põhiharidus ca 20%, keskharidus ca 55%, keskeri 

11% ja kõrgharidus ca 6% elanikkonnast. 

Arendamise kava koostajad prognoosivad Kiviõli linna elanike arvu vähenemist aastani 

2017 keskmiselt 1,4% aastas, aastatel 2018-2021 keskmiselt 1,2% aastas ning aastatel 

2022-2025 keskmiselt 1% aastas. Seega aastaks 2025 on Kiviõli linna elanike arv 

ligikaudu 5198 inimest. 

Rahvastiku prognoosis toodud arvud on hinnangulised ning sõltuvad paljuski piirkonna 

ning kogu Eesti edasisest majanduslikust ning sotsiaalsest arengust. Ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni arendamise kava jaoks on oluline prognoosida uute vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse kasutajate arvu ning täpselt teada, missugune on tegelik 

kohapealne olemasolev olukord.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava jaoks on veel oluline analüüsida Kiviõli 

linna leibkonnaliikme netosissetulekuid, mis on abiks arendamise kava koostajatel 

piirkonna elanike maksevõime prognoosimisel. Maksevõime analüüsimine on oluline 

arendamise kava finantsanalüüsi koostamisel, mis on aluseks Kiviõli linna 

ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga varustatud piirkondades vee- ja 

kanalisatsioonitariifi kujunemisel. Kuna Kiviõli Linnavalitsusel puudusid täpsed andmed 

linna elanike leibkonnaliikme netosissetuleku kohta, siis kasutatakse käesolevas töös 

Statistikaameti andmeid, kus on analüüsitud ainult kogu Ida-Viru maakonna 

leibkonnaliikmete netosissetulekuid. 
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Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Ida-Viru 

maakonnas  2007. aastal ligikaudu 248,34 eurot (vt tabel 4). 2007. aasta näitaja on ligi 

26% võrra väiksem Eesti keskmisest (337,82 eurot). 2002-2007. aasta keskmine 

sissetuleku kasv on olnud aastas ligikaudu 12,5%.  

Tabel 4. Leibkonnaliikme sissetulek Ida-Viru maakonnas aastatel 2002-2007. 

Aasta Netosissetulek kuus (eur) Muutus, % 

2002 117,54 5,75% 

2003 129,39 9,16% 

2004 151,49 14,59% 

2005 169,74 10,75% 

2006 212,95 20,29% 

2007 248,34 14,25% 

Keskmine - 12,47% 

Andmed: Eesti Statistikaamet 

1.2.2 Majandus ja tööhõive 

Kiviõli linnas oli 2012.a. seisuga registreeritud 5 aktsiaseltsi, 94 osaühingut, 3 

usaldusühing, 2 sihtasutust, 63 mittetulundusühingut, 55 füüsilisest isikust ettevõtjat ning 

8 kohaliku omavalitsuse üksust.  

Hetke majandussituatsioon Kiviõli linnas ja Ida-Viru maakonnas soodustab haritud 

tööjõu ning elanikkonna võimekama osa äravoolu, kuna neil puudub perspektiiv ja 

võimalused oma oskuste ja teadmiste rakendamiseks kodulinna huvides. Peamise 

põhjusena linnast lahkumisel tuuakse välja motivatsiooni puudust, sest huvipakkuva ja 

tasuva töö leidmise võimalused on kodulinnas väga väikesed. Enamasti rännatakse tööd 

otsima pealinna ja teistesse suurematesse linnadesse. 

Peamiseks teenindus- ja kaubanduspiirkonnaks Kiviõlis on nn keskus paiknemisega 

Keskpuiestee, Vabaduse, Viru ja Soo tänavatega piiratud alal. 

Linna peamised tööstusharud on põlevkivikeemia ja turbabriketitööstus, transport ja 

õmblustööstus. Suuremad ettevõtted on Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, pakkudes tööd ca 

660 töötajale linnast ja väljastpoolt, õmblustööstuse poolelt AS Svarmil ja AS Vezala. 

Transporditeenuste, teede hoolduse, heakorra jms tegelevad Elkarin OÜ ja  Formet 

Grupp. Suurim metallitöödega tegelev ettevõte on Arteko A.K OÜ. Tööd pakub ka 

kohalik omavalitsus hariduse ja elanikkonna teeninduse sfääris. Töökohti on 

tervishoiusektoris, areneb SA Kiviõli Tervisekeskus. Hoogsalt on arenenud kaubandus- ja 

teenindusettevõtted (Andmed: Kiviõli linna arengukava aastateks 2009-2017). 

Tööealist elanikkonda on Kiviõli rahvastikust ca 61%, tööga hõivatud on neist ca 91% ja 

töötud ca 9%. Tööhõive olukorda linnas saab nimetada struktuurseks tööpuuduseks, sest 

samal ajal tööpuudusega on linnas puudus kvalifitseeritud tööjõust. Struktuurne 
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tööpuudus  on mitmete tööstusharude kadumise ning uute oludega kohanemisvõime ja 

ebapiisava ümberõppe tulemus. 

31.07.2012. aasta seisuga oli Kiviõli linnas registreeritud 332 töötut. Majanduse 

jahtumine tõi kaasa tööpuuduse hüppelise tõusu. Kõige kõrgem tööpuudus oli aastal 

2010. Tänaseks on töötute arv taas veidi langenud. Võõrtööjõudu tuuakse mujalt 

linnadest ainult Kiviõli Keemiatööstuse OÜ-sse. Suur puudus on väljaõppinud 

oskustöölistest. 

Toimetulekuraskustega leibkondi on Kiviõli linnas 315 ringis. Igas seesuguses leibkonnas 

on 1-2 töötut või puudega inimest. Samuti on toimetulekuraskustes lastega pered, 

elatakse toimetulekutoetustest. On dokumentaalselt tõestatud, et linna suuremad 

tööandjad maksavad miinimumpalka. Suureks probleemiks linnas on struktuurne 

tööpuudus – tööjõu haridustase, vanuseline struktuur ja geograafiline paiknemine ei lange 

kokku tööturu vajadustega. Linnas kasutatud meetmed abivajajate abistamiseks on olnud 

passiivset laadi, nt lastega perede toetamine erinevate sotsiaaltoetustega.  

Ettevõtete arv on uuringute andmetel viimastel aastatel suurenenud, kuid 

ettevõtlusaktiivsust linnas tuleb siiski üldiselt pidada madalaks. Kokkuvõtlikult võib 

täheldada, et Kiviõlis domineerivad kaubandus- ja toitlustus- ning elanikkonnale 

teenuseid pakkuvad ettevõtted. 

Linna sotsiaalmajanduslikku olukorda iseloomustab ka linnas sotsiaaltoetusteks makstava 

summa suurus eelarvest. Toetussummad on aastate lõikes olnud erinevad, kuid viimastel 

aastatel on mõnevõrra suurenenud. Sellest võib järeldada, et elanike sotsiaalne olukord 

ajavahemikus 2008-2012 on mõnevõrra halvenenud. Alljärgnevalt on toodud tabelis 5 

ülevaade aastatel 2008-2012 sotsiaaltoetusteks makstavatest summadest. 

Tabel 5. Kiviõli linnas toimetulekutoetusteks makstavad summad aastatel 2008-

2012. 

Aasta 2008 2009 2010 2011 2012 

Toimetulekuks makstav summa linna 

eelarvest (eurot) 179 417,6 248 965,0 355 686,9 449 412,1 431 314,4 

Andmed: Statistikaamet 

Kehtivaid vee erikasutuslubasid, mis sätestavad veevõtu või heitvee ja teisi vett 

saastavate ainete suublasse juhtimise, on Kiviõli linnas 3.06.2013 seisuga neli 

(Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteemi andmed): 

- AS Olerex - Kiviõli tankla territooriumil formeeruva sademevee kogumine, 

puhastamine ning juhtiminesuublasse. Vee-erikasutusluba nr L.VV/322006; 

- OÜ Kiviõli Vesi - Põhjaveevõtt üle 5 m³ ööpäevas. Vee-erikasutusluba nr 

L.VV/321389; 
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- SA Kiviõli Seiklusturismi Keskus - Veevõtt puurkaevust ordoviitsiumi veekihist 

rohkem kui 5 m3 ööpäevas. Vee-erikasutusluba nr L.VV/321309; 

- AS Ferrel - Sademevee juhtimine suublasse. Vee-erikasutusluba nr L.VV/320803. 

Lisaks käsitlevad põhjaveevõttu ning heitvee suublasse juhtimist ka järgnevad 

keskkonnakompleksload: 

- Viru Keemia Grupp AS – Hapniku sisaldavate süsivesinike derivaatide, näiteks 

alkoholide, aldehüüdide, ketoonide, karboksüülhapete, estrite, atsetaatide, eetrite, 

peroksiidide, epoksüülvaikude tootmine. Formaliini 120 000 t/a ( tootmismaht 50 

000 t/a). Vett tegevuse tarbeks võetakse kahest tehase puurkaevust (katastri nr.-id 

2292 ja 2306). Lisaks juhitakse suublasse (Erra jõgi) puhastatud tööstus- ja 

sademevett. Keskkonnakompleksluba nr L.KKL.IV-20597; 

- Kiviõli Keemiatööstuse OÜ – Nafta-, põlevkivi-, mineraalõli ja gaasi tootmine või 

rafineerimine, energia tootmine 50–600 MW nimisoojusvõimsusega 

põletusseadmetes, mille põhiliseks kütuseks on põlevkivi, vaigu SF-281 tootmine. 

Põlevkivi summaarne toorõli 86 689 t/a, kogusoojusvõimsus 42,3MWth, vaigu 

toodang 720 t/a. Vett tegevuse tarbeks võetakse kokku 13 puurkaevu abil (katastri 

nr.-id 2296, 2313, 2321, 2322, 2325, 2293, 2316, 2294, 2295, 2291, 2310, 2309). 

Kiviõli Keemiatööstuse reovesi puhastatakse lokaalsete puhastusseadmete abil. 

Eelnevalt töödeldud heitvee liigkogus antakse üle Järve Biopuhastus OÜ-le, 

ülejäänud veekogus kasutatakse tootmises. Keskkonnakompleksluba nr 

L.KKL.IV-171223. 

1.3 Keskkonnaülevaade 

Pikaajaline põlevkivikaevandamine on olnud peamiseks reostusallikaks Kiviõli linnas. 

Põlevkivi töötlemisel tekib aheraine, mis ladestatakse aheraine- ja tuhamägedena. 

Vaatamata rekultiveerimisele on suured kaevandamisega seotud maa-alad olnud pikka 

aega kasutusest väljas, tekitades juurde keskkonnariske ning risustades maastikku ja 

põhjavett. Samuti on Kiviõli ümbrus olnud üks suurema atmosfäärse õhusaastega 

piirkondi Eestis (andmed: Kiviõli linna arengukava aastateks 2009-2017). 

1.3.1 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogia 

Kristalne aluskord lasub piirkonnas 100-250 m sügavusel, koosneb ürg- ja aguaegkonna 

tard- ja moondekivimitest. Aluskorra kallak on lõunasse ja pealispinda katab kõikjal 

murenemiskoorik. Kristalne aluskord on kaetud pealiskorra kivimite paksu kattega. 

Pealiskorra vanimateks kivimiteks on vendi liivakivid ja aleuroliidid. Sellel lasuvad 

kambriumi terrigeensed kivimid. Neile järgnevad ordoviitsiumi ajastul tekkinud fosforiiti 

sisaldav obolusliivakivi, diktüoneemaargilliit ja glaukoniitliivakivi ning lubjakivide 

kompleks. Piirkonnas on Vendi, Kambriumi ja Ordoviitsiumi kihid kaldu lõunase, 

keskmise kallakuga 3 m/1 km (andmed: Kiviõli linna üldplaneering). 
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Peamiseks joogivee allikaks on Kiviõli linnas Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogum. 

Lisanduvad tööstuslikuks tarbimiseks ordoviitsium-kambriumi ja kõrgemad horisondid. 

Linna põhiliseks joogiveeallikaks on Gdovi veekiht, mille alumiseks veepidemeks on 

aluskorra 10 – 15 m paksune savikas murenemiskoorik ca 261 – 280 m sügavusel 

maapinnast. Gdovi vettandvate kivimite filtratsioonikoefitsient on Põhja-Eestis 0,5-9,2 

m/d, keskmiselt 5-6 m/d. Puurkaevude erideebitid varieeruvad suhteliselt laias 

vahemikus, olles keskmiselt 1,5-2,5 l(s×m). Gdovi veekihi mineraalsus on valdavalt Cl-

HCO3-Na-Mg-, Cl-HCO3-Na-Ca-tüüpi.  

Kambrium-Vendi veekiht toitub Voronka põhjaveekogumist läbi Kotlini kihistu 

aleuroliidist ja savist koosneva veepideme (V2kt) infiltreeruvast veest. Veekogumist 

veevõtu korral lisandub teatud suurusega veevõtust alates ka transiitvool teistest 

Kambriumi-Vendi põhjaveekogumitest, sealhulgas põhjaveekogumi merealusest osast. 

Kui põhjaveekogumi survelist vett ei tarbita, veetase tõuseb ja toitumine väheneb. 

Põhjavee väljavoolualaga seotud väärtuslikke elupaiku ja pinnaveekogusid piirkonnas 

pole. Kirde-Eestis valmistavad probleeme joogivees looduslikest komponentidest raud, 

mangaan, kloriid, naatrium, baarium, vees lahustunud gaasid ja raadiumi isotoobid (226Ra 

ja 228Ra põhjustavad joogiveena kasutamisel sageli ülemäärast efektiivdoosi). 

Inimtekkelisi reoaineid põhjavees pole, anaeroobsest keskkonnast tingituna on põhjavees 

kohati kõrgenenud NH4
+
, Mn

+
 ja Fe

2+
 sisaldus. Põhjaveekogumi all Alam–

Proterosoikumi (PR1) vanuselises kristalses aluskorras esineb laiguti alasid, kus moonde- 

ja tardkivimite lõhedes ja murenemiskoorikus leidub vähesel määral soolast ja suurema 

raadiumi sisaldusega vett. Kiviõli linnas Alam–Proterosoikumi põhjavett ei kasutata. 

(andmed: Viru alamvesikonna veemajanduskava). 

Aluspõhjalistest maavaradest leidub Kiviõlis põlevkivi, mis lasub erineva paksusega 

vahekihtidena Kukruse lademe lubjakivides. Tööstuskihindi paksus on 2…3 m. Lääne ja 

lõuna suunas kihindi paksus pidevalt väheneb. 

1.3.1.1 Pinnakate 

Kiviõli linn paikneb maastikulise liigestuse järgi Kirde-Eesti lavamaa põhjaserval, Põhja-

Eesti paekaldast lõuna poole jääval alal. Lavamaa on Harju-Viru lubjakiviplatoo 

idapoolseim osa (keskmise absoluutkõrgusega 40-60 m), kus paasaluspõhi ulatub 

maapinna lähedale. Maapind on kogu linna territooriumi ulatuses tasane väikese 

kallakuga (2%) põhja ja ida poole. Aluspõhi on enamasti kaetud 1..2 m paksuse 

pinnakattega. Kuna kvaternaarisetetest pinnakate on võrdlemisi õhuke, siis on ka sellest 

ajajärgust pärit pinnavorme vähe. Lubjakivide leostumise tõttu on mitmel pool vees 

arenenud karst (andmed: Kiviõli linna üldplaneering). 

Rikkalike põlevkivi leiukohtade tõttu on maastik ümberkujundatud ja päris loodusliku 

ilmega maastikku on vähe. Pinnamood on tasane, tooni annavad suured tehispinnavormid 

– karjäärid, aherainemäed. Linna lõunaosas paiknevad Vana karjäär ja Küttejõu karjäär. 

Põhjaosas paiknevad Baltikumi kõrgeimad tuhamäed – terrikoonikud, mis laiuvad umber 
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200 ha suurusel maa-alal. Vana tuhamäe kõrgus on 101 m (teistes allikates 108 m) ja uue 

tuhamäe kõrgus 107 m (teistes allikates 115 m) üle merepinna.  

Põlevkivi on olnud linna tähtsaimaks maavaraks. Küttejõu karjäär suleti 1951. aastal 

põlevkivivarude lõppemise tõttu. Kiviõli kaevandus suleti 1987. aastal (andmed: Kiviõli 

linna arengukava aastateks 2009-2017).  

1.3.1.2 Aluspõhja ehitus ja hüdrogeoloogia 

Aluspõhja moodustavad keskdevoni (D2) Burtnieki (ala kirde- ja idaosas) ning Gauja 

lademe liivakivid, aleuroliidid ja savid. Vahetult Devoni kivimite alla jäävad 

Ordoviitsiumi ajastu kesk- ja hilisperioodil settinud setted ehk siis praegused dolomiidid 

ja dolomiidistunud liivakivid ning liivakivid. Nende kihtide all paiknevad omakorda 

Kambriumis settinud liivad ja savid, mis on praegusajaks muutunud liivakivideks ja 

aleuroliitideks. Kambriumi ladestu kivimite paksus jääb umbes vahemikku 20–45 

meetrit. Kambriumi kihtide all lamavad Ediacara ladestu terrigeensed kivimid. 

1.3.1.3 Veeandvus 

Kiviõli linna põhjaosas jäävad puurkaevude erideebitid vahemikku 0,33-7,50 l/s*m. 

Linna lõunaosas on puurkaevude erideebitid vahemikus 0,69-0,81 l/s*m. 

1.3.1.4 Põhjavee kaitstus 

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt 

kuulub Kiviõli linn peamiselt kaitsmata põhjaveega alade hulka (joonis 3). Maapind on 

Kiviõli linnas valdavalt liigniiske ja pinnasevee tase suhteliselt kõrge. Linna idaosas, kus 

on Graniidi tänava piirkond, on põhjavesi nõrgalt kaitstud. Seega tuleb terves Kiviõli 

linnas tagada puurkaevudele nõuetele vastavad sanitaarkaitsetsoonid, kanaliseerida 

praegusest reoveekogumisalast välja jäävad ümberkaudsed eramud. Reoveekogumisalast 

välja jäävate elamute kanaliseerimisele on alternatiivlahenduseks 

ühiskanalisatsioonisüsteemidele kogumismahutite rajamine või reovee puhastamine 

lokaalpuhastites.
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Joonis 3.  Kiviõli linna põhjavee kaitstuse kaart (allikas: Eesti põhjavee kaitstuse kaart, M 1:400000, OÜ EGK). 

 

 

  Prügila 

Põlevkivikaevanduste aherainepuistang 

Põhjaveeseire vaatlusjaam 
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1.3.1.5 Põhjavee varud 

Veeseaduse § 12 lõike 6 alusel, Põhjaveekomisjoni 02. detsembri 2005. a ettepaneku põhjal 

(protokoll nr 79) ning vastavalt Keskkonnaregistri põhjaveehaarete nimistus hoitavale 

põhjaveevarude arvestusele on 24. aprillil 2006 jõustuvate keskkonnaministri käskkirjadega 

kinnitatud Kiviõli linna põhjaveevarud toodud tabelis 6. 

Tabel 6. Kiviõli linna kinnitatud põhjaveevarud 

Põhjaveemaardla 
Põhjaveemaardla 

piirkond 

Veekihi 

geoloogiline 

indeks 

Põhjaveevaru 

m
3
/ööpäevas 

Varu 

kategooria* 

ja otstarve 

Kasutusaeg 

Kiviõli 

 Teised 

veehaarded 
O-C 150 P kuni 2020 

Viru Liimide AS O-C 150 
T1 

tootmisvesi 
kuni 2020 

Kiviõli O-C 150 P kuni 2020 

Keemiatööstuse 

OÜ 
O-C 700 

T1 

tootmisvesi 
kuni 2020 

Kiviõli C-V 3 900 
T1 

tootmisvesi 
kuni 2020 

Kiviõli V2vr 100 T1 joogivesi kuni 2020 

Andmed: Keskkonnaministri 06 Aprilli 2006 a käskkiri nr 409 “Ida-Viru maakonna põhjaveevarude 

kinnitamine” 

*Keskkonnaministri 27. jaanuari 2003. a määruse nr 9 “Põhjaveevaru hindamise kord“ kohaselt jaguneb 

põhjaveevaru uurituse detailsuse alusel tarbevaruks T1 või T2 või prognoosvaruks P. T1 on tagatud 

põhjaveevaru, T2 on hinnatud põhjaveevaru ja prognoosvaru P on haldus- või hüdrogeoloogilise piirkonna 

põhjaveevaru eeldatav hulk, millega tuleb arvestada piirkonna arengukavade koostamisel, vee erikasutuslubade 

andmisel ja ühest puurkaevust koosneva veehaarde projekteerimisel. 

1.3.2 Ehitusgeoloogia 

Ehitusgeoloogiliselt jääb Kiviõli linn ordoviitsiumi-siluri platoo abrasioonitasandiku 

piirkonda. Reljeef on piirkonnas tasane, enamasti nõrgalt lainjas. Kohati esinevad 10...20 

meetri kõrgused kitsad eesseljandikud. Aluspõhi koosneb ordoviitsiumi-siluri kividest, milles 

esineb karstiprotsesse. Pinnakate on üldiselt õhuke ning mitmel pool esineb alvareid – 

pinnakatteta alasid, kus lubjakividel esineb vaid õhuke mullakiht. Põhiliseks pinnakatte 

tüübiks on põhimoreen, mille paksus ulatub harva üle 2...3 meetri. Samuti on laialt levinud 

pinnasetüübiks fluvioglatsiaalsed liivad ja kruusad, mis esinevad kas tasandikel moreeni all 

või selle peal, või moodustavad eesseljandikke. Paljudes aluspõhja või moreenikatte nõgudes 

esineb viirsavisid, enamasti voolavaid, 1...2 m paksuses ja turbalasundeid umbes 

samasuguses paksuses. Pinnaveed lasuvad üldiselt maapinna lähedal, mistõttu madalamad 

kohad on tihtipeale soostunud. Piirkonda iseloomustavad üldiselt suure kandevõimega 

pinnased. Erandiks on ainult üksikud soised madalamad kohad voolavate viirsavide või 

turbaga. Ehitussüvendid ja tranšeed tuleb sageli rajada lubjakivisse, mis teeb nende rajamise 

kulukaks (Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965). 

Ehitusgeoloogilised tingimused on Kiviõli linnas rasked – alates 1-1,5 m sügavuselt algab 

paepinnas. Kvaternaarisetetest katte paksus on Kiviõlis umbes 1-1,6 m. Murenenud 
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lubjakividel lasuvad liivsavid (30…70 cm paksuse kihina) ja liiv või saviliiv (30…50 cm 

paksuse kihina) ning on kaetud 20…40 cm paksuse savimulla, turbamulla või kasvukihiga. 

Maapinna absoluutsed kõrgusmärgid põhja pool raudteed on piirides 46 – 49 m, kus 

paasaluspõhi ulatub maapinna lähedale. Maapind on kogu linna territooriumi ulatuses tasane, 

väikese kallakuga (2%) põhja ja ida poole. Lõuna pool raudteed on maapinna absoluutsed 

kõrgusmärgid piirides 50-52 m. 

Kiviõli linna maapinna geoloogilist läbilõiget kirjeldavad ka järgnevad Kiviõli linna 

puurkaevude arvestuskaartidelt saadud andmed läbilõigete kohta. Geoloogiline läbilõige 

näitab, millised kivimid piirkonnas levivad ja kui sügaval need paiknevad. Linna erinevates 

piirkondades paiknevate puurkaevude geoloogilised läbilõiked annavad ülevaate piirkonnas 

levivatest kivimikompleksidest ning nende sügavustest. Kiviõli linna geoloogia 

iseloomustamiseks on võetud järgmised puurkaevud: 

Kiviõli linna puurkaev nr 36 (katastri nr 2298) 

 0,0 – 6,0 m -  savi purunenud lubjakivi tükkidega; 

 6,0 – 42,0 m -  lõheline lubjakivi, kukersiit, liivakivi; 

 42,0 – 43,0 m -  argilliit; 

 43,0 – 61,0 m -  liivakivi; 

 61,0 – 128,0 m -  savi; 

 128,0 – 148,0 m -  savi liivakivi vahekihtidega; 

 148,0 – 166,0 m -  pisiteraline liivakivi; 

 166,0 – 182,0 m -  savi; 

 182,0 – 190,0 m -  savi liivakivi vahekihtidega; 

 190,0 – 196,0 m -  savi. 

Kiviõli linna puurkaev nr 41 (katastri nr 2308) 

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

 0,0 – 0,0 m -  liivsavi lubjakivi tükkidega; 

 13,0 – 35,0 m -  savikas lubjakivi; 

 35,0 – 41,0 m -  dolomiidistunud lubjakivi; 

 41,0 – 44,0 m -  glaukoniitsavi ja diktüoneemakilt; 

 44,0 – 59,0 m -  peeneteraline liivakivi savi vahekihtidega; 

 59,0 – 150,0 m -  savi liivakivi vahekihtidega; 

 150,0 – 163,0 m -  peeneteraline liivakivi; 

 163,0 – 198,0 m -  savi; 

 198,0 – 254,0 m -  segateraline liivakivi. 

Kiviõli linna puurkaev nr 39A (katastri nr 2302) 

 0,0 – 4,0 m – lubjakivirähk ja liiv; 

 4,0– 50,0 m – dolomiidistunud lubjakivi dolomiidi vahekihtidega; 

 50,0 – 53,0 m – glaukoniitlubjakivi ja diktüoneemakilt; 

 53,0 – 75,0 m - liivakivi aleuroliidi ja savi vahekihtidega; 

 75,0 – 142,0 m - savi liivakivi ja aleuroliidi vahekihtidega; 

 142,0 – 180,0 m - kvartsliivakivi ja savi. 
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1.3.3 Kliima, sademed 

Kiviõli ümbrus on olnud üks suurema atmosfäärse õhusaastega piirkondi Eestis. Peamiseks 

probleemiks on õhureostus väävelvesiniku, formaldehüüdi, fenooli ja tolmuga. Õhukvaliteeti 

on Kiviõli linna piires mõjutanud ka Küttejõu karjääri põlengud. Jätkuvad põlengud 

põhjustavad olulist õhusaastet linnas eeskätt juhtudel kui puhuvad lõuna- ja kagutuuled 

(osatähtsus tuulteroosis ca 32%) (andmed: Kiviõli linna arengukava aastateks 2009-2017).  

Kiviõli linna kliima iseloomustamiseks on kasutatud Jõhvi ilmajaama andmeid. Aasta 

keskmine õhutemperatuur on 4,3 °C. Aastane sademete hulk on 657 mm, mis on ligikaudu 

võrdne Eesti keskmise sademete hulgaga. Valdavateks tuulteks on lõunakaarte tuuled (vt 

joonis 4).  

0

3

6

9

12

15

N

NNO

NO

ONO

O

OSO

SO

SSO

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

 

Joonis 4.  Jõhvi piirkonna tuulteroos (allikas: EMHI, Jõhvi MJ). 

1.3.4 Pinnavesi 

Kilomeetri võrra põhja pool Kiviõli linnast Purtse vasakkalda lisajõe Erra (Uhaku) 

alamjooksul asub Eesti üks suuremaid ja tuntumaid karstialasid - Uhaku karstiväli. Karstialal 

neeldub Erra (Uhaku) jõgi järk-järgult kurisutes ja voolab pika maa enne suubumist Purtse 

jõkke maa all (andmed: Kiviõli linna üldplaneering). 

Tähtsamaks veekoguks on piki Kiviõli linna idapiiri voolav Purtse jõgi, mis saab alguse 

Punasoo idaservast Lääne-Virumaal ja suubub Soome lahte, olles 51 km pikk ja omades 810 

km² valgala. Purtse jõgi on üks Eesti kärestikurikkamaid jõgesid. 

Kiviõli linnas ei ole peale Purtse jõe teisi veekogusid. Puuduvad nii looduslikud kui 

tehisjärved. 

1.4 Vee-ettevõtte iseloomustus 

Kiviõli linnas tegeleb kava koostamise hetkel vee-ettevõtlusega OÜ Kiviõli Vesi. 

Ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemid (sh. puurkaev-pumplad, veetöötlusjaamad ja 

reoveepumplad) Kiviõli linnas kuulusid varasemalt Kiviõli Linnavalitsusele. Käimasoleva 

Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames rajatavad ja rekonstrueeritavad 

ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemid kuuluvad OÜ-le Järve Biopuhastus, kes 

hakkab projekti lõppedes tegelema ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemide haldamisega Kiviõli 

linnas. Vastavalt Kiviõli Linnavolikogu 27. juuni 2013. a. otsusele nr 251 võõrandati Kiviõli 

http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Punasoo&action=edit
http://et.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4%C3%A4ne-Viru_maakond
http://et.wikipedia.org/wiki/Soome_laht
http://et.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4restik
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linna omandis olevad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitised (kinnisasjad, hooned, 

rajatised) OÜ-le Järve Biopuhastus. Kiviõli linnavolikogu 29.08.2013 otsusega nr 261 on 

alates 01.10.2013 määratud OÜ Järve Biopuhastus vee-ettevõtjaks Kiviõli linna 

haldusterritooriumil asuval ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud alal.  

OÜ Kiviõli Vesi tegeleb peale veevarustus-ja kanalisatsiooniteenuste osutamise ka 

soojusenergeetiliste seadmete paigaldamise, remondi ja tehnohooldusega; tööstuskaupade 

jae- ja hulgikaubandusega ning transporditeenustega. Kiviõli Vesi OÜ tegutseb vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse osutamisega ka Maidla, Lüganuse ja Sonda vallas. 

OÜ-s Kiviõli Vesi töötab 11 inimest, neist ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide 

haldamisega on seotud 7 inimest - veejaama juht, raamatupidaja, kassapidajat, 2 lukksepp-

autojuhti, keevitaja ja pearaamatupidaja. OÜ Kiviõli Vesi vajab rohkem töötajaid, kuid firma 

majanduslik olukord ei võimalda seda. 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad Kiviõli linnas on reguleeritud Kiviõli Linnavalitsuse 

10. juuni 2010. a. määrusega nr 6 “ Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna 

kehtestamine”. Määrusega kehtestatakse veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste hinnad 

Kiviõli linna haldusterritooriumil alates 14. juunist 2010. 

Tabel 7 kirjeldab Kiviõli Linnavalitsuse poolt kehtestatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

teenuse hinda.  

Tabel 7. Kiviõli Linnavalitsuse 10. juuni 2010. a. määrusega nr. 6 kehtestatud veevarustuse 

ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad Kiviõli linna haldusterritooriumil (ilma 

käibemaksuta) 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse tarbija 1 m
3
 maksumus (eurot) 

Kodutarbijad 

Veetarbimistasu 0,43 

Reoveetasu 1,03 

Abonenttasu (eluruumi kohta) 0,54 

Juriidilised isikud 

Veetarbimistasu 0,84 

Reoveetasu 0,84 

Abonenttasu (veeühendus(t)e läbimõõdu iga 

sentimeetri kohta kuus) 
0,54 

Andmed: Kiviõli Linnavalitsus 

Eelnevatel aastatel oli kommunaalmajanduse üheks põhiprobleemiks madal maksete 

laekumine (50-60%). Tänaseks on olukord tunduvalt paranenud, keskmiselt laekub klientidelt 

75-80% esitatud arvetest. Probleemiks on vähene korteriühistute arv linnas. 

OÜ Kiviõli Vesi 2011. a. müügitulu oli kokku 581 716 EUR, millest vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse müük moodustas 49,6%.  

Kiviõli linna investeeringud vee- ning kanalisatsioonivaldkonda on järgmised: joogivee 

torustikust on suur osa vahetatud, linn osales aastail 1999-2004 17 väikelinna 

veemajandusprojektis. Aastal 2004 valmis joogivee puhastusjaam, mis tagab veekvaliteedi 

jõudmise Euroopa Liidu nõuete tasemele. Aastal 2004 ehitati välja joogiveetorustik Liiva ja 

Männiku tänavale, mille tulemusena said tsentraalset joogivett ca 18 majapidamist. 2006. 
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aastal laiendati veetöötlusjaamas toodetud kvaliteetse joogiveega varustamist Varinurme 

linnajaos. Lisaks on rekonstrueeritud 2009-2010. aastatel suurem osa linna 

sademeveekanalisatsiooni torustikest. Hetkel on Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti 

raames teostamisel vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine ja rekonstrueerimine kesklinna 

lääneosas ning raudteest lõunapool asuvas Kuuse ja Lepa tänava piirkonnas. 

1.5 Kohalik omavalitsus 

Kiviõli linna eelarve maht on 2013. aastal ligikaudu 3,64 miljonit eurot. 2012. aasta eelarve 

maht oli ligikaudu 4,92 miljonit eurot ning 2011. aasta eelarve maht ligikaudu 4,95 miljonit 

eurot. Võrreldes 2012. aasta eelarvega on planeeritav 2013. a. eelarve ligikaudu 26% 

väiksem. Erinevus on peamiselt tingitud väiksemast toetuste summast. Kiviõli linna eelarve 

tulude jaotus on toodud tabelis 8. 

Tabel 8. Kiviõli linna eelarve tulud aastatel 2008-2013 (eurot). 

Aasta 
Puhastatud eelarve 

(eurot) 

Võlakohustused kokku 

(eurot) 

(aasta lõpul) 

Võlakoormus 

(%) 

Laenureserv 

(eurot) 

2008 5 579 290 481 200 8.7 - 

2009 4 956 037 399 800 8.2 - 

2010 4 835 373 332 193 7.0 - 

2011 5 040 325 980 918 19.9 - 

2012 5 086 946 1 513 342 21,3 1 968 477 

2013 5 055 907 1 915 829 37,9 1 117 715 

Andmed: Kiviõli Linnavalitsus, Statistikaamet. 

2012. aastal on üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta võrreldes 2011. aastal 

laekunud tulumaksuga mõnevõrra suurenenud (vt tabel 9), mis näitab elanike sissetulekute 

mõningast suurenemist ning elanike sotsiaal-majandusliku olukorra paranemist. 2013. aasta 

eelarves on planeeritud tulumaksu laekumise paranemist. 

Tabel 9. Üksikisiku tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta (eurodes). 

Aasta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Elanike arv  6749 6681 6606 6539 6482 6001 

Laekunud tulumaks (eurot/in) 323,3 327,1 314,9 325,4 322,1 375,8 

Andmed: Kiviõli linna eelarved 
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2. Olemasoleva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi olukorra kirjeldus  

2.1 Kiviõli linn 

Kiviõli linnas elab 01.01.2013. aasta seisuga 6001 elanikku. Kiviõli linnas on käesoleval ajal 

ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 100% elanikest. Ühiskanalisatsiooniga liitunute osakaal on 

ligikaudu 72% linna elanikest.  

Kiviõli linnas on ühisveevarustuses kasutusel peamiselt neli puurkaev-pumplat. Tabel 10 

kirjeldab Kiviõli linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemiga liitunud elanike arvu. 

Tabel 10. Kiviõli linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemiga liitunud elanike arv 

Piirkond 
Elanike arv 
(01.01.13) 

Ühisveevärgiga 
liitunute arv 

Ühiskanalisatsiooniga 
liitunute arv 

Kesklinn 4 493 4 493 4 313 

Kuuse tn 657 657 24 

Lepa tn 272 272 0 

Graniidi tn 260 260 0 

Küttejõu 124 124 0 

Varinurme 195 195 0 

Kokku 6 001 6 001 4 337 

Reoveekogumisalal on veevarustusega liitunud või liitumise võimalus tagatud kõigile Kiviõli 

linna elanikele. Ühiskanalisatsiooniga on käesoleval ajal liitunud 4337 reoveekogumisala 

elanikku. Käimasoleva Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektiga tagatakse täiendavalt 

ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus ligikaudu 1098 Kiviõli kesklinna ning raudteest 

lõunapool asuva piirkonna elaniku tarbeks. 

Linna elamutsoonis on välja kujunenud neli kompaktset elamupiirkonda: põhjaosas kesklinna 

piirkond; lõunaosas Võsa-Kuuse- Kruusa –Niine individuaalelamute piirkond, Varinurme 

elamute piirkond ja Küttejõu individuaalelamute piirkond. 

Suurim, n-ö kesklinn, paikneb linna põhjaosas, kus valdavaks on mitmekorruseline 

hoonestus. Hooned on rajatud peale Teist maailmasõda etapiviisiliselt (1950.-60. ja 1970.-

80. aastatel). 

Raudteest lõunasse jäävad ülejäänud kolm elamupiirkonda, mis koosnevad valdavalt 

eramutest. Umbes 2,5 km raudteejaamast lääne suunas asub Varinurme asundus (ehitatud 

1938.-40. a) ca 55 elamuga. Raudteejaama vastas paikneb Võsa – Kuuse - Kruusa - Niine 

individuaalelamute piirkond (nn Kuuse tänava piirkond). Umbes 3 km kesklinnast ida suunas 

asub Küttejõu töölisbarakkide piirkond koos Graniidi tänava ümbruses paiknevate eramutega. 

Ühisveevärgi torustike kogupikkus linna territooriumil on ca 46,4 km. Lisaks on puurkaev-

pumplad nr 36, 71, 38 ja 41 omavahel ühenduses ca 1300 meetri pikkuse toorveetorustikuga, 

mille abil suunatakse põhjavesi veetöötlusjaama. Torustikke haldab kuni 30.09.2013 kohalik 

vee-ettevõte OÜ Kiviõli Vesi, alates 01.10.2013 OÜ Järve Biopuhastus. Käimasoleva 

Ühtekuuluvusfondi projekti raames rajatakse ja rekonstrueeritakse Kiviõli linnas ca 11048 

meetrit veetorustikke raudteest lõunapool asuvas eramupiirkonnas ning kesklinna piirkonna 

lääneosas.  Kesklinna piirkonnas on varasemalt veetorustikud osaliselt rekonstrueeritud. 
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Varinurme liitumispunktini Säde tänaval on veetorustik samuti rekonstrueeritud. Küttejõu 

piirkonnas on rekonstrueeritud Liiva tänav veetorustikud ja torustik puurkaevuni nr 43 

(katastri nr 2312). 

Kanalisatsiooniga on varustatud suurem enamus Kiviõli linna reoveekogumisalast. 

Varinurme ning Graniidi tn individuaalelamud ja Küttejõu barakkidekvartal on varustatud 

kuivkäimlatega ja lokaalsete reovee kogumismahutitega. Eraldi kanalisatsioonisüsteem on 

olemas linna lääneosas asuval tööstusettevõttel Kiviõli Keemiatööstus OÜ-l, kus töötab ca 

700 töötajat. Keemiatööstusel on olemas oma puurkaev-pumplad ning kanalisatsioonitorustik. 

Kanalisatsioonitorustiku liitumispunktiks on OÜ-le Järve Biopuhastus kuuluv reovee 

vastuvõtukaev Kiviõli-Püssi reoveekollektoril. Kiviõli Keemiatööstuse OÜ 

kanalisatsioonitorustik kuni Kiviõli-Püssi reoveekollektorini kuulub ettevõttele ning torustiku 

haldamist teostab ettevõte ise. 

Linna ühiskanalisatsiooniga (kuni 30.09.2013 haldab vee-ettevõte OÜ Kiviõli Vesi, alates 

01.10.2013 OÜ Järve Biopuhastus) varustatud elamute, asutuste ja ettevõtete reoveed 

kogutakse kokku ja pumbatakse edasi Kiviõli-Kohtla-Järve kanalisatsioonikollektorisse. 

Kanalisatsioonikollektorit mööda voolab reovesi isevoolselt Püssi-Kohtla-Järve reovee 

peapumplasse, kust edasi pumbatakse reovesi Kohtla-Järvele. Kohtla-Järvel puhastatakse 

reovesi Kohtla-Järve reoveepuhastis, mida haldab OÜ Järve Biopuhastus. OÜ Järve 

Biopuhastus haldab kogu linnadevahelist kanalisatsioonikollektorit. OÜ Kiviõli Vesi haldab 

kuni 30.09.2013 ainult Kiviõli linnasiseseid kanalisatsioonitorustikke, torustikud kuuluvad 

käesoleval ajal OÜ-le Järve Biopuhastus. 

Kiviõli linnas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi valdavalt 

kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus). Linna idaosas, kus on Graniidi tänava piirkond, on 

põhjavesi nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus).  

Kiviõli linna reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. juuli 

2009. aasta määrusega nr 1079) põhjal on linna reostuskoormus 4000 inimekvivalenti. 

Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 14,7 ie/ha. Vastavalt Veeseadusele 

peab üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel põhjavee kaitseks olema tagatud 

ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks 

suublasse. Kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult 

suuri kulutusi, võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem kasutada 

lekkekindlaid kogumismahuteid. Lisaks on üle 2000 ie reostuskoormusega 

reoveekogumisaladel kohtpuhastite, välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite 

kasutamine ja heitvee pinnasesse immutamine keelatud. Väljaspool reoveekogumisalasid 

paiknevatel tiheasustusaladel peab kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel reovee 

enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama, juhul kui heitvett immutatakse 

pinnasesse kuni 10 m
3
 ööpäevas. Samuti võib kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aledel 

pinnasesse immutada 10-50 m
3
 heitvett pärast reovee süvapuhastust, mille korral heitvesi 

vastab üle 100 000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladele kehtestatud nõuetele.  Lisaks 

võib nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m
3
 mehaaniliselt 

puhastatud olmereovett (v.a. vesikäimlast pärit reovesi) ööpäevas. Sealjuures tuleb arvestada, 

et heit- ja sademevee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool 

põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. 
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2.1.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Kiviõli linnas üks veevõrk, mis baseerub peamiselt neljal puurkaevul: puurkaevud nr. 36 

(katastri nr 2298), nr 71 (katastri nr 5850), nr 41 (katastri nr 2308) ja nr 38 (katastri nr 2299). 

Lisaks on reservkaevuna kasutusel puurkaev nr 43 (katastri nr 2312) ning Küttejõu piirkonnas 

ka puurkaev nr 39A (katastri nr 2302). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 6001 

Kiviõli linna elanikku ehk ca 100% elanikest. Ühisveevärgiga liitumise võimalus on tagatud 

enamusele Kiviõli linna elanikele.  

Kiviõli linna veevarustussüsteem põhineb Kambrium-Vendi veekompleksi põhjaveel, mis 

lasub 200 m sügavusel. Tööstuse tarbeks kasutatakse Ordoviitsium-Kambriumi ja kõrgemaid 

veekomplekse. 

Linnas on ligikaudu 3500 veeühendust, millest ligi 50% on varustatud veemõõtjatega. 

Ühisveevarustuse kasutajatel, kellel veemõõtja puudub, arvestatakse veetarbimine 

kulupõhiselt. 

Ühisveevärgi torustike kogupikkus linna territooriumil on ca 46,4 km. Lisaks on puurkaev-

pumplad nr 36, 71, 38 ja 41 omavahel ühenduses ca 1300 meetri pikkuse toorveetorustikuga, 

mille abil suunatakse põhjavesi veetöötlusjaama. Kiviõlis on joogivee torustikust suur osa 

rekonstrueeritud, kuna linn osales aastail 1999-2004 17 väikelinna veemajandusprojektis. 

Aastal 2004 valmis joogivee puhastusjaam, mis tagab joogivee vastavuse terviseohutuse-ja 

kvaliteedinõuetele. Lisaks rajati 2004 aastal uus joogiveetorustik Liiva ja Männiku tänavale, 

mille tulemusena said tsentraalset joogivett lisaks 18 uut majapidamist. 2006. aastal laiendati 

kvaliteetse joogiveega varustamist Varinurme linnajaos, mis seni tarbis kombinaadi 

puurkaevu joogivett. 2007. aastal lülitati ühisveevärki ka Küttejõu linnajagu. Hetkel toimub 

ühisveevarustuse (ja –kanalisatsiooni) torustike rajamine ja rekonstrueerimine Kiviõli linnas 

raudteest lõunapool asuvas Kuuse  ja Lepa tn piirkonnas ning kesklinna lääneosas. Kokku on 

Ühtekuuluvusfondi projekti raames rajatavate ja rekonstrueeritavate veetorustike kogupikkus 

ligikaudu 11 048 meetrit. 

Olemasolevad ühisveevärgi malmtorustikud on ehituslikult terved, kuid tänu suurele 

rauasisaldusele vees on torustikes tekkinud sadet. Malmtorude muhvühendused ei ole sageli 

vettpidavad, mistõttu esineb veetorustikes lekkeid. Terastorustikud ja terasest toruliitmikud 

on nii seest- kui väljastpoolt tugevalt korrodeerunud (andmed: Kiviõli linna ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni arendamise kava 2001- 2013). 

2004. aastal rajati linna veetöötlusjaam, kuhu suunatakse puurkaev-pumplates väljapumbatav 

vesi, mis puhastatakse ning seejärel suunatakse jällegi ühisveevõrku, mida mööda kvaliteetne 

joogivesi tarbijateni jõuab. Veetöötlusjaam ja II astme pumpla asuvad puurkaev-pumpla nr 71 

vahetus läheduses Aasa tänaval (joonis 5). Veetöötlusjaama varustavad toorveega neli 

puurkaev-pumplat (nr 36, 38, 41, ja 71) (joonised 6, 7, 8). Puurkaev-pumplatest kuni 

veetöötlusjaamani on rajatud iseseisvad toorveetorustikud, puurkaev-pumplatele nr 38 ja nr 

41 on osaliselt rajatud ühine toorveetorustik. Reaalselt rahuldab kolme puurkaevu toodang 

Kiviõli linna päevast keskmist veetarvet, kuid veevarustussüsteemi töökindluse tagamiseks 

on ühendatud veetöötlusjaamaga kõik eelnimetatud neli puurkaev-pumplat. Kõigil 

puurkaevudel on tagatud seadusega ettenähtud sanitaarkaitseala (50 meetrit). Lisaks on 

reservkaevuna kasutusel puurkaev nr 43 (katastri nr 2312). Kesklinna piirkonna lääneosas oli 
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varasemalt reservkaevuna kasutusel ka puurkaev nr 37 (katastri nr 2297), kuid see on 

käesoleval ajal kasutusest väljas ning rüüstatud, mistõttu tuleks puurkaev likvideerida. 

Lisaks kesklinna piirkonnas asuvatele puurkaevudele on Küttejõu piirkonnas kaks puurkaevu 

(katastri numbritega 2311 ja 2302), mida ühisveevarustussüsteemis enam ei kasutata. 

Puurkaevudel on olemas 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon. Puurkaev-pumplate hooned ja 

sisustus on rekonstrueerimata ja amortiseerunud. Tulevikus peaks kaaluma nimetatud 

puurkaevude tamponeerimist.  

Kiviõli linna veetöötlusjaama tarbeks on rajatud kaks hoonet – üks on töötlusjaam ise ja teine 

on soojustatud hoone veereservuaaride tarbeks. Veetöötlusjaama hoonesse tuleb kolm 

toorveetoru. Toorveetorudest tulevat vett puhastatakse ja pumbatakse veereservuaari, kust 

edasi pumbatakse vesi linnavõrku. Veetöötlusjaamast annab ühisesse veevõrku joogivett kaks 

160 mm veetoru.   

Veetöötlusjaama hoonesse on paigaldatud toorvee vastuvõtu mahutid, kus toimub 

aeratsiooniprotsess. Aeratsiooniprotsessil oksüdeeritakse raua- ja mangaaniioonid, mis hiljem 

sadestatakse filtritel. Filtrid paiknevad pumbaruumis. Hoones on lisaruum, kus asuvad 

kloreerimisseadmed ja varugeneraator elektrienergia tootmiseks. Kloreerimisseadmeid on 

vajadusel võimalik kasutada mikrobioloogilise reostuse likvideerimiseks, kuid siiani pole 

olnud vajadust seadmeid kasutada. Veetöötlusjaama jõudlus on 2200 m
3
/d ja II astme pumpla 

maksimaalne tunnine toodang on 115 m
3
.  

Veetöötlusjaama hoone kõrval paikneb profiilplekiga kaetud raudbetoonist mahutitega hoone, 

milles paiknevad puhastatud joogivee reservuaarid. Veereservuaarid koosnevad kahest 400 

m
3
 suurusest veemahutist. Veemahutite projekteerimisel on arvestatud ka linna tuletõrje 

veevajadustega. Reservuaaride ülevoolud ja tühjendustorud on ühendatud hoone sadevete 

kanalisatsiooniga. Kanalisatsiooni on juhitud ka rauda ja mangaani ärastavate filtrite 

pesuvesi, mida tekib 1-2 päeva tagant 5-6 m
3
. 

Veetöötlusjaama kinnistul paikneb ka puurkaev-pumpla nr 71 (katastri nr 2298), kust on 

rajatud toorveetorustik kuni veetöötlusjaamani. Hoone ja sisustus (puurkaevu päis, 

armatuurtorustik, elektrisüsteem jms) on rekonstrueeritud. 

Veevõrgu olemasolevate puurkaevude vanus on 21 kuni 62 aastat. Puurkaev-pumplates nr 71, 

36, 38 ja 41 paigaldati 1999. aastal uued pumbad koos elektri-automaatikakilbiga. 2002. 

aastal on rekonstrueeritud ka samade puurkaev-pumplate hooned, torustikuarmatuurid ja 

puurkaevude päised. Puurkaev-pumplas nr 43 (katastri nr 2312) on paigaldatud 

sagedusmuundur, mis ühtlustab piirkonna veetorustiku survet. 
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Joonis 5.  Kiviõli linna puurkaev-pumpla nr 71 (katastri nr 2327) ja veetöötlusjaam. Fotod: 

OÜ Alkranel 24.04.2013.  
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Joonis 6.  Kiviõli linna puurkaev-pumpla nr 41 (katastri nr 2308). Foto: OÜ Alkranel 

24.04.2013. 

  

Joonis 7.  Kiviõli linna puurkaev-pumpla nr 38 (katastri nr 2299). Fotod: OÜ Alkranel 

24.04.2013. 

  

Joonis 8.  Kiviõli linna puurkaev-pumpla nr 36 (katastri nr 2298). Fotod: OÜ Alkranel 

24.04.2013. 

Tabelis 11 on toodud OÜ-le Kiviõli Vesi väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/321389) 

lubatud puurkaevude veevõtud Kiviõli linna ühisveevarustuse puurkaevudest. 
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Tabel 11. Vee erikasutusloaga lubatud veevõtt Kiviõli linna ühisveevarustuse 

puurkaevudest. 

Lubatud 

veevõtt 

Kiviõli linna 

pk nr 71 

Kiviõli linna 

pk nr 43 

Kiviõli linna 

pk nr 41 

Kiviõli 

linna pk nr 

39A 

Kiviõli linna 

pk nr 38 

Kiviõli linna 

pk nr 36 

Katastri nr. 2327 2312 2308 2302 2299 2298 

m
3
/a 221 600 111 630 253 000 36 600 253 000 221 600 

m
3
/kv 55 100/55 700 27 755/28 060  62 900/63 600 9 100/9 200 62 900/63 600 55 100/55 700 

m
3
/d 605 305 691 100 691 605 

Andmed: OÜ Kiviõli Vesi vee erikasutusluba (nr L.VV/321389) 

Kiviõli linna ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised andmed 

on toodud tabelis 12. 
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Tabel 12. Kiviõli linna ühisveevarustussüsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised andmed. 

Puurkaevu 

nimetus/asukoht 

Puurkaev nr. 

36 

Puurkaev nr.  

38 

Puurkaev nr.  

41  
Puurkaev nr.  71  Puurkaev nr. 43 Puurkaev nr.  37  

Puurkaev nr.  39A 

 

Puurkaev nr.  39 

 

Katastri nr. 2298 2299 2308 2327 2312 2297 2302 2311 

Passi nr. 6604 A-152-M 7/2720 5850 4715 7616 2-92/183 4011 

Kasutatav põhjavee 

kiht 
Є-V Є-V V2 gd Є-V V2 gd Є-V V2 vr O-Є 

Puurimise aasta 1951 1955 1970 1987 1979 1954 1992 1975 

Puurkaevu tootlikkus, 

m
3
/h 

48,6 20,2 59,8 13 16,6 21,6 11 15,1 

Lubatud veevõtt, m
3
/d 605 691 691 605 305 - 100 - 

Tegelik toodetud vee 

kogus, m
3
/d  585,4 - - - - 

Tarbitud vee kogus 

m
3
/d 514,1 - - - - 

Reguleerimisseade 

2 x 400 m
3
 suurused puhtavee mahutid ning II-astme pumpla 

jõudlusega 115 m
3
/h 

 - - - - 

Pumba tüüp NR151-D/22 Z630/15 Z630/15 Z630/15 Z642/12 Z642/12 NR150-C/13 - 

Puurkaevu sügavus, m 255 255,3 254 245 256 250 180 75 

Staatiline veetase, m 68 84 102 105 78 78 85 65 

Deebit (l/s) 13,5 5,6 16,6 3,6 4,6 6 - 4,2 

Veemõõtja olemasolu Jah Jah Jah Jah Jah Ei Jah Jah 

Puurkaevu hoone 

seisukord 

Heas 

seiskorras 

Heas 

seiskorras 

Heas 

seisukorras Heas seisukorras 

Rahuldavas 

seisukorras 

Väga halvas 

seisukorras Halvas seisukorras Halvas seisukorras 

Omanik 
OÜ Järve 

Biopuhastus 

OÜ Järve 

Biopuhastus 

OÜ Järve 

Biopuhastus 

OÜ Järve 

Biopuhastus 

OÜ Järve 

Biopuhastus 

OÜ Järve 

Biopuhastus 

OÜ Järve 

Biopuhastus 

OÜ Järve 

Biopuhastus 

Haldaja * 
OÜ Kiviõli 

Vesi 

OÜ Kiviõli 

Vesi 

OÜ Kiviõli 

Vesi OÜ Kiviõli Vesi OÜ Kiviõli Vesi OÜ Kiviõli Vesi OÜ Kiviõli Vesi OÜ Kiviõli Vesi 

Andmed: Kiviõli Linnavalitsus, OÜ Kiviõli Vesi; 

* - alates 01.10.2013 haldab kõiki Kiviõli linna ÜVK süsteeme OÜ Järve Biopuhastus
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Tabelis kajastatud puurkaevusid 37, 39 ja 39A ühisveevarustuses praegusel ajal enam 

ei kasutata. Puurkaev 39A varustas 2007. aasta lõpuni Küttejõu piirkonna elanikke 

joogiveega. 2007. aasta lõpus ühendati Küttejõu piirkond Kiviõli linnast tuleva 

magistraalse veetoruga ja puurkaev jäeti kasutusest välja. 

Varinurme piirkond liideti 2002. aastal linna ühtsesse veevõrku. Selle tarbeks rajati 

alates raudteest lõunapool olevast veevõrgust uus ühendustorustik ( 110 mm) 

Varinurme elamupiirkonna veetorustikeni (Heina – Säde tn ristmikuni). Uuel 

ühendustorustikul on kuni liitepunktini olemasoleva veetorustikuga (Säde tänaval) 

piisav läbimõõt, et rahuldada veevajadust ka tulekahju korral. Samas Varinurme 

piirkonna veetorud on rekonstrueerimata ja ebapiisava läbimõõduga, et tagada 

piirkonna tuletõrje veevajadust.  

Kiviõli linna tööstustel on omad puurkaevud, mille vett nad enda tarbeks kasutavad. 

Vee-ettevõte nende haldamisega ei tegele, seega ei käsitleta tööstuste puurkaevude 

andmeid ka antud arengukavas. 

Alljärgnevalt on tabelis 13 toodud Kiviõli linna ühisveevarustussüsteemiga ühendatud 

elanike poolt, asutustes ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2012. aastal.  

Tabel 13. Kiviõli linna ühisveevarustussüsteemi puurkaevudest väljapumbatud 

ning tarbitud vee kogused 2012. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused
 

2012. aastal väljapumbatud vesi m
3
/a 213 663 

sh. Puurkaevust nr 71 m
3
/a - 

sh. Puurkaevust nr 36 m
3
/a - 

2012. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m
3
/a 187 650 

sh. elanike veetarve  m
3
/a 159 073 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m
3
/a 28 577 

Ööpäevane keskmine veetarve m
3
/d 514,1 

Andmed: OÜ Kiviõli Vesi. 

Veekaod Kiviõli linnas on torustiku rekonstrueerimise tulemusena viimastel aastatel 

pidevalt vähenenud. 2012. aastal oli Kiviõli linna puurkaev-pumplatest ühisveevõrku 

suunatava vee koguse ning tarbijateni jõudva (müüdud) vee koguse põhjal on 

veekadude ja arvestamata vee osakaal ligikaudu 13,9% ehk ca 71,3 m
3
/d. Andmed 

põhjavee omatarbe kohta veetöötlusjaamas puuduvad. Tabeli 13 andmetes on näha, et 

Kiviõli linna ühisveevärgiga varustatud tarbijate ööpäevane keskmine veetarve on 

ligikaudu 514,1 m
3
. Arvestades, et ühisveevarustussüsteemiga ühendatud elanikke oli 

2012. aastal ligikaudu 6482, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 66 liitrit 

ööpäevas.   

Kiviõli linnas on ka veetorn, mis on varasematel aastatel olnud ka ühisveevärki 

lülitatud. Praegusel ajal veetorn enam ühisveevärgiga ühenduses pole. Veetorn on 

lintvundamendile ehitatud kandvate tellisseintega hoone. Veetornis on 250 m
3
 mahuti, 

maksimaalse veetasemega  34 m üle maapinna. Mahuti on ühendatud veevõrku ühe 

peatoruga, mis on nii sisendiks kui ka väljundiks. 
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2.1.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Kiviõli linnas on kesklinna piirkonnas veetorustik suures osas rekonstrueeritud ning 

koos rekonstrueerimistöödega paigaldati ka uued hüdrandid. Kogu kesklinna 

tuletõrjesüsteem on lahendatud hüdrantidega. Samuti on tuletõrje hüdrantidega 

lahendatud tulekustutusvee võtmine raudteest lõunasuunas asuvas elamupiirkonnas, 

kus käesoleval ajal toimub ühisveevärgi (sh tuletõrjehüdrantide) rajamine ja 

rekonstrueerimine. Hüdrantidele antava tuletõrjevee vooluhulk on tagatud 

veetöötlusjaama rajatud reservuaaridega (2x400m
3
). Tulekustutusvee võtmisel 

hüdrandist langeb koheselt rõhk veetorustikus ning veetöötlusjaamas käivituvad 

automaatselt lisapumbad vajaliku rõhu tagamiseks kogu linna 

ühisveevarustussüsteemis. Probleemiks on vanemate torude läbimõõdud ja 

liitekohtade survetaluvus tulekustutusvee võtmisel. 

Varinurme ühenduskohani rajatud uus 160 mm ühendustorustiku läbimõõt on piisav 

rahuldamaks veevajadust tulekahju korral. Varinurme vanadel torustikel on läbimõõt 

liiga väike, et olla piisav tuletõrjevee jaoks. 

Küttejõu elamupiirkonna torustik ei rahulda tulekustutuseks vajalikku veehulka. 

Seetõttu kasutatakse tuletõrje veevõtukohana Purtse jõge. Selleks on ehitatud 

tuletõrjeveevõtu koht, millest on vee kättesaamine garanteeritud igal aastaajal. 

Kiviõli linnas on tuletõrje veevõtuks ühisveevarustuse torustikule paigaldatud kokku 

38 tuletõrjehüdranti. Hüdrandid on paigaldatud veetorustikule läbimõõduga De110 ja 

De160 mm ning nende seisukord on hea. Lisaks on tuletõrjevett võimalik võtta 

Kiviõli linna veetöötlusjaama veereservuaaridest. 

2.1.3 Joogivee kvaliteet 

Kiviõli linna veevarustussüsteemis kasutatakse käesoleval ajal peamiselt nelja 

puurkaevu põhjavett: puurkaevud nr. 36 (katastri nr 2298), nr 71 (katastri nr 5850), nr 

41 (katastri nr 2308) ja nr 38 (katastri nr 2299). Puurkaevudest võetav põhjavesi 

puhastatakse enne ühisveevõrku suunamist joogiveetöötlusjaamas. Ühisveevarustuses 

kasutatavate puurkaevude põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 14.  

Vett võetakse Kambrium-Vendi veekompleksist, millele on iseloomulik kõrge raua- 

ja baariumisisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. 

Ida-Virumaa piirkonnale on geoloogiliste tingimuste tõttu iseloomulik kõrge 

radioloogiline efektiivdoos joogivees. Kiviõli linnas on uuritud radioloogilisi näitajaid 

viimati 2008. aastal. Kiviõli linna veevõrgust (1. Keskkool) 26.06.2008. võetud 

veeproovi analüüsitulemuste põhjal on joogiveega saadav täiskasvanud inimese 

aastane efektiivdoos 0,21±0,05 mSv/a, mis on joogiveele kehtestatud piirnormist (0,1 

mSv/a) suurem. Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- 

ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 2. peatüki § 3 lg 4 järgi korraldab 

Terviseamet koostöös ekspertidega terviseriski hindamise ja inimese tervise kaitsmise 

vajaduse korral abinõude programmi väljatöötamise, mille kulud katab 

joogiveekäitleja. Kui lubatust kõrgemate näitajate puhul ei kaasne ohtu inimese 

tervisele, võib seda vett kasutada joogivee otstarbeks. 
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Tabelis 14 on näha, et käesoleval ajal Kiviõli linna ühisveevarustuses kasutatavate 

puurkaevude nr 36 ja nr 38 (katastri nr-id 2298 ja 2299) põhjavees on üle joogivee 

lubatud piirnormi (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrus nr. 82, "Joogivee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") olnud üldraua sisaldused. 

Sotsiaalministri 02.01.2003. a. määruse nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või 

kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ põhjal jääb 

puurkaevude vesi üldraua sisalduse tõttu II kvaliteediklassi. 
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Tabel 14. Kiviõli linna puurkaevudest võetava põhjavee kvaliteet ning 

veevõrgust võetava joogivee kvaliteet. 

Parameeter 

Lubatud 
piirnorm

* Ühik 

Kiviõli linna 

PK nr 38 

14.12.12 

Kiviõli 

linna PK nr 

36 6.09.12 

Kiviõli linna 

veevärgivesi 

(1. Keskkool)  

15.01.13 

Kiviõli linna 

veevärgivesi 

(1. Keskkool) 

02.11.12 

Puurkaevu katastri 
nr     2299 2298 - - 

Värvus   mg/l Pt 4,2 <3 -  -  

Lõhn   palli 1 3 -  -  

Maitse -  palli - - -  -  

Hägusus   NHÜ 1 3,6 -  -  

pH 6,5-9,5   7,92 7,62 -  -  

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 851 966 -  -  

Ammooniumioon 
NH4-N 0,5 mg/l 0,16 0,18 -  -  

Nitritioon           
NO2-N 0,5 mg/l <0,01 0,021 -  -  

Nitraatioon        
NO3-N 50 mg/l <2,25 <2,25 -  -  

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 0,86 0,85 -  -  

Üldraud 200 µg/l 488 710 <100 -  

Mangaan 50 µg/l <30 <30 -  -  

Kloriidid 250 mg/l 185,4 204 -  -  

Fluoriidid 1,5 mg/l 0,02 0,09 -  -  

Boor 1 mg/l - - -  0,19 

Sulfaadid 250 mg/l 2 8,3 -  -  

Naatrium 200 mg/l 118 107,2 -  107,6 

Üldkaredus   mg-ekv/l - - -  -  

Coli-laadsed 
bakterid  0 

PMÜ/100 
ml 0 0 -  -  

Escherichia coli 0 
PMÜ/100 

ml 0 0 -  -  

Enterokokid 0 
PMÜ/100 

ml 0 0 -  -  

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml <1 1 -  -  

*Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: Kiviõli Linnavalitsus. 

** 19.06.2012. a. tehtud kordusproovis oli mangaani sisaldus alla 10 mikrogrammi liitris, seega vastas 

kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele. 

Tabelis 14 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 

võetud Kiviõli linna ühisveevõrgust. Kiviõli linna 1. Keskkoolist võetud joogivee 

proovi analüüsitulemuste põhjal vastab joogivesi analüüsitud näitajate osas 

kehtestatud piirnormidele (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, 

"Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"). 

Amortiseerunud ühisveevärgi ja kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee 

kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. 
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Kiviõli I Keskkoolist 23.10.2012 võetud joogivee proovist on analüüsitud ka 

keemilisi kvaliteedinäitajaid ja pestitsiidijääke. Vastavalt Terviseameti protokollile nr 

KL2012/V21950K ei esine joogivees üle piirnormi analüüsitud näitajaid. Samuti ei 

esine joogivees üle piirnormi pestitsiidijääke, mille analüüsitulemused on vastavalt 

protokollis KL2012/V21950P. 

Kiviõli linna veevarustussüsteemide seisukord: 

 Kiviõli linna ühisveevarustuse süsteemidega on käesoleval ajal ühendatud 

ligikaudu 6001 inimest ehk ca 100% linna elanikest. Ühisveevarustusega 

liitumise võimalus on tagatud suuremale enamusele Kiviõli linna elanikele; 

 Vett ühisveevarustuse tarbeks võetakse käesoleval ajal peamiselt neljast 

puurkaevust: puurkaevud nr. 36 (katastri nr 2298), nr 71 (katastri nr 5850), nr 

41 (katastri nr 2308) ja nr 38 (katastri nr 2299). Lisaks on reservkaevuna 

kasutusel puurkaev nr 43 (katastri nr 2312) ning Küttejõu piirkonnas ka 

puurkaev nr 39A (katastri nr 2302); 

 Ühisveevärgi torustike kogupikkus linna territooriumil on ca 46,4 km. Lisaks 

on puurkaev-pumplad nr 36, 71, 38 ja 41 omavahel ühenduses ca 1300 meetri 

pikkuse toorveetorustikuga, mille abil suunatakse põhjavesi veetöötlusjaama. 

Valdav enamus Kiviõli linna ühisveevärgi torustikest on rekonstrueeritud ning 

heas seisukorras. Käesoleval ajal Ühtekuuluvusfondi projekti raames rajatavate 

ja rekonstrueeritavate veetorustike kogupikkus on ligikaudu 11 048 meetrit. 

Olemasolevad vanemad ühisveevärgi malmtorustikud on ehituslikult terved, 

kuid tänu suurele rauasisaldusele vees on torustikes tekkinud sadet. 

Malmtorude muhvühendused ei ole sageli vettpidavad, mistõttu esineb 

veetorustikes lekkeid. Terastorustikud ja terasest toruliitmikud on nii seest- kui 

väljastpoolt tugevalt korrodeerunud. Uuemate veetorustike rajamisel on 

kasutatud plasttorustike läbimõõduga De32...De160;  

 Kiviõli linna ühisveevarustuses on käesoleval ajal kasutusel peamiselt neli 

puurkaev-pumplat. Puurkaev-pumplad on rekonstrueeritud 2000-ndate aastate 

alguses. Kiviõli linna veetöötlusjaam on rajatud 2004. aastal. Veetöötlusjaam 

ja II astme pumpla asuvad puurkaev-pumpla nr 71 vahetus läheduses Aasa 

tänaval. Veetöötlusjaama varustavad toorveega neli puurkaev-pumplat (nr 36, 

38, 41, ja 71). Veetöötlusseadmetena on kasutusel aeratsioonimahutid ning 

raua- ja mangaanieraldusfiltrid; 

 Kiviõli linna ühisveevarustuse puurkaevude (katastri nr.-id 2298, 2327, 2308 ja 

2299) abil tarbitakse kambrium-vendi põhjaveekompleksi põhjavett. 

Puurkaevude põhjavees on üle lubatud piirnormi (Sotsiaalministri 31.07.2001. 

a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid") olnud üldraua sisaldused. Ühisveevõrgust võetav joogivesi 

vastab keemiliste ja mikrobioloogiliste kvaliteedinäitajate osas joogivee 

kvaliteedi nõuetele. Üle piirnormi on joogivees 2008. aastal analüüsitud 

veeproovi põhjal olnud joogivee efektiivdoosi näitaja; 



 

34 

 

 Tulenevalt vanemate kinnistusiseste torustike vanusest esineb aeg-ajalt ka 

lekkeid. Veekaod on seoses torustike rekonstrueerimisega oluliselt vähenenud. 

Kiviõli linna puurkaev-pumplatest ühisveevõrku suunatava vee koguse ning 

tarbijateni jõudva (müüdud) vee koguse põhjal oli veekadude ja arvestamata 

vee osakaal ligikaudu 13,9% ehk ca 71,3 m
3
/d; 

 Kiviõli linnas on tuletõrje veevõtuks ühisveevarustuse torustikule rajatud 

kokku 38 tuletõrjehüdranti. Hüdrandid on rajatud veetorule läbimõõduga 

De110 ja De160 mm. Hüdrandid on tuletõrje veevõtuks kasutusel üksnes 

kesklinna piirkonnas ning raudteest lõunasuunas asuvas elamupiirkonnas. 

Küttejõu ja Graniidi tn piirkonnas kasutatakse tuletõrje veevõtukohana Purtse 

jõge. Lisaks on tuletõrjevett võimalik võtta Kiviõli linna veetöötlusjaama 

veereservuaaridest.  

2.1.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Kiviõli linna ühiskanalisatsiooniga on liitunud ning liitumise võimalus on tagatud 

suuremale enamusele kesklinna ning raudteest lõunapool asuva Kuuse ja Lepa tn 

piirkonna elanikele. Kiviõli linna ühiskanalisatsiooniga on käesoleval ajal liitunud 

ligikaudu 4337 inimest ehk ligikaudu 72% kogu linna elanikest. Kiviõli linnas on 

moodustatud reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga 

liitumise võimalus tagatud suuremale enamusele tarbijatele. Majapidamistes, kus 

käesoleval ajal puudub ühiskanalisatsioon, toimub reovee kogumine 

kogumismahutitesse. Varinurme ja Küttejõu ning Graniidi tn piirkonnas paiknevad 

põhiliselt individuaalelamud ja barakid, mis on varustatud kuivkäimlatega. Vaatamata 

sellele, et septikuid ja kogumiskaeve tühjendatakse reeglipäraselt, toimub seal 

tõenäoliselt  reostuse imbumine pinnasesse, kuna kogumiskaevud on rajatud 

nõukogude ajal ja pole vettpidavad. 

Kiviõli linna ühiskanalisatsiooni isevoolsete torustike kogupikkus on ligikaudu 26,8 

km, millest ligikaudu 12,1 km on käimasoleva Ühtekuuluvusfondi projekti raames 

rajatavad ning rekonstrueeritavad uued torustikud. Uute isevoolsete 

kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud plasttorusid (PVC) läbimõõduga 

De160...De200 mm. Survekanalisatsiooni torustike kogupikkuse on 4135 meetrit, 

millest ligikaudu 3795 meetrit moodustab käimasoleva Ühtekuuluvusfondi projekti 

raames rajatav torustik. Uute survekanalisatsiooni torustiku rajamisel on kasutatud 

torusid De110 mm. Lisaks oli varasemalt kasutusel ka 1,5 km pikkune kaheniidiline 

200 mm malmsurvetorustik, mida enam ei kasutata. Varasematel aastatel 

rekonstrueeriti ca 1000 m survekanalisatsioonitoru läbimõõduga 200 mm alates Metsa 

tn reoveepumplast kuni Vabaduse pst-ni. Sealt alates on uus torustik ühendatud vana 

malmsurvetorustikuga. Survetorustik on paigaldatud praktiliselt olemasoleva 

malmtoru kohale. Nii uut rajatud survetorustikku kui ka vana malmsurvetorustikku 

ühiskanalisatsioonisüsteemis enam ei kasutata, kuna 2004. aastal rajati Metsa tn 

piirkonda uus survetorustik ja rekonstrueeriti olemasolev reoveepumpla. Uue 

survetorustikuga pumbatakse Metsa tänava reoveepumplast kogu Kiviõli linna 

ühiskanalisatsiooni reovesi Kiviõli-Püssi reoveekollektorisse. 
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Kiviõli linna ühiskanalisatsioonitorustiku rajamissügavus on 1,20 m kuni 6,0 meetrini 

Metsa tänava reoveepumpla juures. Olemasolev kanalisatsioonitorustik asetseb 

peamiselt allpool pinnasevee taset, mis põhjustab infiltratsiooni 

kanalisatsioonisüsteemi. Kiviõli linna ühiskanalisatsiooni torustikud on viimastel 

aastatel suures osas rajatud ja rekonstrueeritud, seega on kanalisatsioonisüsteemi 

seisukord valdavalt hea. 

Isevoolse kanalisatsiooni kaudu juhitakse suurem enamus linnas tekkivast reoveest 

Metsa tänava reovee peapumplasse, mis töötab alates 1973. aastast. Kui varem 

suunati kogutud reoveed siit OÜ Järve Biopuhatuse mehhaanilisse eelpuhastisse ja 

edasi Püssi pumplasse, siis 2004. aastal on rajatud uus survetorustik PE torudest 

250 mm pikkusega 340 m alates reoveepumplast kuni isevoolse kollektorini Soo-

Viru tn ristmikul. Ristmikul on kanalisatsioonikaev, mis on survetorustiku 

ühinemispunktiks isevoolse kollektoriga. Edasi suunatakse reoveed Järve Biopuhastus 

OÜ-le kuuluvasse isevoolsesse Kiviõli-Püssi reovee kollektorisse. Mööda 

linnadevahelist kanalisatsioonitorustikku suunatakse reoveed lõpuks Kohtla-Järve 

reoveepuhastisse (operaator Järve Biopuhastus OÜ) ning peale puhastamist Soome 

lahte.  

Linna olemasolev reoveekanalisatsiooni süsteem on peamiselt lahkvoolne. Mõningad 

restkaevu- ja drenaažisüsteemid on siiski ühendatud reoveetorustikuga. 

Kanalisatsioonivõrk asetseb peamiselt allpool pinnasevee taset ning vanemad 

torustikud on ehitatud rohkem kui 30 aastat tagasi. Tulenevalt vanemate 

ühiskanalisatsiooni ning kinnistusiseste torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest 

on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee 

infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine 

pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole 

kollektorite paigaldussügavust. Sademeterikkal ja lumesulamise perioodil on 

infiltratsioonivee kogus kuni viis korda suurem olmereovee kogusest. See nõuab suuri 

kulutusi reovee ülepumpamiseks ja puhastamiseks.  

Kiviõli linna ühiskanalisatsioonisüsteemi ei suunata tööstusest tulevat reovett. Kiviõli 

Keemiatööstus OÜ paikneb küll Kiviõlis, kuid omab linna kanalisatsioonisüsteemist 

lahus olevat kanalisatsioonitorustikku ning suunab reoveed otse OÜ-le Järve 

Biopuhastus kuuluvale Kiviõli-Püssi reoveekollektorisse. Selleks on rajatud uus ca 

1615 meetri pikkune isevoolne kanalisatsioonitorustik läbimõõduga De400 mm. 

Kiviõli linna kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades olevatel 

joonistel 1-1...1-5 (Kiviõli linna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem). 

Kiviõli linnas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja eramajade 

elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Kokku oli Kiviõli linnas ühiskanalisatsiooni 

teenusega varustatud asutuste ja ettevõtete reoveeteke 2012. aastal ligikaudu 24009 

m
3
. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Kiviõli linna elanike ning asutuste ja 

ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett linna ühiskanalisatsiooni ei 

juhita.  
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Tabelis 15 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2012. 

Tabel 15. Kiviõli linna ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes 

ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2012. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2012. aastal tarbitud veekogused (elanikkond, 

ettevõtted ja asutused) 

m
3
/a 147 016 

sh. elanike veetarve m
3
/a 123 007 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m
3
/a 24 009 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m
3
/d 402,8 

Andmed: Kiviõli Linnavalitsus. 

Kiviõli linnas reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub tarbitava 

vee hulga järgi. Kiviõli-Püssi reovee kollektorile eelnevas kanalisatsioonikaevus 

oleva reovee vooluhulga mõõtja andmete põhjal moodustas infiltratsiooni ja 

sademetevee osakaal 2012. aastal ligikaudu 56% OÜ-le Järve Biopuhastus kuuluvasse 

kanalisatsioonisüsteemi suunatavast (müüdud) reoveest. See tuleneb eelkõige sellest, 

et vanemad ühiskanalisatsiooni ja kinnistusisesed torustikud ja kanalisatsioonikaevud 

on vanusest tingituna suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja 

lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Lisaks juhitakse nii ametlikult 

kui ilma loata reovete kanalisatsiooni drenaaži- ja sademetevett. 

Kevadistel lumesulamisaegadel ja sügisestel vihmaperioodidel on kanalisatsiooni 

sattuva infiltratsiooni- ja sadevee ööpäevane kogus 60...70% (ca 530...620 m
3
/d) kogu 

ööpäevasest reoveekogusest. Valingvihmade ületatakse elanike poolt tekitatud 

reoveekoguseid isegi mitmekordselt. 

2.1.5 Kiviõli linna reovee reostuskoormus 

Kiviõli linnas juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike ja asutuste ning ettevõtete 

olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga on varustatud käesoleval ajal ligikaudu 4337 

elanikku. Kuna linnas pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt 

esitatud reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 16). Arvutustes on arvestatud, et 

tööl ja koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, 

Kuusik. A., 1995). Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt 2012. aasta reaalsele 

ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike veetarbe andmetele võetud 71,9 liitrit elaniku 

kohta ööpäevas (vt. tabel 15). Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe 

Kiviõli linna ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks 

reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g 

heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Kiviõli linna elanike poolt ja asutustes ning ettevõtetes tekitatud arvestuslik reovee 

vooluhulk on ööpäevas ca 402,8 m
3
 (vt tabel 16). Elanike poolt tekib arvestuslikult 

ööpäevas ca 337 m
3
 reovett, mis on ligikaudu 84% kogu tekkivast reovee 

vooluhulgast. Kiviõli linna ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike ning asutuste ja 
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ettevõtete ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 321 kg BHT7/d. Antud 

parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 16. Kiviõli linna reoveekogused ja reostuskoormus 2012. aasta andmete 

põhjal. 

Reostuskoormuse tekitaja 

Elanikud, 
töötajad 

Erireostus-
koormus 

Vee 
eritarve 

Reostus-
koormus 

Voolu-
hulk BHT7  

kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Kiviõli 
linnas 4685 1 71,9 4685 337,0 281,1 

Kiviõli asutused ja ettevõtted  0,3 30,0 657,8 65,8 39,5 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - 0,3 30,0 657,8 65,8 39,5 

Kiviõli reovesi kokku 4685 - - 5342,8 402,8 320,6 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       5343 402,8 320,6 

Infiltratsioon - - 55,6% - 224,0 - 

REOVESI KOKKU       5343 626,8 320,6 

2.1.6 Kiviõli linna reoveepumplad 

Suurem enamus Kiviõli kesklinna kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 

suunamiseks Kiviõli-Püssi reoveekollektorisse on kasutusel olemasolev Metsa tn 

reoveepumpla (joonis 9), mis on rajatud 1973. aastal ning rekonstrueeritud 2004. 

aastal. Rekonstrueerimise käigus vahetati välja seadmed ja uuendati pumpla 

ehituskonstruktsiooni. Pumpla sees olevad plastsurvetorustikud vahetati roostevaba 

terastorude vastu kuni pumpla välisseinani ning ühendati väljaspool pumplat 

olemasoleva plastsurvetoruga. Kui varem töötas kahest pumbast ainult üks, siis peale 

rekonstrueerimistöid paigaldati kolm pumpa, millest kaks (võimsusega 7,5 kW) on 

töös ning üks pump (võimsusega 9 kW) reservis. Olemasolev amortiseerunud võre 

asendati käsivõrega, millelt kogutav võrepraht paigutatakse konteinerisse ja veetakse 

prügilasse. Kuival ajal on töös 1 pump, lülitudes tööle madalaimal stardi-veetasemel. 

Vihma ajal, vooluhulga suurenedes – tõuseb veetase vastuvõtureservuaaris ning siis 

lülitub teine pump. Reoveepumpla pumbaruumis on lekkevee renni süvendisse 

paigaldatud drenaaživee sukelpump jõudlusega 2 l/s, mis käivitub sisseehitatud 

nivooanduri signaali järgi, kui süvendis on pumbasüsteemidest lekkinud reovee tase 

süvendis tõusnud ülaservani. 
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Joonis 9.  Kiviõli linna Metsa tn reoveepumpla. Foto: OÜ Alkranel 24.04.2013. 

Käimasoleva Ühtekuluvusfondi veemajandusprojekti raames rajatakse täiendavalt 12 

reovee kompaktpumplat, mida kasutatakse kesklinna lääneosas ning raudteest 

lõunasuunas asuvate tarbijate reovee suunamiseks Kiviõli linna ühiskanalisatsiooni. 

2.1.7 Kiviõli linna reovee puhastus 

Kiviõli linnas tekkiv reovesi puhastatakse Kohtla-Järve reoveepuhastis. Selleks 

suunatakse reovesi isevoolse kanalisatsioonitorustiku ning Metsa tn reoveepumplast 

algava reovee survekanalisatsiooni torustiku abil Soo-Viru tn ristmikul asuvasse 

kanalisatsioonikaev, mis on ühinemispunktiks isevoolse kollektoriga. Edasi 

suunatakse reoveed Järve Biopuhastus OÜ-le kuuluvasse isevoolsesse Kiviõli-Püssi 

reovee kollektorisse. Mööda linnadevahelist kanalisatsioonitorustikku suunatakse 

reoveed lõpuks Kohtla-Järve reoveepuhastisse (operaator Järve Biopuhastus OÜ) ning 

peale puhastamist Soome lahte. 

OÜ Järve Biopuhastus kanalisatsioonisüsteemi suunatava reovee saasteainete 

sisalduse piirnormid ning reovee analüüsitulemused 2012. aastal on toodud tabelis 17.
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Tabel 17. Kiviõli linnas tekkiva reovee proovide analüüsitulemused 2012. aastal. 

 
  Kiviõli-Püssi reoveekollektorisse suunatav Kiviõli linna reovesi (2012.a.) 

Kuupäev 

Piirnormid 
mg/l 

4.01. 25.01. 1.02. 15.02. 7.03. 22.03. 4.04. 18.04. 9.05. 21.05. 6.06. 13.06. 18.07. 23.07. 1.08. 22.08. 5.09. 17.09. 3.10. 17.10. 7.11. 14.11. 5.12. 12.12. 

Komponent 

konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

BHT7 <250 81 - 137 153 120 - 124 165 160 165 33 189 200 192 208 28,5 90 204 96 180 63 116 175 75 

KHT <556 274 408 404 419 390 432 363 412 141 394 111 651 551 557 664 126 257 540 259 437 257 490 596/573 225 

Heljum <281 50 60 95 160 70 148 66 30 55 70 60 110 33 90 170 63 - 202 198 104 17 116 72 96 

Üldlämmastik <65 30,9 57 59,6 90,1 43 53,6 50,3 38 43,5 40,2 31,9 51,1 40,5 41,5 60,7 34,4 22,3 37,2 45 50 10,9 51,8 51,3 49 

Üldfosfor <9,4 3,6 8,7 8,5 8,1 7,6 5,8 6 2,2 2,5 3,3 5,9 7,8 4,1 10,6 14 4,4 5,15 7 6,4 4,2 - 3,8 7,4 4,8 

pH 6-9 7,2 - 7,6 7,7 7,5 - 7,3 - 7,2 - 7 - 8,1 - 7,2 - 7,2 - 7,4 - 6,9 - 7,1 - 

Nafta <2,1 1,3 - 1,1 - <2 - <2 - <2 - 2 - 2 - 2 - 2 2,2 2,3 - 2,2/2,5 - <2 - 

NH₄ - 21,7 - 44 60 30 - 36 - 29 - 27 - 21,1 - 29,6 - 17 - 30 - 8,5 - 46 - 

PAA - 0,9 - 1,3 - - - - 1 - - - - - 1,6 - - - - 1,4 - - - - - 

SO₄²⁻ <320 - 183 - 179 - 163 - 157 - 133 - 155 - 172 - 68 - 148 - 113 - 112 - 120 

S <5,0 - 1,2 - 1,4 - 1,3 - 1,4 - 1,3 - 1,2 - 1,1 - 1,3 1,2 8 - 1,3 1,03 1,3 - 1,03 

Cl⁻ <293 - 170 - 155 - 180 - 164 - 176 - 154 - 189 - 174 - 164 - 131 - 116 - 122 

Cr <0,1 - 0,08 - - - - - 0,023 - - - - - - - - - - - - - - - 0,04 

Cu <0,5 - 0,1 - - - - - 0,027 - - - - - - - - - - - - - - - 0,05 

Andmed: OÜ Kiviõli Vesi 
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Tabeli 17 andmetest selgub, et 2012. aastal võetud reovee proovid vastavad üldiselt 

OÜ Järve Biopuhastus poolt kehtestatud piirnormidele. Reovee keskmine BHT7 

näitaja analüüsitud proovide põhjal oli 2012. aastal ca 135 mg/l. Hõljuvaine, KHT 

ning üldlämmastiku ja –fosfori korral olid vastavad näitajad: HA – 93 mg/l; KHT – 

390 mg/l; Nüld – 45 mg/l; Püld – 6,2 mg/l. 

Kiviõli linna kanalisatsioonisüsteemide seisukord: 

 Kiviõli linna ühiskanalisatsiooniga on käesoleval ajal liitunud ligikaudu 4337 

inimest ehk ligikaudu 72% linna elanikest. Reoveekogumisalal on 

ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus tagatud suuremale enamusele 

tarbijatele;  

 Kiviõli linnas on kokku ca 26,8 km isevoolseid ning ca 4135 m survelisi 

kanalisatsioonitorustikke, millest käimasoleva Ühtekuuluvusfondi projekti 

raames rajatavad ja rekonstrueeritavad torustikud moodustavad vastavalt 

ligikaudu 12,1 km ning 3795 meetrit. Uuemate isevoolsete torustike rajamisel 

on kasutatud peamiselt plasttorusid (PVC) läbimõõduga De160...De200 mm. 

Survekanalisatsiooni torustiku rajamisel on kasutatud torusid De110 mm. 

Kiviõli linna ühiskanalisatsiooni torustikud on osaliselt rekonstrueeritud ning 

on seetõttu valdavalt heas seisukorras. Vanemate ühiskanalisatsiooni ja  

kinnistusiseste torustike ning kaevude amortisatsiooni tõttu toimub 

sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi;  

 Kiviõli linna reovesi suunatakse Soo-Viru tn ristmikult alguse saavasse Järve 

Biopuhastus OÜ-le kuuluvasse isevoolsesse Kiviõli-Püssi reovee kollektorisse. 

Reovesi juhitakse lõpuks Kohtla-Järve reoveepuhastisse (operaator Järve 

Biopuhastus OÜ) ning peale puhastamist Soome lahte. Kiviõli linna 

ühiskanalisatsioonisüsteemis on kasutusel kokku 13 reoveepumplat, millest 

Metsa tn reovee peapumpla on rekonstrueeritud 2004. aastal ning ülejäänud on 

Ühtekuuluvusprojekti raames rajatavad uued reovee kompaktpumplad. 

2.1.8 Sadeveekanalisatsiooni kirjeldus 

Kiviõli sademevete kanalisatsiooni projekteerimisel on arvestatud alaga, mis jääb ida-

lääne suunas Pargi ja Vabaduse ning põhja-lõuna suunas Võidu tn ja raudtee vahele. 

Selle ala suurus on ca 125 ha. Sellest alast moodustab sademevete äravoolu 

seisukohalt nn aktiivse tsooni ca 43 ha. Aktiivseks tsooniks on loetud 

sademeveekanalisatsiooniga varustatud tänavat ja nende tänavatega piirnevad ca 

20...30 m laiused maaribad kummalgi pool tänavat tee teljest arvates.  

Ülejäänud linna territoorium ei ole olemas sadeveekanalisatsioonisüsteemi, kuna 

selleks vajadus puudub. Sademevesi immutatakse nendes piirkondades haljasaladel ja 

sademeveed valingvihma kestvuse ajal kanalisatsiooni ei jõua. 

Kiviõli linnas on sademevete kanalisatsioon olemas Viru, Keskpuiestee, Pargi, 

Kalevi, Soo, Metsa ja Aasa tänavatel ning Võidu tn ja Viru tn korterelamute 

piirkonnas.  
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Sademeveed suunatakse torustike kaudu linnast ida poole lahtisesse kraavi, mis 

suubub Purtse jõkke. Sademevett ei puhastata. Samuti pole uuritud sademevete hulka 

ja omadusi. Sademevee juhtimiseks suublasse puudub vee-erikasutusluba. 

Kokku on Kiviõli linna sademeveekanalisatsiooni torustiku pikkus ca 7850 meetrit, 

millest ligikaudu 5400 meetrit sademeveetorustike on rajatud ja rekonstrueeritud 

2009-2010. aastatel. Uuemad torustikud on plasttorustikud (PVC ja PP) läbimõõduga 

De160...De1200 mm. Vanemad sademevete torustikud on ehitatud keraamilistest, 

asbesttsement-, betoon- ja raudbetoontorudest. 

Keskpuiestee tänaval on ca 500 m ulatuses sademevee torustikke, mille läbimõõt on 

vahemikus 200-300 mm. Torustikud on ehitatud asbesttsement- ja betoontorudest. 

Torustikel on osaliselt väga väike (0-1,1‰) või koguni negatiivne lang. Osa restkaeve 

on ühendatud tänavatorustikega kaevudes allpool tänavatorustike taset. Suur osa 

restkaeve paiknevad otse tänavatorustiku peal. Kuna torustiku läbilaskevõime pole 

piisav, siis Keskpuiesteel uputab Uue ja Soo tn vahel.  

Metsa tänaval on torustiku pikkus umbes 230 m ja läbimõõt jääb vahemikku 150-250 

mm. Torustike läbilaskevõime pole piisav ning esineb uputusi. Tõenäoliselt 

kasutatakse sademeveetorustikuna ka küttekanali drenaaži.  

Aasa tänava katlamaja taguse ala torustikke on kogupikkuses umbes 760 m ja nende 

läbimõõt on 200-300 mm. Torustik on ehitatud keraamilistest ja asbesttsemendist 

torudest. Probleemiks on torustiku ebapiisav läbilaskevõime.  

Kiviõli linna sademevee kanalisatsioonisüsteemi seisukord: 

 Kiviõli sademevete kanalisatsiooni projekteerimisel on arvestatud alaga, mis 

jääb ida-lääne suunas Pargi ja Vabaduse ning põhja-lõuna suunas Võidu tn ja 

raudtee vahele. Tegemist on nn aktiivse tsooniga, kus toimub sadevete 

äravool. Sademeveed suunatakse torustike kaudu linnast ida poole lahtisesse 

kraavi, mis suubub Purtse jõkke. 

 Kiviõli linna sademeveekanalisatsiooni torustike kogupikkus on ca 7850 

meetrit, millest ligikaudu 5400 meetrit sademeveetorustike on rajatud ja 

rekonstrueeritud 2009-2010. aastatel. Uuemad torustikud on plasttorustikud 

(PVC ja PP) läbimõõduga De160...De1200 mm. Vanemad sademevete 

torustikud on ehitatud keraamilistest, asbesttsement-, betoon- ja 

raudbetoontorudest; 

 Vanemate sademeveetorustike ebapiisavast läbimõõdust ning langust 

tulenevalt esineb probleeme sademetevetega Keskpuiestee ja Uuel tänaval 

ning Aasa tänava piirkonnas. 
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3. Seadusandlik taust 

Kiviõli linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on 

lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest ja normatiividest ning Euroopa Liidu 

direktiividest ja rahvusvahelistest kokkulepetest. Olulisemad nendest on: 

 Kiviõli linna arengukava aastateks 2009-2017 (muudetud Kiviõli 

Linnavolikogu 25.10.2012. a. määrusega nr. 55); 

 Ida-Eesti vesikonna Viru alamvesikonna veemajanduskava (kinnitatud 

keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a. käskkirjaga nr. 1388); 

 Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektid (EL-i veepoliitika raamdirektiivi 

2000/60/EÜ, joogiveedirektiivi 98/83/EÜ ning asulareovee direktiivi 

91/271/EMÜ nõuetest tuleneva vee kaitse ja kasutamise korraldamiseks);  

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus (muudetud ja täiendatud 03.08.2010. 

a. seadusega, RT I 2010, 56, 363); 

 Veeseadus (muudetud ja täiendatud 13.12.2012. a. seadusega, RT I 

22.12.2012, 13); 

 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (muudetud ja täiendatud 14.03.2013. 

a. seadusega, RT I 26.03.2013, 1); 

 Asjaõigusseadus (muudetud ja täiendatud 17.04.2012. a. seadusega, RT I 

23.04.2012, 1); 

 Planeerimisseadus (muudetud ja täiendatud 23.01.2013. a. seadusega, RT I 

14.02.2013, 2); 

 Ehitusseadus (muudetud ja täiendatud 02.05.2012. a. seadusega, RT I 

25.05.2012, 5); 

 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (vastu võetud 

sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr. 82, muudetud 04.01.2013. a. 

määrusega nr. 4, RT I 11.01.2013, 1); 

 Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa 

taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord 

(vastu võetud sotsiaalministri 21. detsembri 2001. a. määrusega nr. 152, 

muudetud 14.12.2009. a. määrusega nr. 97, RTL 2009, 99, 1482); 

 Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded (vastu võetud sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. 

a. määrusega nr. 1, muudetud 14.12.2009. a. määrusega nr. 97, RTL 2009, 99, 

1482); 

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus (vastu võetud 

keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a. määrusega nr. 76, RTL 2005, 123, 

1949); 

 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded (vastu võetud Vabariigi Valitsuse 16. 

mai 2001. a. määrusega nr. 171, muudetud 15.04.2010 a. määrusega nr. 51, 

RT I 2010, 16, 88); 
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 Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning 

sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks (vastu 

võetud keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a. määrusega nr. 61, muudetud 

06.04.2011. a. määrusega nr. 23, RT I 12.04.2011, 6); 

 Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta 

esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende 

nõuete täitmise kontrollimise meetmed
1
 (vastu võetud Vabariigi Valitsuse 

29. novembri 2012. a määrusega nr. 99, RT I, 04.12.2012, 1). 

Ülevaade olulisematest seadusandlikest nõuetest on toodud Lisas 1. 
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4. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 

koostamise lähtealused 

Käesolev arendamise kava on valminud Kiviõli Linnavalitsuse, OÜ Kiviõli Vesi, OÜ 

Järve Biopuhastuse ning töö täitjate ühistööna. Töö koostamisel on lähtutud 

alljärgnevatest põhimõtetest: 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga antakse põhimõtteline 

lahendus veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide kompleksseks 

arendamiseks Kiviõli linnas;  

 Arendamise kavas on planeeritavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

arendamise tegevused jaotatud etappideks, tulenevalt linna ja vee-ettevõtte 

majanduslikest võimalustest ja vajadustest. Projektide etappidesse jagamine 

ühtlustab linna eelarvele langevat finantskoormust ja vee-ettevõtte 

laenukoormust ning aitab ära hoida ühisveevarustuse ja -

kanalisatsiooniteenuse hinna hüppelist kasvu. Seejuures tuleb tagada iga 

järgneva etapi sõltumatu kuid samas sidus väljaehitamine, rekonstrueerimine 

eelnevate etappidega; 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud piirkonnas on kaardistatud 

olemasolevad vee- ja kanalisatsioonirajatised ning koostatud perspektiivsed 

arenguskeemid (vt töö lisades esitatud jooniseid 1-1...1-5). 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alad on piirkonnad, kus on juba 

välja arendatud ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemid, mis toimivad 

(süsteemidele väljastatud kasutusluba) ning mille haldamisega tegeleb Kiviõli 

Linnavalitsus või Linnavalitsuse poolt kinnitatud vee-ettevõte; 

 Väljaspool ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemiga kaetavaid alasid  

(ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga katmata alad) toimub ühisveevarustuse ja -

kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine detailplaneeringu kohustusega aladel 

(määratud üldplaneeringus) Kiviõli Linnavalitsuse poolt väljastatavate 

tehniliste tingimuste alusel. Detailplaneeringu tehniliste tingimuste 

määramisel arvestatakse ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemide 

arendamise kavas esitatud perspektiivskeeme; 

 Kiviõli linna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise kava 

koostamisel on arvestatud Ida-Eesti vesikonna Viru alamvesikonna 

veemajanduskavades püstitatud eesmärkide ja probleemidega; 

 Tulenevalt Euroopa Liidu Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti 

veemajanduspoliitika strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik 

veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, kanalisatsioon ja pinnase- ja 

pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast (vesikondade veemajandus-

kavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise printsiibi kohaselt, mis 

tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide käsitlemist tulenevalt 

vee liikumisest veekogu valgala piirides; 
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 Vastavalt Veeseaduse § 24
1
 lõige 4 järgi peab kohalik omavalitsus põhjavee 

kaitseks reoveekogumisalal tagama ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee 

juhtimiseks reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks suublasse. Juhul kui 

reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult 

suuri kulutusi, võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem 

kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid. Lisaks tuleb arvestada, et 

reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem on kohtpuhastite, 

välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine ja heitvee 

pinnasesse immutamine keelatud; 

 Lähtuvalt joogivee direktiivi nõuetest, peab kõikides olemasolevates 

veevarustussüsteemides, millega varustatakse rohkem kui 50 elanikku, 

joogivesi vastama kvaliteedinõuetele. Vastavalt 2003. aasta Euroopa Liiduga 

ühinemise lepingu lisa VI artiklile 9C ei kohaldata Eestis värvuse, 

vesinikioonide kontsentratsiooni, raua, mangaani, lõhna ja hägususe jaoks 

määratud indikaatornäitajate piirväärtusi kuni 31. detsembrini 2007 

veevarustussüsteemide suhtes, mille kaudu varustatakse joogiveega rohkem 

kui 2000 inimest. Vastavalt sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusele nr 82. 

„Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ on kuni 31. 

detsembrini 2007 lubatud toota, varustada, töödelda ja üle anda joogivett, 

mille kvaliteedinäitajad ei vasta nõuetele raua, mangaani, vesinikioonide 

kontsentratsiooni, värvuse, lõhna, hägususe, elektrijuhtivuse, kloriidi ja 

sulfaadi osas ning mida kasutab rohkem kui 2000 inimest; 

 Vastavalt Sotsiaalministri 31. juuli 2001. aasta määruse nr 82 § 9 lõige 1 järgi 

peab joogivee käitleja koostama ja käitlemise asukohajärgse Terviseametiga 

kooskõlastama joogivee kontrolli kava vähemalt kolmeks aastaks. 

 SA KIK veeprogrammi rahastatavate investeeringute puhul arvestatakse, et 

(KOV või vee-ettevõtte) omafinantseering vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

rajamise ja rekonstrueerimise korral moodustab 15%. Investeeringute 

elluviimine eeldab vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna järk-järgulist tõstmist 

2...3%-ni leibkonnaliikme netosissetulekust. Sademeveesüsteemide rajamise 

korral on arvestatud, et (KOV) omafinantseering moodustab 50 %. 

Omafinantseering võib olla kaetud ka laenuga. 

 Vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisel tuleb süsteemid liita uute 

vee- ja kanalisatsioonitorustikega, kui see on majanduslikult ning 

keskkonnakaitseliselt põhjendatud; 

 SA-st KIK saadava toetuse abil rajatakse ja rekonstrueeritakse Kiviõli linnas 

torustikud aastatel 2013-2025, mille tulemusena on tagatud kvaliteedinõuetele 

vastav joogivesi ning nõuetekohane reoveepuhastus enamusele linna elanikele 

(sh kõigile reoveekogumisala elanikele);   

 Vastavalt ÜVK seadusele tagatakse liitumistasuga ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise kavale. Liitumistasu ei saa võtta vastavalt arendamise kavale 

piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 
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50% elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. 

Nendes piirkondades tuleb vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimise ja rajamise kulud katta vee- ja kanalisatsiooniteenuse 

hinnaga. 

4.1 Investeerimisprojektide maksumuse hindamise ning vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse tariifi kujundamise põhimõtted 

Rajatavate vee- ja kanalisatsioonitorustike investeeringu arvutamisel on lähtutud 

tabelis 18 esitatud hindadest. 

Tabel 18. Vee-ja kanalisatsioonitorustike rajamismaksumuse arvutamise aluseks 

võetud torustike hinnad 

VEEVARUSTUS Ühik Läbimõõt 
Maksumus 

(eur) 

Veevõrgu rajamine/rekonstrueerimine     

veetorustiku rajamine eraldi kaevikus m De32-De110 165 

Majaühendus tk   767 

KANALISATSIOON       

Kanalisatsioonivõrgu rajamine/rekonstrueerimine      

isevoolne kanalisatsioonitoru rajamine eraldi kaevikus m De160-De315 160 

survekanalisatsioonitoru rajamine eraldi kaevikus m De90-110 155 

majaühendus tk   767 

veetorustiku  rajamine ühises kaevikus isevoolse 
kanalisatsioonitorustikuga m  285 

vee- ja survekanalisatsioonitorustiku rajamine ühises kaevikus m  260 

isevoolse ja survelise kanalisatsioonitorustiku rajamine ühises 
kaevikus m  287 

veetorustiku rajamine ühises kaevikus isevoolse ja survelise 
kanalisatsioonitorustikuga m  405 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnatariifide kujundamisel on arvestatud järgmisi 

aspekte: 

1. vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks tehtud investeeringud; 

2. igaaastaseid vee- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimise kulutusi; 

3. vee- ja kanalisatsiooniteenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks tehtavaid 

investeeringuid; 

4. leibkonna maksevõimet. 

Kiviõli linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava eesmärgid on: 

 ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide arengu kiirendamine ja eelduste 

loomine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse tarbijate paremaks 

teenindamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks Kiviõli linnas; 

 kaasa aidata Kiviõli linna vee-ettevõtluse jätkusuutliku majandamismudeli 

väljatöötamisele;  

 perspektiivse veevarustuse ja ühiskanalisatsiooni üldskeemide koostamine;  

 veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamiseks hinnanguliste töömahtude ja 

investeerimisvajaduste kindlakstegemine; 
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 arendamise kava optimaalse lahendusvariandi väljatöötamine ja selle 

realiseerimisetappide koostamine. 

4.2 Arendamise kava koostamise lähte- ja alusmaterjalid 

 Eesti Põhikaart M 1:20 000; 

 Kiviõli linna arengukava aastateks 2009-2017 (muudetud Kiviõli 

Linnavolikogu 25.10.2012. a. määrusega nr. 55); 

 Kiviõli linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-

2020. OÜ Alkranel, 2008; 

 Ida-Eesti vesikonna Viru alamvesikonna veemajanduskava (kinnitatud 

keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a. käskkirjaga nr. 1388); 

Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965; 

 Eesti hüdrogeoloogiline kaart 1:400000, EKG 1998; 

 Kiviõli linna ühisveevärgi ja –kanalisatsioonirajatised. Ehitusprojekt. 

Asendiplaani joonised, OÜ Eesti Veeprojekt, 2011; 

 Viru tn rekonstrueerimise tööprojekt, SKA Inseneribüroo OÜ, 2011; 

 Heina tn veetorustiku teostusjoonis, OÜ Geolevel, 2010; 

 Vabriku tn joogiveetrassi kontrollmõõdistamine, FIE Raim Sarv, 2009; 

 Keskpuiestee – Koidu – Paju – Lõuna – Posti - Raudtee tn joogiveetrassi 

kontrollmõõdistamine, FIE Raim Sarv, 2009; 

 Kiviõli-Püssi kanalisatsioonitorustiku teostusjoonis, konsortsium WTA ja 

K&H AS, 2007; 

 Sadevetekanalisatsiooni teostusjoonised, AS Merko Ehitus, 2010-2011; 

 Kiviõli kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimistööd. Teostusjoonised. OÜ URB 

Ehitus Projekt, 2009; 

 Kiviõli linna reoveekogumisala ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi 

kaasajastamine. Teostatavusuuringu aruanne, OÜ Alkranel, 2012; 

 Eesti veeõiguse jt. õigusakte. 
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5. Vee-ettevõtluse areng 

Kiviõli linnas opereerib kava koostamise ajal ühisveevarustus ja -

kanalisatsioonisüsteeme OÜ Kiviõli Vesi, kes rentis varasemalt ühisveevarustuse ja –

kanalisatsiooniga seotud varasid Kiviõli linnalt. Käimasoleva Ühtekuuluvusfondi 

veemajandusprojekti raames rajatavad ja rekonstrueeritavad ühisveevarustuse ja –

kanalisatsioonisüsteemid kuuluvad OÜ-le Järve Biopuhastus, kes hakkab projekti 

lõppedes tegelema ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemide haldamisega Kiviõli linnas. 

Vastavalt Kiviõli Linnavolikogu 27. juuni 2013. a. otsusele nr 251 võõrandati Kiviõli 

linna omandis olevad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitised (kinnisasjad, hooned, 

rajatised) OÜ-le Järve Biopuhastus. Kiviõli linnavolikogu 29.08.2013 otsusega nr 261 

on alates 01.10.2013 määratud OÜ Järve Biopuhastus vee-ettevõtjaks Kiviõli linna 

haldusterritooriumil asuval ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud alal. 

Käesolev arendamise kava jääb peale kinnitamist Kiviõli Linnavolikogu poolt 

raamdokumendiks ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni alasele tegevusele, millega 

määratletakse ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise põhimõtted, vajalikud 

tööde mahud ja investeeringud eemärgiga ehitada kaasaja nõuetele vastavad vee- ja 

kanalisatsiooni ning pinnase- ja pinnavee käitlemise tehnovõrgud, pumplad ning 

puhastusseadmed. 

Uute torustike rajamine ja rekonstrueerimine vähendab tunduvalt avariide sagedust, 

infiltratsiooni ja veekadusid. Infiltratsiooni ja veekadude vähenemisega kaasneb 

kulutuste vähenemine elektrienergia osas, kuna kulutatakse energiat vaid reaalselt 

tarbitava vee-/reoveekoguse pumpamiseks.  

Kuna vee-ettevõtte tegevuspiirkond Kiviõli linnas hõlmab üksnes üle 2000 ie 

reoveekogumisalasid, siis liitumistasu ja veeteenuse hinna kooskõlastamiseks tuleb 

vee-ettevõtjal vastavalt ÜVK seadusele esitada vastav taotlus koos ettepanekuga 

veehinna osas Konkurentsiametile. Konkurentsiamet kontrollib seejuures, kas 

liitumistasu ja teenuse hinna arvestamisel on lähtutud ÜVK seaduses kehtestatud 

põhimõtetest. 

Vee-ettevõtluse arendamisel on soovitav lähtuda alljärgnevatest põhimõtetest: 

 vee-ettevõtte põhitegevuseks peaks olema veevarustuse ja kanalisatsiooni-

teenuse osutamine; 

 vee-ettevõte töötab iseseisava äriettevõttena, kelle üle teostab järelevalvet 

Konkurentsiamet; 

 Konkurentsiamet kooskõlastab linna haldusterritooriumil ühtse vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse kulude-tulude põhise hinna, mida üldjuhul linna 

eelarvest ei doteerita. Kulude-tulude põhiline hind peab muuhulgas sisaldama 

uute rajatavate ja rekonstrueeritavate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

amortisatsioonikulu, mis loob eelduse jätkusuutlikuks vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse osutamiseks Kiviõli linnas. 
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6. Kiviõli linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 

kava 

Kiviõli linnas on tarbijad ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniga varustatud eelkõige 

kesklinna piirkonnas ning raudteest lõunapool asuvas nn. Kuuse tn piirkonnas. 

Ühisveevärgiga on liitunud ning liitumise võimalus on tagatud kõigile linna elanikele. 

Ühiskanalisatsiooniga on liitumise võimalus tagatud suuremale enamusele 

reoveekogumisala elanikele. 

Arendamise kava koostajate ning Kiviõli Linnavalitsuse, OÜ Kiviõli Vesi ning OÜ 

Järve Biopuhastus esindajate ühise arutelu tulemusena on leitud, et parimaks 

lahenduseks ÜVK süsteemide arendamisel on jagada vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja arendamine etappideks. See tagab 

tööde jätkusuutliku teostamise ja arvestab linna majanduslike võimalustega. 

Alljärgnevalt on lähtuvalt ptk 4 esitatud põhimõtetest prioriteetide järjekorras üldiselt 

välja toodud planeeritavad veemajanduse arendustegevused Kiviõli linnas aastatel 

2013-2025: 

o 2013-2016 (I etapp) – Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamine ja 

rekonstrueerimine Kiviõli kesklinna ida- ja põhjaosas. 

o 2015-2020 (II etapp) – Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamine 

ja rekonstrueerimine Varinurme ning Küttejõu ja Graniidi tn piirkonnas. 

Käesoleva arendamise kava realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevaid aspekte: 

 tehnilised – puudub ülevaatlik tehniline andmebaas enne 1995. aastat rajatud 

vee- ja kanalisatsioonivõrgu paiknemise ja seisukorra kohta (teostusjoonised 

jm.); 

 keskkonnamõjud – ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitamisel tuleb 

vältida planeeritavate ehitiste ja rajatiste negatiivseid mõjutegureid veestikule 

ja maastiku teistele osadele ning kinni pidada loodus- ja veekaitse nõuetest; 

 majanduslikud – puuduvad omavahendid sellises mahus, et lühikese 

ajaperioodi jooksul teostada ulatuslikke ÜVK süsteemide rekonstrueerimise- 

ja rajamistöid kogu linna territooriumil; 

 sotsiaal-majanduslikud – ÜVK süsteemide arendamisel tuleb arvestada 

elanikkonna huviga vee- ja kanalisatsiooniteenuste vastu, elanikkonna 

maksevõime, jätkusuutliku vee-ettevõtte loomise ja majandamisega. 

6.1 Ülevaade möödunud perioodil valminud arendusprojektidest 

Möödunud perioodil (2009-2013) on Kiviõli linnas tehtud ühisveevarustuse ja -

kanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks järgnevad tööd: 

 Torustike rajamine ja rekonstrueerimine Kiviõli linnas, sh: 

- Veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 13 048 m 
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- Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 

12 700 m 

- Survekanalisatsiooni torustike rajamine – ca 3 800 m 

- Sademeveekanalisatsiooni rajamine ja rekonstrueerimine – 5209 m 

 Kiviõli linnas reoveepumplate rajamine (12 tk); 

 Kiviõli linnas hüdrantide rajamine (19 tk). 

6.2 Kiviõli linna ÜVK arendamine kava perioodil 

Kiviõli linnas elab 01.01.2013 seisuga 6001 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 

100% elanikkonnast (6001 inimest). Ühiskanalisatsiooniga on käesoleval ajal 

ühendatud ligikaudu 4337 inimest, mis on umbes 72% Kiviõli linna elanikest. Kiviõli 

linna vee- ja kanalisatsioonisüsteeme haldab OÜ Kiviõli Vesi, varad kuuluvad 

käesoleval ajal OÜ-le Järve Biopuhastus. Alates 01.10.2013 on määratud OÜ Järve 

Biopuhastus ka vee-ettevõtjaks. 

Kiviõli linna olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse ja –

kanalisatsioonirajatised on kirjeldatud joonistel 1-1...1-5. Vee-ettevõtja ühisveevärgi 

ja –kanalisatsioonisüsteemide haldusala lõpeb Kiviõli linna piiriga. Kiviõli linna 

reovesi pumbatakse Kiviõli-Püssi reoveekollektorisse, mida haldab OÜ Järve 

Biopuhastus, kes on praeguseks määratud vee-ettevõtjaks ka Kiviõli linnas. 

6.2.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Ühisveevarustuse toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. Kiviõli 

linnas on üks veevõrk, mis on viimastel aastatel suures osas rekonstrueeritud. Vett 

ühisveevarustuse tarbeks võetakse käesoleval ajal peamiselt neljast puurkaevust: 

puurkaevud nr. 36 (katastri nr 2298), nr 71 (katastri nr 5850), nr 41 (katastri nr 2308) 

ja nr 38 (katastri nr 2299). Lisaks on reservkaevuna kasutusel puurkaev nr 43 (katastri 

nr 2312) ning Küttejõu piirkonnas ka puurkaev nr 39A (katastri nr 2302). 

Ühisveevõrku suunatakse joogivesi peale veetöötlusseadmete läbimist. 

Veetöötlusseadmetena on kasutusel aeratsioonimahutid ning raua- ja 

mangaanieraldusfiltrid. Veevõrgust võetav vesi vastab üldiselt joogivee kvaliteedi 

nõuetele (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"). Üle piirnormi on joogivees 2008. aastal 

analüüsitud veeproovi põhjal olnud joogivee efektiivdoosi näitaja. 

Perspektiivis on vajalik rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud veetorustikud, 

kesklinna, Varinurme ja Küttejõu piirkonnas. Probleemseid kohti veetorustikega 

esineb kesklinnas (Keskpuiesteest lõuna poole jäävad alad), Varinurme elamurajoonis 

(Heina, Õie ja Sõnajala tänava piirkond) ja Küttejõu elamupiirkonnas (Graniidi ja 

Küttejõu tänavate ümbrus). Veetorustike rekonstrueerimine on vajalik, et vähendada 

veetorustiku lekkevee koguseid ning parandada elanikeni jõudva joogivee 

veekvaliteeti. 

Samuti on vajalik tamponeerida olemasolevad kasutuses väljas olevad puurkaevud 

Kiviõli linnas, millest üks asub kesklinna lääneosas (katastri nr 2297) ning teised 
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Küttejõu piirkonnas (katastri nr-id 2311 ja 2302). Puurkaevude hooned ja sisustus on 

amortiseerunud, mistõttu puurkaevud tuleb tamponeerida ja hooned lammutada. 

6.2.2 Perspektiivne veetarve Kiviõli linnas 

Kiviõli linna ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 6001 Kiviõli 

linna elanikku. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Kiviõli linna ettevõtteid ja 

asutusi. Asutustest on suuremad ühisveevärgi vee kasutajad Kiviõli Tervisekeskus ja 

Kiviõli haridusasutused. 

2012. aastal tarbiti Kiviõli linna ühisveevarustuse puurkaevudest ligikaudu 187650 m
3
 

vett, ehk ligikaudu 514,1 m
3
 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 19 on toodud Kiviõli 

linna perspektiivne veetarve. 

Tabel 19. Kiviõli linna perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Elanike arv   6 001 5 837 5 679 5 543 5 411 5 304 5 198 

ÜV-ga ühendatud 

elanike arv   6 001 5 837 5 679 5 543 5 411 5 304 5 198 

Liitunute osakaal % 100 100 100 100 100 100 100 

Ühiktarbimine l/d*in 74,6 74,6 76,7 81,0 85,3 89,5 93,8 

Elanike veetarve m
3
/d 447,7 435,4 435,7 449,0 461,3 474,7 487,5 

Kastmisvesi m
3
/d 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve m
3
/d 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 

Veetarve kokku m
3
/d 535,8 523,5 523,9 537,1 549,5 562,9 575,6 

Veekaod m
3
/d 123,2 104,7 104,8 107,4 109,9 112,6 115,1 

Veetootmine kokku m
3
/d 659,0 628,3 628,7 644,5 659,4 675,5 690,7 

Elanike veetarve  m
3
/a 163 392 158 921 159 041 163 872 168 382 173 283 177 922 

Kastmisvesi m
3
/a 3 596 3 596 3 596 3 596 3 596 3 596 3 596 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m
3
/a 28 577 28 577 28 577 28 577 28 577 28 577 28 577 

Veetarve kokku  m
3
/a 195 565 191 094 191 214 196 045 200 555 205 456 210 095 

Veekaod  m
3
/a 44 980 38 219 38 243 39 209 40 111 41 091 42 019 

Veetootmine kokku  m
3
/a 240 545 229 313 229 457 235 254 240 666 246 547 252 114 

Perspektiivne veetarve Kiviõli linnas on aastal 2025 ligikaudu 575,6 m
3
 ööpäevas 

(tabel 19). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbivad elanikud 

ööpäevas ca 94 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et täiendavaid 

liitujaid ühisveevärgiga ei lisandu. Asutuste puhul on arvestatud, et tarbijate arv 

tulevikus ei suurene ning veetarve seetõttu ei suurene. Ettevõtete veetarve on võetud 

2012. aasta seisuga, sest ei ole teada, kui palju ettevõtteid tekib juurde ning kui paljud 

likvideeritakse. Veekadude osakaaluna on arvestatud 20 % tarbitud vee kogusest. 

6.2.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Ühisveevärk on suures osas rekonstrueeritud ning on valdavalt heas seisukorras. 

Samuti on heas seisukorras ühisveevarustuses kasutatavad puurkaev-pumplad ning 

veetöötlusjaam. Vajalik on rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud 
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veetorustikud kesklinna ida- ja põhjaosas ning Varinurme ja Küttejõu piirkonnas. 

Lisaks on vajalik likvideerida kasutusest väljas olevad puurkaev-pumplad. 

6.2.4 Veevarustuse edasine areng 

Kuna Kiviõli linnas on ühisveevarustusega liitunud või liitumise võimalus tagatud 

suuremale osale tarbijatele, siis pole ühisveevarustuse arendamise kava koostamisel 

arvestatud ühisveevärgi laiendamise vajadusega. Perspektiivis (aastal 2025) tuleb 

arvestada, et ühisveevarustussüsteemiga on ühendatud kõik Kiviõli linnas elavad 

elanikud. Lisaks elanikele tuleb arvestada ettevõtete ja asutuste veetarbega. 

Arendamise kava esimeses etapis (2013-2016) on ette nähtud Ühtekuuluvusfondi II 

etapi ühisveevärgi torustike rajamine ja rekonstrueerimine peamiselt kesklinna ida- ja 

põhjapoolses osas. Arendamise kava teises etapis (2015-2020) on planeeritud 

rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud veetorustikud Varinurme ja Küttejõu 

piirkonnas. Ühisveevarustuse arendamine ja rekonstrueerimine toimub vee-ettevõtte 

(või linna) omavahenditest ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste abil. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Kiviõli linnas. 

Kiviõli linna olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse ja -

kanalisatsioonirajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisades esitatavatel joonistel 1-

1...1-5. 

Ühisveevärgi arendamise I etapp, 2013-2016 

Arendamise kava esimeses etapis on planeeritud rekonstrueerida olemasolevad 

amortiseerunud ühisveevarusutse torustikud Kesklinna piirkonnas. Ühisveevärgi 

torustike rekonstrueerimine toimub Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti II etapi 

raames ning hõlmab veetorustike rajamist ja rekonstrueerimist Raudtee, Piiri, 

Õpetajate, Laste, Aasa, Põllu, Kaevurite, Uus, Keskpuiestee, Pargi, Muru, Vabaduse 

ja Soo tn piirkonnas. Rajatavad ühisveevarustuse torustikud on plasttorud 

läbimõõduga De32...De110 mm. Lisaks rajatakse kokku 9 tuletõrjehüdranti.  

Torustike rekonstrueerimine toimub osaliselt ühises kaevikus 

kanalisatsioonitorustikega. Kokku vajalik rajada ning rekonstrueerida ligikaudu 4345 

meetrit veetorustikke. 

Lisaks on vajalik likvideerida olemasolev kasutusest väljas olev amortiseerunud 

puurkaev-pumpla (katastri nr 2297), mis asub kesklinna lääneosas. Puurkaev-pumpla 

hoone on käesoleval ajal väga halvas seisukorras ning pumpla on rüüstatud. Seega 

tuleb antud puurkaev tamponeerida ja puurkaevu hoone likvideerida. 

Kuna Kiviõli linna ühisveevõrgust võetava joogiveega saadav aastane efektiivdoos on 

üle Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" kehtestatud piirnormi peab Terviseamet 

määruse 2. peatüki § 3 lg 4 järgi korraldama koostöös ekspertidega terviseriski 

hindamise ja inimese tervise kaitsmise vajaduse korral abinõude programmi 

väljatöötamise, mille kulud katab joogiveekäitleja. Kui lubatust kõrgemate näitajate 

puhul ei kaasne ohtu inimese tervisele, võib seda vett kasutada joogivee otstarbeks. 
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Veevarustussüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2013-2016: 

 Ühisveevarustuse torustike rekonstrueerimine Kiviõli kesklinna piirkonnas 

kogupikkusega ca 4345 meetrit; 

 Olemasoleva kasutusest väljas oleva amortiseerunud puurkaev-pumpla 

(katastri nr 2297) likvideerimine kesklinna lääneosas. 

 Joogivee terviseriski hindamise läbiviimine. 

Ühisveevärgi arendamise II etapp, 2015-2020 

Arendamise kava teises etapis on planeeritud rekonstrueerida Varinurme ning 

Küttejõu piirkonna olemasolevad ühisveevärgi torustikud, kuna torustikud on 

vanusest tulenevalt osaliselt amortiseerunud ning põhjustavad joogivee kvaliteedi 

halvenemist tarbijate juures. Tihti esineb lekkeid ja avariisid. Torustike 

rekonstrueerimine toimub osaliselt ühises kaevikus kanalisatsioonitorustikega.  

2004. aastal on rekonstrueeritud Jaama tänavalt Varinurmeni 1800 meetrine 

veetorustiku lõik, mis ühendab antud piirkonda linna veevarustussüsteemiga. Samuti 

on rekonstrueeritud 265 meetri ulatuses veetorustikke tagamaks joogivee jõudmine 

Sala tn elanikel Varinurme piirkonnas. Varinurme piirkonnas elab käesoleval ajal 

umbes 195 inimest, kes kõik kastutavad veetöötlusjaamas puhastatud joogivett. 

Perspektiivis on planeeritud Varinurme piirkonna elanike arvuks umbes 169. 

Veetorustike on vaja rekonstrueerida Õle, Heina ja Sõnajala tänaval. Samuti tuleb 

rekonstrueerida veetorustik, mis varustab joogiveega Kallaku ja Säde tänava 

ümbruses elavaid inimesi. 

Küttejõu ja Graniidi tn piirkonnas elab käesoleval ajal ca 385 inimest. Arengukava 

lõpuperioodiks on planeeritud elanike arvu kahanemine ca 333 inimeseni. Küttejõu 

piirkonnas on tihedam inimasustus koondunud Küttejõu tänava ja Graniidi tänava 

ümber. Varasematel aastatel varustasid piirkonda joogiveega kaks puurkaev-pumplat 

(katastri nr-d 2311 ja 2302), kuid 2007.aasta lõpul ühendati Küttejõu piirkond Kiviõli 

linna ühtsesse veevarustussüsteemi ning piirkonna elanikud saavad kvaliteetset 

veetöötlusjaamas puhastatud joogivett. Küttejõu piirkonna puurkaevud ühendati 

ühtsest veesüsteemist lahti ning perspektiivis neid enam ei kasutata. Seega tuleb antud 

puurkaevud tamponeerida ja puurkaevu hooned likvideerida.  

Küttejõu piirkonnas on rekonstrueeritud 2004. aastal Liiva tänav veetorustik ja 

torustik puurkaevuni nr 43 (katastri nr 2312). Rekonstrueeritud on veetorustikku veel 

Kalju tänaval ja 380 meetri ulatuses Jõe tänaval.  
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Kuna paljud veetorud on rajatud erakinnistutele, on raskendatud torustike 

hooldustööd, mistõttu paigaldatakse need rekonstrueerimise käigus teede ja tänavate 

äärde. Kokku on Varinurme piirkonnas rekonstrueeritavate veetorustike kogupikkus 

ca 2132 meetrit ning Küttejõu piirkonnas rekonstrueeritavate veetorustike pikkus 

ligikaudu 3135 meetrit. Lisaks on ühisveevärgi torustike rekonstrueerimise käigus 

kavas paigaldada Varinurme piirkonna ühisveevärgi torustikule kokku 5 

tuletõrjehüdranti. Hüdrandid rajatakse veetorustikule läbimõõduga De110 mm. 

Veevarustussüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2018-2025: 

 Ühisveevarustuse torustike rekonstrueerimine Varinurme piirkonnas 

kogupikkusega ligikaudu 2132 meetrit; 

 Ühisveevarustuse torustike rekonstrueerimine Küttejõu piirkonnas 

kogupikkusega ligikaudu 3135 meetrit 

 Puurkaev-pumplate likvideerimine ja puurkaevude (katastri nr-id 2311 ja 

2302) tamponeerimine. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 

maksumus Kiviõli linnas on toodud tabelis 20. 
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Tabel 20. Kiviõli linna ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 

mahud. 
Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Kiviõli linna 

ühisveevärgi 

arendamine ja 

rekonstrueerimine 

2013-2016 

Veetorustike rekonstrueerimine Kesklinna 

piirkonnas m 4345 

699 297 

sh veetorustike rekonstrueerimine eraldi 

kaevikus m 2724 

sh veetorustike rekonstrueerimine ühises 

kaevikus m 1621 

Tuletõrjehüdrantide rajamine tk 9 7 497 

Kesklinna lääneosas oleva amortiseerunud 

puurkaev-pumpla hoone likvideerimine 

ning puurkaevu (katastri nr 2297) 

tamponeerimine kmpl 1 8 310 

Uuringud, projekteerimine 10%     71 510 

Ettenägematud kulud 10%     71 510 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     35 755 

KOKKU:     893 880 

Kiviõli linna 

ühisveevärgi 

arendamine ja 

rekonstrueerimine 

2015-2020 

KIVIÕLI linna  Varinurme piirkonna 

veetorustike rekonstrueerimine m 2132 350 585 

sh veetorustike rekonstrueerimine eraldi 

kaevikus m 926 152 855 

sh veetorustike rekonstrueerimine ühises 

kaevikus m 1206 169 355 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 37 28 375 

Tuletõrjehüdrantide rajamine tk 5 7 990 

Küttejõu ja Graniidi tn piitkonna 

ühisveevärgi arendamine ja 

rekonstrueerimine m 3135 519 000 

sh veetorustike rekonstrueerimine eraldi 

kaevikus m 1334 220 060 

sh veetorustike rekonstrueerimine ühises 

kaevikus m 1801 248 320 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 66 50 620 

Küttejõu piirkonnas asuvate kasutusest 

väljas olevate puurkaev-pumplate 

likvideerimine ning puurkaevude  (katastri 

nr-id 2302 ja 2311) tamponeerimine kmpl 2 16 615 

Uuringud, projekteerimine 10%     89 419 

Ettenägematud kulud 10%     89 419 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     44 710 

KOKKU:     1 117 738 

Kiviõli linna ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine KOKKU: 2 011 618 

 

6.2.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Ühiskanalisatsiooni toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. 

Vanemate kanalisatsioonitorustike ja –kaevude amortisatsioonist tulenevalt toimub 
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kanalisatsioonisüsteemi sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon. Kuivemal 

perioodil võib toimuda ka reovee filtreerumine pinnasesse. 

Kiviõli linna reoveekogumisalal on käimasoleva Ühtekuuluvusfondi 

veemajandusprojekti lõppedes tagatud ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus 

suuremale enamusele reoveekogumisala elanikele. Väljaspool reoveekogumisala 

toimub Varinurme ja Küttejõu piirkonnas reovee kogumine kogumiskaevudesse. 

Valdavalt on tegemist nõukogude ajal rajatud kogumiskaevudega, mis on käesolevaks 

ajaks amortiseerunud ning lekivad. Kuna Kiviõli linn ja linna lähiümbrus asub 

peamiselt kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, võib lekkivatest 

kogumiskaevudest pinnasesse imbuv reovesi põhjustada maapinnalähedase 

põhjaveekihi reostumist. Seega on vajalik olemasolevad amortiseerunud 

kogumiskaevud likvideerida ning rajada uued reovee kogumismahutid või piirkond 

kanaliseerida. 

6.2.6 Kiviõli linna perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Kiviõli linna reostuskoormus on ligikaudu 5740 ie. Perspektiivis on 

arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga liituvad suurem enamus Kiviõli linna ning 

perspektiivse reoveekogumisala elanikest. Kiviõli linna perspektiivne reovee 

vooluhulk ja reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 21). Reovee 

vooluhulga prognoosimisel on arvestatud, et asutuste ja ettevõtete reovee kogus 

perspektiivis ei suurene ning jääb samaks. Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 25 

% tarbijate poolt moodustuvast reovee kogusest.  

Tabel 21. Kiviõli linna perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus. 
Parameeter Ühik 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

ÜK-ga ühendatud 

elanike arv 

 

4 412 4 677 5 038 5 044 5 166 5 186 5 083 

Liitunute osakaal % 74 80 89 91 95 98 98 

Ühiktarbimine l/d*in 74,6 74,6 76,7 81,0 85,3 89,5 93,8 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 329,1 348,9 386,5 408,5 440,4 464,2 476,6 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 394,9 414,6 452,3 474,3 506,2 530,0 542,4 

Infiltratsioon m
3
/d 197,4 103,7 113,1 118,6 126,6 132,5 135,6 

Reovesi kokku m
3
/d 592,3 518,3 565,4 592,9 632,8 662,5 678,0 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 120 128 127 330 141 081 149 111 160 755 169 437 173 973 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 24 009 24 009 24 009 24 009 24 009 24 009 24 009 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 144 137 151 339 165 090 173 120 184 764 193 446 197 982 

Infiltratsioon m
3
/a 72 069 37 835 41 273 43 280 46 191 48 362 49 496 

Reovesi kokku m
3
/a 216 206 189 174 206 363 216 400 230 955 241 808 247 478 
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Kiviõli linna elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvutuslik 

perspektiivne reovee vooluhulk on ööpäevas ca 542,4 m
3 

(vt tabel 21). 

Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tekib arvutuslikult ööpäevas ligikaudu 

476,6 m
3
 reovett, mis moodustab ligikaudu 88 % kogu tekkivast reovee vooluhulgast. 

Kiviõli linnas moodustuva ning Kohtla-Järve reoveepuhastile suunatava reovee 

ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 344,4 kg BHT7/d. Antud parameetrid on 

arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest olukorrast. 

6.2.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Arendamise kava esimeses etapis on planeeritud rekonstrueerida ja rajada 

ühiskanalisatsioonisüsteeme Kiviõli kesklinnas olemasoleva reoveekogumisala piires. 

Kuna Kiviõli linnas ja selle lähiümbruses on põhjavesi peamiselt kaitsmata või 

nõrgalt kaitstud, võib lekkivatest kogumiskaevudest pinnasesse imbuv reovesi 

põhjustada maapinnalähedase põhjaveekihi reostumist. Seega on vajalik Varinurme ja 

Küttejõu piirkonnas olemasolevad amortiseerunud kogumiskaevud likvideerida ning 

rajada uued reovee kogumismahutid või piirkond kanaliseerida. Piirkonna 

kanaliseerimiseks on eelnevalt vajalik Kiviõli linna reoveekogumisala laiendamine. 

Selleks tuleb esitada Keskkonnaministeeriumile vastavasisuline taotlus. Varinurme 

piirkonnas laiendatava reoveekogumisala osa pindala on ligikaudu 32,1 ha ning 

piirkonnas moodustuv reovee reostuskoormus on ca 195 ie. Küttejõu ja Graniidi tn 

piirkonnas laiendatava reoveekogumisala osa pindala on ligikaudu 26,8 ha ning 

piirkonnas moodustuv reovee reostuskoormus on ca 385 ie (vt. ka töö lisas joonis 1). 

Töö koostajad kaalusid erinevaid reovee käitlemise alternatiive, selgitamaks välja 

tehnilisest aspektist, keskkonnamõjude seisukohalt ning majanduslikult kõige parem 

lahendus Varinurme ja Küttejõu piirkonna reovee käitlemiseks. 

Varinurme ja Küttejõu piirkonna perspektiivse reostuskoormuse arvestamisel on 

võetud arvesse üksnes ühiskanalisatsiooniga liidetavate elanike poolt moodustuva 

olmereoveega. Alternatiivide hulka ei kuulu reovee immutamine, kuna piirkonna 

geoloogilised tingimused ning põhjavee kaitstus selle välistavad. Samuti pole 

otstarbekas ühiskanalisatsiooni puudumise ning kesklinna piirkonna 

ühiskanalisatsioonisüsteemi läheduse tõttu kaaluda intensiivpuhastite ega 

pinnasfiltersüsteemide rajamist, kuna nende rajamise ja opereerimise kulud 

kujuneksid liiga suureks. 

Seega on Varinurme ja Küttejõu piirkonnas tekkiva reovee käitlemiseks kaalutud 

järgnevaid alternatiive:  

Alternatiiv A – Kogumismahutite rajamine ja nende tühjendamine Püssi 

reoveepumpla juures asuvasse purgmissõlme; 

Alternatiiv B – Ühiskanalisatsiooni rajamine Varinurme ja Küttejõu piirkonda ning 

reovee suunamine Kiviõli linna ühiskanalisatsioonisüsteemi. 
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6.2.7.1 Alternatiiv A – Reovee kogumismahutite rajamine ning reovee äravedu OÜ 

Järve Biopuhastus purgmissõlme Püssi reoveepumpla juures 

Varinurme ja Küttejõu piirkonnas tekkiva reovee kogumiseks on planeeritud rajada 

reovee kogumismahutid. Selleks tuleks rajada kõigi perspektiivsete tarbijate jaoks 

reovee kogumismahutid, mis võimaldavad mahutada kahe nädala jooksul moodustuva 

reovee. Kogumismahuti tühjendamine toimub selleks ettenähtud paakautoga ning 

tekkiv reovesi purgitakse Püssi reoveepumpla juures asuvasse purgmissõlme, mille 

kaudu reovesi suunatakse edasi Kohtla-Järve reoveepuhastile. 

Alternatiiv A hinnanguline maksumus on 405 000 eurot. 

6.2.7.2 Alternatiiv B – Ühiskanalisatsiooni rajamine Varinurme ja Küttejõu 

piirkonda ning reovee suunamine Kiviõli linna ühiskanalisatsioonisüsteemi 

Varinurme ja Küttejõu piirkonnas ühiskanalisatsioon käesoleval ajal puudub. 

Perspektiivis on arvestatud, et ühiskanalisatsiooni rajamine toimub koos veetorustike 

rekonstrueerimisega, kuna sellisel juhul on võimalik rajada torustikud ühises 

kaevikus. Varinurme piirkonnas tekkiva reovee kanaliseerimiseks on vajalik rajada 

ligikaudu 3180 meetrit isevoolset ning 1925 meetrit survelist 

kanalisatsioonitorustikku. Lisaks on vajalik rajada kaks reoveepumplat. Reovesi 

pumbatakse Jaama tn äärde rajatava survetorustiku abil Kuuse tn piirkonna 

ühiskanalisatsioonisüsteemi.  

Küttejõu piirkonnas tekkiva reovee kokkukogumiseks on vajalik rajada ligikaudu 

2720 meetrit isevoolseid ning ca 2214 meetrit survelisi kanalisatsioonitorustikke. 

Lisaks on hinnanguliselt vajalik rajada 4 reoveepumplat. Küttejõu ja Graniidi tn 

piirkonnas tekkiv reovesi pumbatakse Kiviõli-Pussi reoveekollektorisse.  

Alternatiiv B hinnanguline maksumus on 2 256 550 eurot. 

Varinurme ja Küttejõu piirkonna reoveepuhastuse alternatiivsete lahenduste 

hinnangulised aastased ekspluatatsioonikulud on toodud tabelis 22. 

Tabel 22. Erinevate alternatiivide aastased ekspluatatsioonikulud (ilma 

käibemaksuta) 

 Alternatiivne lahendus  Ühik Ekspluatatsioon kokku 

Reovee kogumine ja äravedu eurot/a 130 493 

Ühiskanalisatsiooni rajamine  eurot/a 34 177 

6.2.7.3 Sobivaima alternatiivi valik ja põhjendamine 

Tabelis 23 on võrdlevalt toodud kahe alternatiivse reovee käitlemise lahenduse 

maksumuste ja ekspluatatsioonikulude hinnang pikema ajaperioodi lõikes. Alternatiiv 

A korral on arvestatud kogumismahutite tühjendamise vajadusega kord kahe nädala 

jooksul. Lisaks on arvestatud, et reovesi veetakse Püssi reoveepumpla juures asuvasse 

purgimissõlme. Samuti on arvestatud, et rajatiste eluiga on 40 aastat ning seetõttu 

omavad need peale 30 aasta kasutusaja möödumist teatavat jääkväärtust. 

Ekspluatatsioonikulud on arvutatud pikema ajaperioodi (30 aastat) kohta. Tabeli 
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viimases veerus on toodud 30 aasta investeeringute ja ekspluatatsioonikulude 

summaarne maksumus. 

Tabel 23. Alternatiivide maksumuste ja ekspluatatsioonikulude võrdlev hinnang 

pikema ajaperioodi lõikes (ilma käibemaksuta) 

Alternatiiv 

Maksumus (eurot)* 

Ehitus-

maksumus 

Asendamis-

kulutus 

Investeeringu  

jääkväärtus 

Investeering 

30 a 

Ekspluatatsioon 

30 a 
Kokku 

Alternatiiv A – 

Reovee kogumine 

ja äravedu       405 000                    -          101 250            303 750            3 914 786     4 218 536     

Alternatiiv B – 

Ühiskanalisatsiooni 

rajamine    2 256 547           34 512**          555 509         1 735 550            1 025 302     2 760 853     

*Investeeringu hetkeväärtus 

** Reoveepumplate seadmed jms. 

Vastavalt alternatiivide analüüsile on rajamismaksumuse põhjal odavaimaks 

lahenduseks kogumismahuti rajamine ning reovee äravedu lähipiirkonnas asuvasse 

reovee purgimissõlme (Alternatiiv A). Ühiskanalisatsiooni rajamine Varinurme ja 

Küttejõu piirkonda (Alternatiiv B) on küll kallim, kuid antud lahenduse korral on 

ekspluatatsioonikulud olulisemalt väiksemad. Lisaks kaasneb reovee 

kogumismahutite tühjendamisega märkimisväärne liikluskoormus Varinurme ja 

Küttejõu piirkonnas.  

Seetõttu on sobilikuks alternatiiviks Varinurme ja Küttejõu piirkonnas tekkiva 

reovee puhastamiseks ühiskanalisatsiooni rajamine. 

6.2.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Perspektiivis toimub kesklinna piirkonna reovee kogumine ja käitlemine sarnaselt 

praegusele olukorrale. Seega reoveed kogutakse Kiviõli linna reoveepumplasse Metsa 

tänaval, mille kaudu pumbatakse reovesi Soo ja Viru tänava ristil paiknevasse 

reoveekollektorisse, kust edasi suunatakse reovesi Kohtla-Järve reoveepuhastile. 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2025) on 

ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem osa Kiviõli linna reoveekogumisalal 

elavatest elanikest. Lisaks elanikele on arvestatud ka olemasolevate ettevõtete ja 

asutuste reoveega. Selleks, et vähendada amortiseerunud ning lekkivatest 

kogumiskaevudest tulenevat põhjavee reostust Varinurme ja Küttejõu eramute 

piirkonnas on kavas laiendada Kiviõli linna reoveekogumisala ning arendada 

piirkondades välja nõuetekohane ühiskanalisatsioon. 

Kiviõli kesklinna piirkonnas on vanemad isevoolsed kanalisatsioonitorustikud rajatud 

enam kui 30 aastat tagasi, mistõttu võib eeldada, et käesoleval ajaks on torustikud 

amortiseerunud. Seetõttu on vajalik need rekonstrueerida. Kiviõli kesklinna piirkonna 

ühiskanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine ja rajamine on planeeritud arendamise 

kava esimisse etappi (2013-2016). Tööd on planeeritud teostada Ühtekuuluvusfondi 

veemajandusprojekti II etapi raames koos veetorustike rekonstrueerimisega. 
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Varinurme ja Küttejõu piirkonnas moodustuva reovee käitlemiseks on vastavalt 

alternatiivide analüüsile otstarbekas rajada piirkonda ühiskanalisatsioon ning suunata 

reovesi koos ülejäänud Kiviõli linna reoveega puhastamiseks Kohtla-Järve 

reoveepuhastisse. Ühiskanalisatsiooni arendamine toimub osaliselt koos veetorustike 

rekonstrueerimisega, kuna sellisel juhul on võimalik rajada torustikud ühises 

kaevikus. Varinurme ja Küttejõu piirkonna kanalisatsioonitorustike ja reoveepumplate 

rajamine on planeeritud arendamise kava teise etappi (2015-2020). 

Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine toimub vee-ettevõtte (või linna) 

omavahenditest ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste abil. 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 

tegevused Kiviõli linnas. 

Kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise I periood, 2013-2016.  

Tulenevalt vanusest on kesklinna piirkonnas osad olemasolevad ühiskanalisatsiooni 

ning kinnistusisesed kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud amortiseerunud. 

Amortiseerunud torustike ja –kaevude tõttu toimub kanalisatsioonisüsteemi ka 

sademete ja lumesulamisvee infiltratsioon, mis suurendab oluliselt sademeterohkel 

perioodil piirkondliku reoveepuhasti hüdraulilist koormust ning võib põhjustada 

häireid puhasti töös. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib 

toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite 

paigaldussügavust.  

Kuna Kiviõli linnas on põhjavesi peamiselt kaitsmata või nõrgalt kaitstud, võib 

amortiseerunud kanalisatsioonitorustikest ning -kaevudest pinnasesse imbuv reovesi 

põhjustada maapinnalähedase põhjaveekihi reostumist. Seega on vajalik 

olemasolevad amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud ning kaevud 

rekonstrueerida.  Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja rajamine Kiviõli kesklinna 

piirkonnas toimub koos veetorustike rekonstrueerimisega, kuna sellisel juhul on 

võimalik rajada torustikud ühises kaevikus. Rekonstrueeritavate ja rajatavate 

isevoolsete kanalisatsioonitorustike kogupikkus on ligikaudu 3280 meetrit ning 

surveliste kanalisatsioonitorustike pikkus ca 290 meetrit. Lisaks on vajalik rajada Viru 

tänavale üks reoveepumpla. 

Kanalisatsioonisüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2013-2016: 

 Kiviõli kesklinna piirkonna isevoolse ühiskanalisatsiooni torustiku 

rekonstrueerimine ja rajamine kogupikkusega ca 3279 meetrit; 

 Kiviõli kesklinna piirkonna survekanalisatsiooni torustiku rajamine 

kogupikkusega ca 293 meetrit; 

 Reoveepumpla rajamine Viru tänavale. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise II periood, 2015-2020.  

Arendamise kava teises etapis on planeeritud rajada ühiskanalisatsiooniga liitumise 

võimalus ka Varinurme ja Küttejõu piirkonna elanikele. Selleks on vajalik Varinurme 

piirkonnas rajada ligikaudu 3180 meetrit isevoolset ning 1925 meetrit survelist 
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kanalisatsioonitorustikku. Lisaks on vajalik rajada kaks reoveepumplat. Moodustuv 

reovesi pumbatakse Jaama tn äärde rajatava survetorustiku abil Kuuse tn piirkonna 

ühiskanalisatsioonisüsteemi. Rajatavad isevoolsed kanalisatsioonitorustikud on 

plasttorud läbimõõduga De160 mm ning survelised kanalisatsioonitorustikud 

läbimõõduga De110 mm.  

Küttejõu ja Graniidi tn piirkonnas tekkiva reovee kokkukogumiseks on vajalik rajada 

ligikaudu 2720 meetrit isevoolseid ning ca 2214 meetrit survelisi 

kanalisatsioonitorustikke. Lisaks on hinnanguliselt vajalik rajada 4 reoveepumplat. 

Küttejõu ja Graniidi tn piirkonnas tekkiv reovesi pumbatakse Kiviõli-Pussi 

reoveekollektorisse. Mööda linnadevahelist kanalisatsioonitorustikku suunatakse 

reoveed lõpuks Kohtla-Järve reoveepuhastisse.   

Ühiskanalisatsiooni rajamine Varinurme ja Küttejõu piirkonnas toimub koos 

veetorustike rekonstrueerimisega, kuna sellisel juhul on võimalik rajada torustikud 

ühises kaevikus. 

Kanalisatsioonisüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2015-2020: 

 Varinurme piirkonna isevoolse ühiskanalisatsiooni torustiku rajamine 

kogupikkusega ca 3182 meetrit; 

 Varinurme piirkonna survekanalisatsiooni torustiku rajamine kogupikkusega 

ca 1926 meetrit; 

 Reoveepumplate (2 tk) rajamine Varinurme piirkonda; 

 Küttejõu ja Graniidi tn piirkonna isevoolse ühiskanalisatsiooni torustiku 

rajamine kogupikkusega ca 2718 meetrit; 

 Küttejõu ja Graniidi tn piirkonna survekanalisatsiooni torustiku rajamine 

kogupikkusega ca 2214 meetrit; 

 Reoveepumplate (4 tk) rajamine Küttejõu ja Graniidi tn piirkonda. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 

maksumus Kiviõli linnas on toodud tabelis 24. 
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Tabel 24. Kiviõli linna ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks ja arendamiseks 

vajalikud investeeringute mahud. 
Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Kiviõli linna 

ühiskanalisatsiooni 

arendamine ja 

rekonstrueerimine 

2013-2016 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 

Kesklinna piirkonnas m 3279 

678 034 

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 

eraldi kaevikus m 1560 

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 

ühises kaevikus m 1719 

Survekanalisatsioonitorustike rajamine Kesklinna 

piirkonnas m 293 

sh survekanalisatsioonitorustike rajamine eraldi kaevikus m 114 

sh survekanalisatsioonitorustike rajamine ühises kaevikus m 178 

Reoveepumpla rajamine Viru tänavale kmpl 1 28 760 

Uuringud, projekteerimine 10%  

  

70 679 

Ettenägematud kulud 10%     70 679 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     35 340 

KOKKU:     883 493 

Kiviõli linna 

ühiskanalisatsiooni 

arendamine ja 

rekonstrueerimine 

2015-2020 

Varinurme piirkonnas isevoolsete ühiskanalisatsiooni 

torustike rajamine m 3182 532 530 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine eraldi 

kaevikus m 1849 295 775 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ühises 

kaevikus m 1333 187 670 

sh majaühenduste rajamine tk 64 49 085 

Survekanalisatsiooni torustiku rajamine m 1926 290 875 

sh survekanalisatsioonitorustike rajamine eraldi kaevikus m 1492 231 215 

sh survekanalisatsioonitorustike rajamine ühises kaevikus m 434 59 660 

Varinurme piirkonna reoveepumplate rajamine kmpl 2 57 520 

Küttejõu ja Graniidi tn piirkonnas isevoolsete 

ühiskanalisatsiooni torustike rajamine m 2718 484 735 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine eraldi 

kaevikus m 1374 219 760 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ühises 

kaevikus m 1345 189 815 

sh majaühenduste rajamine tk 98 75 160 

Survekanalisatsiooni torustiku rajamine m 2214 324 540 

sh survekanalisatsioonitorustike rajamine eraldi kaevikus m 1387 215 015 

sh survekanalisatsioonitorustike rajamine ühises kaevikus m 826,8 109 525 

Küttejõu ja Graniidi tn piirkonna reoveepumplate rajamine kmpl 4 115 040 

Uuringud, projekteerimine 10%   180 524 

Ettenägematud kulud 10%     180 524 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     90 262 

KOKKU:     2 256 550 

Kiviõli linna ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja arendamine KOKKU: 3 140 043 
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6.2.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveesüsteemide arendamine aastatel 2013-2025. Tulenevalt Euroopa Liidu 

Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti veemajanduspoliitika 

strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, 

kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 

(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise 

printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide 

käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides. 

Kiviõli linnas on sademevete kanalisatsiooniga varustatud ala, mis jääb ida-lääne 

suunas Pargi ja Vabaduse ning põhja-lõuna suunas Võidu tn ja raudtee vahele. 

Sademevete kanalisatsioon olemas Viru, Keskpuiestee, Pargi, Kalevi, Soo, Metsa ja 

Aasa tänavatel ning Võidu tn ja Viru tn korterelamute piirkonnas.  

Sademeveed suunatakse torustike kaudu linnast ida poole lahtisesse kraavi, mis 

suubub Purtse jõkke. Sademevett ei puhastata. Samuti pole uuritud sademevete hulka 

ja omadusi. Sademevee juhtimiseks suublasse puudub vee-erikasutusluba. 

Kokku on Kiviõli linna sademeveekanalisatsiooni torustiku pikkus ca 7850 meetrit, 

millest ligikaudu 5400 meetrit sademeveetorustike on rajatud ja rekonstrueeritud 

2009-2010. aastatel. Uuemad torustikud on plasttorustikud (PVC ja PP) läbimõõduga 

De160...De1200 mm. Vanemad sademevete torustikud on ehitatud keraamilistest, 

asbesttsement-, betoon- ja raudbetoontorudest. Vanemate sademeveetorustike 

ebapiisavast läbimõõdust ning langust tulenevalt esineb aeg-ajalt probleeme 

sademetevetega Keskpuiestee ja Uuel tänaval ning Aasa tänava piirkonnas.  

Ülejäänud linna territoorium ei ole olemas sadeveekanalisatsioonisüsteemi, kuna 

selleks vajadus puudub. Sademevesi immutatakse nendes piirkondades haljasaladel ja 

sademeveed valingvihma kestvuse ajal kanalisatsiooni ei jõua. 

Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks 

vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 
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7. Finantsanalüüs 

7.1 Arendustegevuse finantseerimisvajadused, prioriteedid ning 

võimalused 

Tabelis 25 on kokkuvõtlikult välja toodud investeeringute maht, mis on vajalik 

Kiviõli linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamiseks ning 

rajamiseks arendamise kava perioodi jooksul. Investeeringu kogusumma, mis on 

vajalik vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks ja rekonstrueerimiseks on 

suurusjärgus 5,15 miljonit eurot (investeering ei sisalda käibemaksu). Tuleb 

arvestada, et investeeringu suurus on välja arvutatud vastavalt tabelis 18 toodud 

hindadele, mis võivad käesoleval ajal kuni 20% vahemikus erineda reaalsetest 

ehitushindadest. 

Investeeringute tegemisel tuleb arvestada ka rahaliste finantseerimisvõimalustega 

ning Euroopa Liidu poolt kehtestatud direktiividega, millele peavad vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemid vastama, et vähendada elanikkonna terviseriske ning 

keskkonna reostumist. Tabelis on jaotatud investeeringud eelkõige EL direktiividest 

tulenevate kohustuste tähtaegasid ja elanikkonna maksevõimet arvestades. 

Veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine üksnes vee-ettevõtte (või linna) 

omavahenditest ei ole piisavate finantseerimisvahendite puudumise tõttu võimalik. 

Arenguetappide elluviimiseks tuleb taotleda abi erinevatest finantsallikatest. 

Töös on arvestatud, et finantsabi taotletakse planeeritavate tegevuste tarbeks 

siseriiklikest allikatest (KIK). Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus ühisveevärgi 

ja –kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimisel ja rajamisel on kuni 85% projekti 

maksumusest. SA KIK veeprogrammi rahastatavate investeeringute puhul eeldatakse, 

et KOV ja vee-ettevõtte omafinantseering vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise 

ja rekonstrueerimise korral moodustab 20%. Omafinantseering võib olla kaetud ka 

laenuga.  

Tabelis 25 on välja toodud ka Kiviõli linnas arendatavate projektide planeeritavad 

teostamise ajad ning eeldatav vee-ettevõtte (või linna) omafinantseeringu suurus. 
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Tabel 25. Kiviõli linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja rajamiseks vajalikud investeeringud. 

Projekti nimetus Periood Ühik Kokku 

Kogumaksumus*, 

eur 

Omaosalus**, 

eur Rahastajad 

Kiviõli linna ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2013-2016     893 880 178 776 vee-ettevõte, KIK 

Veetorustike rekonstrueerimine Kesklinna piirkonnas   m 4345 874 122 174 824   

Tuletõrjehüdrantide rajamine  tk 9 9 371 1 874  

Kesklinna lääneosas oleva amortiseerunud puurkaev-pumpla hoone 

likvideerimine ning puurkaevu (katastri nr 2297) tamponeerimine  kmpl 1 10 388 2 078  

Kiviõli linna ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2020     1 117 738 223 548 vee-ettevõte, KIK 

Kiviõli linna  Varinurme piirkonna veetorustike rekonstrueerimine   m 2132 438 231 87 646   

sh veetorustike rekonstrueerimine eraldi kaevikus   m 926 191 069 38 214   

sh veetorustike rekonstrueerimine ühises kaevikus   m 1206 211 694 42 339   

sh majaühenduste rekonstrueerimine   tk 37 35 469 7 094   

Tuletõrjehüdrandi rajamine  tk 5 9 988 1 998  

Küttejõu ja Graniidi tn piitkonna ühisveevärgi arendamine ja 

rekonstrueerimine  m 3135 648 750 129 750  

sh veetorustike rekonstrueerimine eraldi kaevikus  m 1334 275 075 55 015  

sh veetorustike rekonstrueerimine ühises kaevikus  m 1801 310 400 62 080  

sh majaühenduste rekonstrueerimine  tk 66 63 275 12 655  

Küttejõu piirkonnas asuvate kasutusest väljas olevate puurkaev-pumplate 

likvideerimine ning puurkaevude  (katastri nr-id 2302 ja 2311) 

tamponeerimine  kmpl 2 20 769 4 154  

Kiviõli linna ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2013-2016     883 493 176 699 vee-ettevõte, KIK 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Kesklinna piirkonnas  m 3279 

847 543 169 509 

 

Survekanalisatsioonitorustike rajamine Kesklinna piirkonnas  m 293  

Reoveepumpla rajamine Viru tänavale  kmpl 1 35 950 7 190  

Kiviõli linna ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2020     2 256 550 451 310 vee-ettevõte, KIK 

Varinurme piirkonnas isevoolsete ühiskanalisatsiooni torustike rajamine   m 3182 665 663 133 133   
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Projekti nimetus Periood Ühik Kokku 

Kogumaksumus*, 

eur 

Omaosalus**, 

eur Rahastajad 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine eraldi kaevikus   m 1849 369 719 73 944   

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ühises kaevikus   m 1333 234 588 46 918   

sh majaühenduste rajamine   tk 64 61 356 12 271   

Survekanalisatsiooni torustiku rajamine  m 1926 363 594 72 719  

sh survekanalisatsioonitorustike rajamine eraldi kaevikus   m 1492 289 019 57 804   

sh survekanalisatsioonitorustike rajamine ühises kaevikus   m 434 74 575 14 915   

Varinurme piirkonna reoveepumplate rajamine   kmpl 2 71 900 14 380  

Küttejõu ja Graniidi tn piirkonnas isevoolsete ühiskanalisatsiooni torustike 

rajamine  m 2718 605 919 121 184  

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine eraldi kaevikus  m 1374 274 700 54 940  

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ühises kaevikus  m 1345 237 269 47 454  

sh majaühenduste rajamine  tk 98 93 950 18 790  

Survekanalisatsiooni torustiku rajamine  m 2214 405 675 81 135  

sh survekanalisatsioonitorustike rajamine eraldi kaevikus  m 1387 268 769 53 754  

sh survekanalisatsioonitorustike rajamine ühises kaevikus  m 826,8 136 906 27 381  

Küttejõu ja Graniidi tn piirkonna reoveepumplate rajamine  kmpl 4 143 800 28 760  

Investeeringud kokku 2013-2016     1 777 373 355 475   

Investeeringud kokku 2015-2020     3 374 288 674 858   

Kõik kokku       5 151 661 1 030 332   

* Hinnad sisaldavad projekteerimise, projekti juhtimise, järelvalve ning uuringute kulusid, mis moodustavad koos ettenägematute kuludega projekti maksumusest kuni 25% 

** Arvestatud, et süsteemide väljaarendamiseks taotletakse raha KIK-ist. Omaosaluseks ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisel ning arendamisel on KIK-ist 

taotlemisel arvestatud 20%. 
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Tabelis 25 toodud projektide maksumustes ei ole kajastatud käibemaksu ning 

maksumused on arvestatud praegustes (2013. a.) hindades. 

Konkreetse finantsskeemi väljatöötamine on küllaltki aeganõudev ja keerukas 

protseduur, mistõttu seda käesoleva arendamise kava raames ei teostata. 

Töö järgmises peatükis (vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid) on vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste hinna kujundamisel arvestatud alginvesteeringule lisaks 

ehitushindade tõusu. Keskmiselt on prognoositud ehitushinna tõusuks aastatel 2013-

2025 ligikaudu 2,5-4,8 % aastas. Samas täpne projekti maksumus määratakse 

konkreetsete ehitajate poolsete hinnapakkumistega ning seetõttu ei pruugi pikaajaline 

investeeringute planeerimine kirjeldatud finantsskeemi alusel ühtida reaalse 

turusituatsiooniga igal järgneval aastal. 

7.2 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariif 

Käesoleva arendamise kava raames hinnatakse üldiselt, milline peaks olema 

arendamise kava elluviimise järgselt rakendatav veetariifipoliitika ja ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniga liitumise tasu. Lõplikud tariifid töötab välja vee-ettevõte ning 

kooskõlastab Konkurentsiamet.  

7.2.1 Veetariifide kehtestamise põhimõtted 

Kõige tähtsamaks teguriks veetariifide väljatöötamisel on alaliselt elavate elanike arv 

linnas või veelgi täpsemalt inimeste arv, kes on ühendatud ühisveevarustus- ja 

kanalisatsioonisüsteemi ning kes hakkavad tasuma veemaksu. Otstarbekas on määrata 

tariifid tarbitava vee hulga järgi.  

Väga oluline vee- ja kanalisatsioonitariifide kujundamisel on arvestada elanike 

maksevõimega. Tariifid peaksid jääma vahemikku 2-3% leibkonna 

netosissetulekutest. Keskmiseks leibkonnaliikme kuu netosissetulekuks on võetud ca 

248,34 eurot (2007. aasta Statistikaameti andmed Ida-Virumaa kohta). 

Käesoleval ajal kehtivad Kiviõli linnas erinevad tariifid füüsilistele ja juriidilistele 

isikutele. Arvutuste lihtsustamaks ja võrreldavuse huvides on käesolevas prognoosis 

lähtutud kaalutud keskmisest tariifist ning ka eelmiste perioodide tariifid on ümber 

arvutatud kaalutud keskmiseks tariifiks.  

Vee- ja kanalisatsioonitariifide kujundamisel lähtutakse teostatavate investeeringute 

omaosalusest (20%) ja ekspluatatsioonikuludest, mis on arvutatud praegustes 

hindades. Lisaks tuleb arvestada nii ehitushindade kui ka tarbijahindade tõusuga 

arendamise kava perioodi vältel. Töö tabelis 26 on välja toodud koondtabel vee- ja 

kanalisatsioonitariifide kujunemisest. Tabelis toodud vee- ja kanalisatsioonitariifide 

korral on arvestatud olemasolevate ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni objektide 

amortisatsioonikulusid üksnes omafinantseeringu osas, mis Kiviõli linnas käesoleval 

ajal Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames rajatavate vee- ja 

kanalisatsioonirajatiste korral on ligikaudu 30,2 % projekti abikõlbulikest kuludest. 

Arvestades palgatõusuks KIK-i ametlikud prognoosandmed 

(www.struktuurifondid.ee/file.php?10146460), võiks 2025. aastal Ida-Virumaa 

http://www.struktuurifondid.ee/file.php?10146460
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leibkonnaliikme netosissetulek olla ligikaudu 629,7 eurot. Maksimaalseks veetariifi 

suurusjärguks peetakse 2-3 % netosissetulekust kuus. Seega on sobiv suurusjärk 12,6-

18,9 eurot inimese kohta kuus. Kui arvestada keskmiseks veetarbeks 90 l inimese 

kohta ööpäevas, siis annab see tarbimiseks ligikaudu 2,7 m
3
 vett inimese kohta kuus. 

Selle arvestuse järgi kujuneks 1 m
3
 tarbitava vee optimaalseks maksumuseks aastaks 

2025 ilma käibemaksuta 4,7-7,0 eurot. Tegemist on arvutuslike numbritega ning 

tegelik situatsioon võib erineda analüüsitavast. Seetõttu on oluline Kiviõli linna 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava korraline ülevaatamine iga nelja 

aasta tagant, mis võimaldab analüüse korrigeerida. Põhjendatud vee hinna ja 

reoveepuhastuse hinna kalkulatsioon skeem on esitatud järgnevalt. 

Tariifide määramise eesmärgid: 

– tootmiskulude katmine; 

– investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide 

jätkusuutlikkuse tagamiseks; 

– kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; 

– keskkonnakaitse tingimuste täitmine; 

– põhjendatud tulukus; 

– ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise kavale piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille 

ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. 

Veetariif koosneb veetootmise/puhastamise omahinnast ja sellele lisanduvast 

plaanilisest kasumist, millest osa suunatakse investeeringuteks. Vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise tabelis on arvestatud KIK-i kaudu 

rahastatavate projektide amortisatsioonikulusid tehtavatelt investeeringutelt 20%-

liselt. 

Vee- ja kanalisatsioonitariifide kujundamisel lähtutakse arendamise kava perioodi 

jooksul teostatavate investeeringute arvestuslikust omaosalusest (20%) ja 

ekspluatatsioonikuludest, mille aluseks on 2013 aastal uuendatud Ühtekuuluvusfondi 

veemajandusprojekti finants- ja majandusanalüüsis (MFA-s) prognoositud 

tegevuskulud. Kuna kulude arvestus MFA-s on tehtud üksnes projektipiirkonna kohta, 

kuid käesoleva ÜVK arendamise kavaga planeeritakse investeeringuid kogu Kiviõli 

linnas, siis on tariifi prognoosimisel arvestatud projektipiirkonna seniseid kulusid ja 

aastateks 2013-2014 prognoositud kulunorme ühe kuupmeetri kohta ning kogu ÜVK 

arendamise kava piirkonna teenuse mahtusid. Seetõttu ei pruugi arvestuslik MFA-s 

prognoositud tariif kogu piirkonna kohta vastata täpselt käesolevas töös esitatud 

Kiviõli linna arvestuslikule tariifile. Lisaks tuleb arvestada nii ehitushindade kui ka 

tarbijahindade tõusuga arendamise kava perioodi vältel. Vee-ettevõtte kasuminormiks 

on arvestatud 15% käibest. 

Seega võiks Kiviõli linnas arendamise kava perioodi jooksul kujuneda vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse hinnaks kokku ligikaudu 4,99 eur/m
3
. 
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Välja kujunenud hind on praegusest hinnast küll kõrgem, kuid elanikkonna heaolu ja 

maksevõime kasvades siiski aktsepteeritav (kuni 2,3% leibkonnaliikme kuu 

sissetulekust). ÜVK kasutamise hinda on võimalik minimeerida vastavalt vee-

ettevõtte laienemise ning sellest tuleneva ÜVK väljaehitamisulatuse optimeerimisega 

pikemale ajaperioodile (ÜVK täielik väljaehitamise võimalikkus ning 

hinnakujunemine sõltub suuresti ka finantseerimisallikate poolt pakutavatest 

tingimustest). Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kujunev hind on näidatud tabelis 26, kus 

on muuhulgas arvestatud elanikkonna prognoositava palgatõusuga.  

Oluline on arvesse võtta, et allpool toodud tabelit ei saa ega tohi kasutada vee- ja 

kanalisatsioonihinna kehtestamiseks Kiviõli linnas, kuid kindlasti tuleb tariifide 

kujundamisel arvestada finantsanalüüsi peatükis kirjeldatud põhimõtteid, mille alusel 

kujuneb veetootmise ja reovee puhastamise omahind. Perspektiivis tuleb Kiviõli linna 

ÜVK alal kujundada ühtne vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind. Ühtne vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse hind peaks olema nii eraõiguslikel isikutel kui ka juriidilistel 

isikutel. Erinev reoveeteenuse hind juriidilistel isikutel on põhjendatud ainult siis, kui 

ettevõtte tegevuse tulemusena tekib reovett, mille reoainete sisaldus on kõrgem 

olmereovee parameetritest. Tulevikus tuleb vajadusel kasutada oma 

haldusterritooriumil juriidilistele isikute poolt tekitatud reovee tariifi kujundamisel 

põhimõtet, et reoveeteenuse hind kujundatakse vastavalt reostuskoormusele.  

Käesolevas arendamise kavas toodud vee- ja kanalisatsiooniteenuse prognoositavad 

tariifid (tabel 26) iseloomustavad üksnes Kiviõli linna veetootmise ja reovee 

pumpamise/puhastamise omahinda ning sellele lisanduvat plaanilist kasumit. Tabelis 

26 toodud vee- ja kanalisatsioonitariifide prognoosi puhul pole hinna kujundamisel 

abonenttasu eraldi välja toodud. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifi prognoos on 

koostatud kogu Kiviõli linna kohta lähtuvalt perspektiivsetest vee ja –

kanalisatsiooniteenuse mahtudest ning veetootmise ja reovee pumpamise/puhastamise 

kuludest. Perspektiivne vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariif Kiviõli linnas 

kehtestatakse vee-ettevõtte tegevuspiirkonna põhiselt ning selle kooskõlastab 

Konkurentsiamet. 

Alljärgnevas tabelis kajastatud vee- ja kanalisatsiooniteenuste hind sisaldab 

käibemaksu. Tabelist on näha, et vee- ja kanalisatsioonihindu tuleb tõsta küllaltki 

märgatavalt ning järsult, kuna vee ja reovee hind peab sisaldama nii 

ekspluatatsioonikulusid kui ka teostatud investeeringute amortisatsioonikulusid. 

Suurem hinnatõus on tulemas aastatel 2014-2017, mis on tingitud käesoleval ajal 

Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames teostatavatest ning perspektiivis 

KIK-i kaudu rahastatava veemajandusprojekti raames tehtavatest suurtest 

lühiajalistest investeeringutest. Kuigi perspektiivse ühisveevarustuse ja –

kanalisatsiooni tariifi prognoosimisel on arvestatud amortisatsioonikulusid üksnes 

teostatavate investeeringute omaosaluse põhjal, on vee-ettevõtluse jätkusuutlikkuse 

tagamiseks Kiviõli linnas vajalik pikemas perspektiivis jõuda etalontariifiga tähistatud 

vee- ja kanalisatsioonitariifini, mis arvestab perspektiivis teostatavate investeeringute 

amortisatsioonikulu 100 %-lisena (vt. tabelis 26 esitatud etalontariif). 
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Arendamise kava koostajad on seisukohal, et nii pika perioodi vältel, nagu seda on 

arendamise kavas kajastatud, ei ole võimalik väga täpselt prognoosida palkade tõusu 

ja inflatsiooninäitajate muutust, mistõttu on soovitatav kindlasti iga nelja aasta tagant 

arendamise kava ülevaatus. Arendamise kava ülevaatusega on otstarbekas kontrollida 

vajalike investeeringute mahtusid ning vaadata üle ja vajadusel korrigeerida vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse hinna prognoosi. 
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Tabel 26. Kiviõli linna vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind 
Aasta Ühik 2012* 2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ühisveevärgiga  liitunute 

arv - 6 482 6 001 5 919 5 837 5 756 5 679 5 611 5 543 5 477 5 411 5 357 5 304 5 251 5 198 

Ühiskanalisatsiooniga 

liitunute arv - 4 685 4 412 4 489 4 677 4 859 5 038 5 038 5 044 5 107 5 166 5 238 5 186 5 134 5 083 

Veeteenuse maht m
3
/a 187 650 195 565 193 342 191 094 188 897 191 214 193 671 196 045 198 339 200 555 203 039 205 456 207 807 210 095 

Kanalisatsiooniteenuse 

maht m
3
/a 147 016 144 137 146 222 151 339 156 307 165 090 169 025 173 120 178 955 184 764 191 083 193 446 195 746 197 982 

Veeteenuse hind (KM-ta) eur/m
3
 0,49 0,49 0,95 1,01 1,08 1,30 1,35 1,40 1,44 1,46 1,49 1,51 1,54 1,57 

Kanalisatsiooniteenuse 

hind (KM-ta) eur/m
3
 1,00 1,00 1,40 1,50 1,61 1,93 2,05 2,13 2,23 2,29 2,35 2,42 2,51 2,59 

Komplekshind (KM-ta) eur/m
3
 1,49 1,49 2,35 2,51 2,69 3,23 3,40 3,53 3,67 3,75 3,83 3,94 4,04 4,16 

Komplekshind (KM-ga)** eur/m
3
 1,79 1,79 2,81 3,01 3,23 3,88 4,08 4,24 4,40 4,50 4,60 4,72 4,85 4,99 

Hinnatõus % 0,0% 0,0% 57,2% 7,0% 7,3% 20,0% 5,3% 3,9% 3,8% 2,2% 2,3% 2,7% 2,7% 2,8% 

Etalontariif (kogukulu, 

kasum, KM) eur/m
3
 1,79 1,79 2,81 3,27 3,74 4,62 5,08 5,48 5,87 5,94 6,00 6,11 6,22 6,34 

Leibkonnaliikme 

netosissetulek eur/kuu 304,7 321,4 340,1 360,5 382,1 404,9 428,7 453,6 479,6 506,8 535,4 565,3 596,7 629,7 

Leibkonnaliikme kulutus 

VK teenusele eur/kuu 3,53 4,01 6,30 6,74 7,23 8,92 9,66 10,30 10,97 11,50 12,06 12,68 13,34 14,03 

VK teenuse kulu osakaal 

sissetulekust % 1,2 1,2 1,9 1,9 1,9 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 

*Käesoleval ajal Kiviõli linnas kehtiv kaalutud keskmine vee- ja kanalisatsioonitariif. 

**Komplekshinna prognoosimisel on võttes arvesse vee-ettevõtluse kulusid 2012. aastal ning käesoleval ajal Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames teostatavate 

ning perspektiivis planeeritavate investeeringute amortisatsioonikulusid üksnes omaosaluse põhjal. 
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7.2.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tasu 

Liitumistasu on tasu, mida kinnistu omanik või valdaja tasub vee-ettevõttele 

liitumislepingu kohaselt osaliselt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamise eest. 

Liitumistasu suurus kinnistu omanikule või valdajale sõltub investeeringuprogrammi 

suurusest, teiste finantseerimisallikate osakaalust kogu programmi maksumuses ja 

liituvate abonentide arvust. Liitujate arv on otseses sõltuvuses kinnistu omanike ja 

valdajate soovist kasutada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuseid ning osaleda 

vastavate süsteemide rajamisel. 

Liitumistasu on ühekordne, seda võib maksta kas ühekorraga või osadena vastavalt 

kinnistu valdaja võimalustele. 

Järgnevalt on näitena esitatud üks võimalik metoodika liitumistasu arvutamiseks: 

 

M = K/G  

kus M on liitumistasu, G on uutele elamualadele asuvate elanike arv ja K on 

liitumisteks tehtavate investeeringute suurus. Investeeringute suurus kujuneb reaalselt 

ÜVK süsteemiga ühendamiseks tehtud kulutustest. 

7.2.3 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnast välja jäävate majapidamiste 

reoveekäitlus 

Piirkondades, mis paiknevad reoveekogumisaladel, kuid kus puudub 

ühiskanalisatsioonisüsteem, peavad reovee kogumiseks olema veetihedad 

kogumisakaevud. Kogumiskaevude tühjendamist teostatakse äravedamisteenust 

pakkuva paakautoga. Kaevude tühjendamist tellivad kohalikud elanikud ise. 

Kiviõli linna üksikmajapidamistes, mis jäävad välja olemasolevast ning perspektiivis 

laiendatavast reoveekogumisalast, peab kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega 

aladel reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama, juhul kui heitvett 

immutatakse pinnasesse kuni 10 m
3
 ööpäevas. Samuti võib kaitsmata ja nõrgalt 

kaitstud põhjaveega aledel pinnasesse immutada 10-50 m
3
 heitvett pärast reovee 

süvapuhastust, mille korral heitvesi vastab üle 100 000 ie reostuskoormusega 

reoveekogumisaladele kehtestatud nõuetele.  Lisaks võib nõrgalt kaitstud põhjaveega 

aladel pinnasesse immutada kuni 5 m
3
 mehaaniliselt puhastatud olmereovett (v.a. 

vesikäimlast pärit reovesi) ööpäevas. Heitvee pinnasesse juhtimisel on oluline silmas 

pidada, et heitvee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool 

põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. 

Kogumiskaevude ja –mahutite tühjendamise ning samuti septiku sette ja kuivkäimlate 

sisu purgimise võimalus on olemas Püssi reoveepumpla juures, kust pumbatakse 

reovesi edasi Kohtla-Järve reoveepuhastile. 
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Kokkuvõte 

Käesoleva töö tulemusena valmis Kiviõli linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

arendamise kava, mis määratleb linna veemajanduse arengusuunad aastani 2025. 

Töö esimene peatükk annab ülevaate Kiviõli linna sotsiaal-majanduslikust olukorrast, 

vee-ettevõtlusest ning linna majanduslikust olukorrast, samuti kirjeldab loodus- ja 

keskkonnatingimusi. Teine osa käsitleb Kiviõli linna olemasolevate ühisveevärgi ja -

kanalisatsioonirajatiste seisukorda. Kolmas peatükk käsitleb ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni arendamisega seotud seadusandlikke aspekte.  

Töö neljas osa kirjeldab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise aluseid ja 

võimalusi linnas ning määratleb arendamise kavaga piiritletava territooriumi. 

Viiendas peatükis tuuakse võimalused vee-ettevõtluse arendamiseks ning vee-

ettevõtte organisatsiooni tugevdamiseks vajalikud tegevused. Kuuendas peatükis on 

toodud linna ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks vajalikud 

tegevused ning hinnatud nende elluviimiseks vajalikke investeeringute mahtusid.  

Töö viimases, seitsmendas peatükis analüüsitakse lähtuvalt vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemide arenguks vajalike investeeringute mahtudest teenuste 

tariifipoliitikat ning kirjeldatakse arendamise kavas etappide elluviimiseks vajalikke 

finantseerimisvõimalusi.  

Arendamise kava ellurakendamise järgselt paraneb linna elanike elukvaliteet, väheneb 

piirkonna reostuspotentsiaal ning luuakse soodsad tingimused piirkonna edasiseks 

igakülgseks arenguks. 
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Lisa 1. Seadusandlik taust 

Kiviõli linna arengukava aastateks 2009-2017 

Kiviõli linna arengukava toob välja, et veemajanduse investeeringute suurus, tähtajad 

ja teostamise põhimõtted on määratletud Kiviõli ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

arengukavas. Kavas määratletud investeeringute I etapi elluviimine toimub koostöös 

OÜ-ga Järve Biopuhastus. Investeeringute rahastajateks on Euroopa 

Ühtekuuluvusfond (rakendusüksus SA Keskkonnainvesteeringute Keskus), OÜ Järve 

Biopuhastus, Kiviõli linn ja OÜ Kiviõli Vesi. Arengukavas on toodud välja ka see, et 

linnas on rekonstrueeritud peamised sadevete kogumise ja ärajuhtimise süsteemid. 

Veemajandusprojektid 

Järgnevalt on välja toodud vee- ja kanalisatsiooniprojektide üldised eesmärgid 

joogivee ja kanalisatsiooni valdkonnas. 

 EL Veepoliitika raamdirektiiviga (2000/60/EÜ) on sätestatud põhjavee, 

pinnavee, rannikuvee, siirdevee kaitse raamistik. Eesmärgiks on saavutada 

kõigi veekogude hea seisund aastaks 2015.  

Direktiiviga kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, mille 

elluviimiseks näeb direktiiv ette valgalapõhise veemajanduse korraldamise.  

Direktiivi alusel kehtestatavate keskkonnaeesmärkide saavutamiseks 

koostatakse igale vesikonnale meetmete programm, mille rakendamist 

alustatakse 2009. aastal iga vesikonna veemajanduskava raames. Direktiivi 

alusel kehtestatud keskkonnaeesmärkide saavutamise esimene tähtaeg on 

2015. 

Aastaks 2010 peavad liikmesriigid tagama, et veehinna kujundamise poliitika 

innustab küllaldaselt veekasutajaid kasutama veeressursse tõhusalt, aidates 

seeläbi kaasa käesoleva direktiivi keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisele. 

 Joogivee direktiivi (98/83/EÜ) eesmärgiks on kaitsta inimeste tervist 

olmevee mistahes saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest, tagades 

olmevee tervislikkuse ja puhtuse. Eesti ühinemislepingus Euroopa Liiduga 

(lisa VI artikkel 9C) anti Eestile direktiivi rakendamiseks järgmised 

üleminekuajad: 

o Eestis ei kohaldata värvuse, vesinikioonide kontsentratsiooni, raua, 

mangaani, lõhna ja hägususe jaoks määratud indikaatornäitajate 

piirväärtusi: 

 Kuni 31. detsembrini 2007 veevarustussüsteemide suhtes, mille 

kaudu varustatakse joogiveega rohkem kui 2000 inimest; 

 Kuni 31. detsembrini 2013 veevarustussüsteemide suhtes, mille 

kaudu varustatakse joogiveega kuni 2000 inimest. 

o Eestis ei kohaldata kloriidi, elektrijuhtivuse ja sulfaadi jaoks määratud 

indikaatornäitajate piirväärtusi: 

 Kuni 31. detsembrini 2008 rohkem kui 2000 elanikuga 

asulates; 
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 Kuni 31. detsembrini 2013 kuni 2000 elanikuga asula suhtes. 

 Asulareovee direktiivi (91/271/EMÜ) eesmärgiks on kaitsta keskkonda 

asula- ja tööstusreovee kahjuliku mõju eest, kehtestades nõuded asulareovee ja 

tööstusreovee kogumisele, puhastamisele ja suublasse juhtimisele. Eesmärgi 

saavutamiseks tuleb reovesi kokku koguda reoveekogumisaladel ning 

puhastada.  
Vastavalt EL Ühinemiselepingule anti Eestile asulareovee puhastamise direktiivi 

rakendamiseks pikemad tähtajad, kui on sätestatud direktiivis. Eesti 

üleminekuaegadeks on : 

o Üle 10 000 ie reoveekogumisalade korral kuni 31.12.2009; 

o 2000 – 10 000 ie reoveekogumisalade korral kuni 31.12.2010. 

Direktiivist lähtuvalt tuleb reovesi koguda läbi ühiskanalisatsiooni, äärmuslikel 

juhtudel, näiteks kui reovee kokkukogumine läbi ühiskanalisatsiooni on 

majanduslikult põhjendamata, võib kogumist korraldada ka muul viisil, nt 

individuaalsete kogumissüsteemide kaudu. 

Alla 2000 ie reoveekogumisaladel tuleb vastavalt direktiivile tagada 

reoveepuhastite nõuetekohane töö. Samas peab reoveepuhasti nõuetekohase 

töö tagamiseks nõuetele vastama ka reovee kokkukogumise süsteem.  

Asulareovee puhastamise direktiivi nõuete rakendamiseks alla 2000 elanikuga 

asulates (50-2000 elanikku) on vaja teha investeeringuid 

kanalisatsioonitorustike, reoveepumplate ja reoveepuhastite ehitamiseks ning 

rekonstrueerimiseks. 

Viru alamvesikonna veemajanduskava 

Viru alamvesikonna veemajanduskava eesmärgiks on tagada tervisele ohutu joogivesi 

kogu elanikkonnale: joogivesi peab olema kättesaadav ja ei tohi sisaldada 

haigustekitajaid ega ülenormatiivselt keemilisi toksilisi ühendeid. Esimeses 

järjekorras (aastaks 2007) tuleb vastavusse viia suuremate asumite (üle 2000 inimese) 

veevarustus. Väljaspool järjekorda tuleb lahendada tervisele ohtlikke komponente 

(laiemalt levinud on fluor, mõnedes veehaaretes ka boor) sisaldavat joogivett 

kasutatavate ühisveevärkide vee vastavusse viimine joogivee nõuetega. Samuti tuleb 

tagada kõigile tiheasustusalade elanikele võimalus ühisveevärgiga liitumiseks. 

Kaugemas perspektiivis (2013) peab ühisveevarustuse (mida kasutavad enam kui 50 

inimest) vesi vastama kõigile kvaliteedinõuetele: olema nähtavalt puhas ja hea 

maitsega: vastama nõuetele indikaatornäitajate osas, olema tehnilistele normidele 

vastav. Väiksemate külade ja hajaasustuse osas tuleb aastaks (2014) korrastada 

veevarustus vähemalt rahuldavale tasemele: tagatud peab olema joogiveevarustus 

tervisele ohutu joogiveega, seda ka ohtlike ainetega reostunud aladel ja piirkondades 

ja perioodiliselt kuivavate kaevudega majapidamistes. 

Eesmärgiks on ka reovee nõuetekohane kogumine ja puhastamine. Selleks tuleb 

korrastada suuremate asulate (üle 2000 inimese) heitveesüsteemid ja 

puhastusseadmed aastaks 2010. Aastaks 2014 tuleb tagada: kõigile tiheasustusalade 

(reoveekogumisalade) elanikele võimalus liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga; 

kõige halvemas seisus olevate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide (torustikud, 

pumbajaamad, puhastid) nõuetele vastavusse viimine; veekogudesse või pinnasesse 

juhitava heitvee nõuetekohane puhastamine. Lisaks tuleb vee reostamise vältimiseks 
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tagada veekaitsenõuetest kinnipidamine loomafarmides. Vältimaks ohtlike ainete 

emissioone vette tuleb lokaliseerida ja ohutustada jääkreostusallikad. 

Üldine keskkonnaeesmärk on põhjaveekogumite hea seisundi säilitamine ja põhjavee 

säästlik kasutamine, sealhulgas: 

 vältida põhjavee reostuse laienemist hajureostuse ja punktreostusallikate 

mõjul; 

 kindlustada põhjaveevarude säästev kasutamine lähtudes kinnitatud 

põhjaveevarust või põhjaveeressursist; 

 tagada põhjavee tõhus kaitse Pandivere kõrgustikul põhjavee formeerumisalal; 

 viia 2008. aasta lõpuks ellu nitraaditundliku ala nitraatidega reostamise 

vähendamise tegevuskava; 

 tagada vajalik veekaitserežiim põhjaveehaarete sanitaarkaitsealadel ja 

toitealadel; 

 puhastada nõuetekohaselt otselaskude kaudu põhjavette suunatav heitvesi. 

Jõgede osas lähtub käesolev veemajanduskava kolmest põhieesmärgist: 

 esimeseks eesmärgiks on tagada, et hoolimata prognoositavast kiirest 

majanduskasvust, sealhulgas põllumajanduse arengust järgmisel dekaadil, 

suudetakse ära hoida jõgede seisundi halvenemine. Seejuures olulisim on 

suurte jõgede vee kvaliteedi säilitamist, mis on olulised puhke ja 

suplusveekogud (Narva jõgi), joogiveeallikad (Narva jõgi) või kaitsealused, sh 

Natura jõed. Väga oluline on väärtuslike, heas seisundis jõelõikude hea 

seisundi säilitamine. 

 teiseks eesmärgiks on looduslike jõgede hea keemilise ja ökoloogilise seisundi 

taastamine, saavutades aastaks 2015 hea seisundi kõikjal, kus see võimalik. 

Jälle on esimeseks prioriteediks suplusjõed ja kaitsealused, sh Natura jõed. 

 kolmandaks eesmärgiks on saavutada või säilitada tehislike ja oluliselt 

muudetud veekogude hea keemiline seisund ja ökoloogiline potentsiaal 

aastaks 2015. 

Järvede puhul on eesmärgiks säilitada väga heas ja heas seisundis väikejärvede 

seisund. Samuti tuleb parandada halvas ja keskmises seisundis järvede seisundit. 

Tugevasti muudetud veekogude puhul on eesmärgiks nende võimalikult 

looduslähedase seisundi taastamine. Selle poole tuleb püüda eelkõige väga suurte 

(Narva), suurte ja keskmiste (Kunda, Purtse) jõgede osas. Millistel puhkudel on 

looduslähedase seisundi taastamine võimalik ja otstarbekas tuleb selgitada iga esialgu 

tugevasti muudetud veekoguks hinnatud jõe täiendava uurimise ja määramistesti abil. 

Seejärel saab määrata nende veekogude täpsemad keskkonnaeesmärgid. 

Tehisveekogude puhul on eesmärgiks võimalikult looduslähedase seisundi 

kujundamine. Looduslähedasse seisundisse tuleb viia eelkõige inimtegevuse tõttu 

tekkinud veekogud, mille majanduslik kasutamine on lõppenud (näiteks ammendatud 

karjääridesse kujunenud veekogud, otstarbe kaotanud poldrite kanalid). 

Majanduslikus kasutuses olevate tehisveekogude puhul on esmaseks eesmärgiks 
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tagada nende kasutamine moel, mis ei halvenda teiste pinna- ja põhjaveekogumite 

seisundit. 

Maavarade kaevandamisel tuleb püstitada eesmärgiks kaevetööde selline 

planeerimine, et kujunevad veekogud oleks pärast kaevetööde lõppu ohutud, 

võimalikult looduslähedase ilmega ja hea ökoloogilise potentsiaaliga. 

Rannikumerele kehtib üldine hea seisundi säilitamise eesmärk, mille saavutamine 

oleneb suuresti kogu Läänemere kaitse eesmärkide elluviimisest rahvusvahelise 

koostöö raamis. Spetsiifilisteks eesmärkideks rannikul on siin paiknevate objektide 

(sadamad, heitveelasud merre, supelrannad) keskkonnanõuetele vastavaks viimine 

ning keskkonnaavariide vältimine sadamates. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadus 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadus võeti vastu 10.02.1999. a. (RT 1999, 25, 363), 

viimane uuendus, RT I 2010, 56, 363. Seadus reguleerib kinnistute veega varustamise 

ning kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 

ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu ning 

sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused. 

§ 2 lõige 1: Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille 

kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-

ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. Ühisveevärgi ja -

kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat 

üheskoos. 

§ 3 lõige 1: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni 

vahelise piiri määrab liitumispunkt. 

§ 3
1
 lõige 1: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevöönd on ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni ehitisi ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus kinnisasja 

kasutamist on kitsendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste kaitse ja ohutuse 

tagamiseks. 

§ 6 lõige 1: Kohaliku omavalitsuse volikogu määratud vee-ettevõtjal on õigus võtta 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitujalt põhjendatud liitumistasu, arvestades 

käesolevas seaduses sätestatut. 

§ 6 lõige 2: Liitumistasu suuruse arvutab vee-ettevõtja, lähtudes liitumistasu 

arvutamise metoodikast. Konkurentsiametil või kohalikul omavalitsusel on vastavalt 

oma pädevusele õigus kontrollida liitumistasu suurust, selle põhjendatust ja vastavust 

metoodikale. 

§ 6 lõige 6:  Liitumistasuga tagatakse: 

1. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni 

arendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel 

konkreetses arenduspiirkonnas, välja arvatud käesoleva seaduse § 14 lõike 2 

punktis 6 nimetatud piirkonna arendamine; 

2. kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamine ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniga ning kinnistu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja 

pinnavee ärajuhtimise süsteemi olemasolu korral selle ühendamine 

sademeveekanalisatsiooniga. 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13111010
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§ 14 lõige 2 punkt 6: Teenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal oleks 

tagatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise kavale piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 

ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 

1999. aasta 22. märtsi. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §10 lõike 2 alusel on keskkonnaministri 

määrusega (nr. 75, 16.10.2003. a.) kehtestatud ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike 

ainete piirnormid ja väärtused, et rakendada põhimõtet reostuse ohutustamisest 

kohapeal. 

Veeseadus 

Linnade ja asulate reovee puhastamise aluseks on Eestis Veeseadus. Veeseadus võeti 

vastu 11.05.1994. a. (RT I 1994, 40, 655), viimati muudetud RT I 22.12.2012, 13. 

Veeseaduse ülesanne on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes 

ökoloogilise tasakaalu tagamine.  

§ 8 lõige 1: Vee erikasutuseks peab kasutajal olema tähtajaline luba ja võõra maa 

kasutamise korral ka maaomaniku nõusolek. Maaomaniku nõusolek ei ole nõutav 

sellise maa kasutamiseks, mis asub riigi omandisse kuuluva veekogu all või mis 

loetakse riigi omandis olevaks vastavalt maareformi seaduse § 31 lõikele 2. 

§ 13
2
 lõige 1: Joogivee käitleja on ettevõtja, kelle tegevuseks on joogivee tootmine, 

varumine, töötlemine, pakendamine või muud toimingud, mille tulemusel joogivesi 

on kättesaadav tarbijale või teisele ettevõtjale, kes oma tegevuses peab kasutama 

joogivett tasu eest või tasuta. Joogivee käitlejaks ei loeta individuaalsest 

veevõtukohast vee võtjat, kes võtab vett keskmiselt vähem kui  10 m
3
 ööpäevas või 

vähem kui 50 inimese tarbeks, välja arvatud juhul, kui joogiveega varustamine on osa 

majandustegevusest või avalik-õiguslikust tegevusest. 

§
 
23 lõige 1: Kõik isikud on kohustatud vältima vee reostamist ja liigvähendamist 

ning veekogude ja kaevude risustamist ning vee- elustiku kahjustamist. 

§
 
24

1
 lõige 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.  

§
 

24
1
 lõige 5: Kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa 

põhjendamatult suuri kulutusi, võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie 

või rohkem kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid.  

§
 
24

1
 lõige 7: Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab 

reovee tekitaja koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama 

selle veo kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas 

määratud purgimissõlme. 

§
 

24
1
 lõige 8: Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie, kus puudub 

ühiskanalisatsioon, võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatule 

nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett. 

§
 

24
1
 lõige 9: Reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem on 

kohtpuhastite, välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine ja 

heitvee pinnasesse immutamine keelatud. 
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§
 
28 lõige 2: Veehaarde sanitaarkaitseala ulatus, välja arvatud käesoleva paragrahvi 

lõigetes 3–5
1
 sätestatud juhud, on: 

1) 50 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist ühe puurkaevuga; 

2) 50 m puurkaevude rea teljest mõlemale poole, 50 m rea äärmistest 

puurkaevudest ja puurkaevude reas puurkaevude vaheline maa, kui vett 

võetakse põhjaveekihist kahe või enama puurkaevuga; 

§
 
28 lõige 3: Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 

m
3
 ööpäevas ühe kinnisasja vajaduseks. Sellise veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee 

kaitseks kehtestab keskkonnaminister. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 

Seadus võeti vastu 02.06.1993. a. (viimati muudetud RT I 26.03.2013, 1). Kohaliku 

omavalitsuse korralduse seadus määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse ülesanded, 

vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel ja riigiorganitega.  

§ 6 lõige 1: Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas 

sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja 

kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, 

ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja 

linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi 

teise täita. 

§ 35 lõige 1: Vald või linn võib teenuste osutamiseks asutada valla või linna 

ametiasutuse hallatavaid asutusi, mis ei ole juriidilised isikud. Vald või linn võib olla 

osanik või aktsionär äriühingus, samuti asutada sihtasutusi ja olla 

mittetulundusühingu liige, arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise 

seaduses esitatud tingimusi. Valla või linna eraõiguslikes isikutes osalemise ning 

kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse täitmise korraldamise 

tingimused ja korra kehtestab valla- või linnavolikogu. 

§ 37 lõige 3 ja 4: Valla ja linna võivad koostada täiendava arengukava mõne 

tegevusvaldkonna arendamiseks. Täiendavad arengukavad peavad olema kooskõlas 

valla või linna arengukavaga. Arengukava peab arvestama valla ja linna 

üldplaneeringut. 

Asjaõigusseadus 

Seadus võeti vastu 09.06.1993. a. (viimati muudetud RT I 23.04.2012, 1). 

Asjaõigusseadus sätestab asjaõigused, nende sisu, tekkimise ja lõppemise ning on 

aluseks teistele asjaõigust reguleerivatele seadustele. 

§ 158 lõige 1: Kinnisasja omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjal maapinnal, 

maapõues ning õhuruumis ehitatavaid tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, veevarustus- või 

kanalisatsioonitorustikku, elektroonilise side või elektrivõrku, nõrkvoolu-, küttegaasi- 

või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi), 

kui need on teiste kinnisasjade eesmärgipäraseks kasutamiseks või majandamiseks 

vajalikud, nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või nende ehitamine 

teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. 

§ 158 lõige 2: Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul võib kinnisasja omanik 

nõuda teise kinnisasja omanikult kinnisasja koormamist reaalservituudiga. 
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Planeerimisseadus 

Seadus võeti vastu 13.11.2002. a. (viimati muudetud RT I 14.02.2013, 2). 

§ 1 Lõige 1. Käesolev seadus reguleerib riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste isikute 

vahelisi suhteid planeeringute koostamisel.  

§ 1 Lõige 2. Käesoleva seaduse eesmärk on tagada võimalikult paljude 

ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja 

tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, 

maakasutuseks ning ehitamiseks.  

§ 2. Planeering 

§ 2 lõige 1. Planeering on planeerimise käigus valmiv dokument. Planeering koosneb 

tekstist ja joonistest, mis täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku.  

§ 2 lõige 2. Planeeringu tekstis esitatakse planeeritava maa-ala ruumilise arengu 

analüüsile tuginevad ruumilise arengu eesmärgid ning planeeringulahenduste 

kirjeldused ja põhjendused.  

Ehitusseadus 

Seadus võeti vastu 15.05.2002. a. (viimati muudetud RT I 25.05.2012, 5). 

§1 lõige 1. Käesolev seadus sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -

toodetele ning ehitusprojektidele ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste 

projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning ehitiste arvestuse alused ja korra, 

vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning riikliku järelevalve ja 

ehitusjärelevalve korralduse.  

§13. Teede ning tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamine  

Detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse, 

välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise kuni ehitusloale märgitud 

maaüksuseni tagab kohalik omavalitsus, kui kohalik omavalitsus ja detailplaneeringu 

koostamise taotleja või ehitusloa taotleja ei ole kokku leppinud teisiti.  

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid 

Sotsiaalministri 31.07.2001. a. määrus nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 

ning analüüsimeetodid" kehtestab joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

joogivee proovide analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee 

saastumise kahjulike mõjude eest. 

Vastavalt määrusele peab ühisveevärgi kaudu kinnistuid joogiveega varustav joogivee 

käitleja tagama joogivee nõuetekohase kvaliteedi kohani, kus joogivesi saab 

kättesaadavaks teisele käitlejale või tarbijale, välja arvatud juhul, kui joogivee käitleja 

kinnistu omanik või tarbija ei ole kokku leppinud teisiti.  

Joogivesi 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 

määruses esitatud piirsisaldusi. Joogivee mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad, 

keemilised kvaliteedinäitajad ning organoleptilisi omadusi mõjutavad, üldist reostust 

iseloomustavad näitajad ja radioloogilised näitajad (edaspidi indikaatorid) ei tohi ületa 
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määruses esitatud piirsisaldusi, välja arvatud paragrahvis 3 lõikes 4 esitatud 

tingimustel. 

§ 3 lõige 4 järgi joogiveele esitatud piirsisalduste ületamisel korraldab Terviseamet 

koostöös ekspertidega terviseriski hindamise ja inimese tervise kaitsmise vajaduse 

korral abinõude programmi väljatöötamise, mille kulud katab joogiveekäitleja. Kui 

lubatust kõrgemate näitajate puhul ei kaasne ohtu inimese tervisele, võib seda vett 

kasutada joogivee otstarbeks. 

Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee 

müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja 

kehtetuks tunnistamise kord 

Sotsiaalministri 21.12.2001.a. määrusega nr 152 „Kvaliteedinõuetele mittevastava, 

kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, 

peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord” § 1 lõige 3 järgi kvaliteedinõuetele 

mittevastava, kuid tervisele ohutu joogiveena käsitletakse joogivett, mis ületab 

sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 «Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid» §-s 6 toodud indikaatornäitajate piirväärtusi, 

välja arvatud järgmiste näitajate osas: jääkkloor, jääkosoon, oksüdeeritavus, 

orgaanilise süsiniku sisaldus (TOC), Clostridium perfringens (koos eostega), 

kolooniate arv 22 ºC juures, coli-laadsed bakterid. 

§ 1 lõige 4 järgi kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee 

müümiseks peab vee erikasutajal olema luba (edaspidi müümisluba). Müümisloa 

väljastamise õigus on vee erikasutaja Terviseameti piirkondlikul talitusel. Vastavalt 

Veeseadusele võib Terviseamet määruses „Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid 

tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja 

kehtetuks tunnistamise kord” nimetatud lube väljastada kehtivusega kuni 2014. aasta 

1. jaanuarini. 

Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- 

ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 

Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrusega nr 1 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. 

Vastavalt määrusele klassifitseeritakse joogivee tootmiseks kasutada kavatsetav 

pinna- ja põhjavesi määruse lisades toodud keemiliste, mikrobioloogiliste ja 

radioloogiliste näitajate piirväärtuste järgi.  

Pinna- või põhjavett, mille näitajate piirväärtused ületavad III kvaliteediklassi 

näitajate piirväärtusi, ei tohi valida joogiveeallikaks.  

Kui muud joogiveeallikad puuduvad, siis võib lõikes 3 nimetatud pinna- või põhjavett 

Terviseameti või tema piirkondliku talituse kirjaliku nõusoleku alusel kasutada 

joogiveeallikana, kui vee töötlemine ja keskkonnaseisundit parandavad meetmed 

tagavad kvaliteetse joogivee. 
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Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus 

Keskkonnaministri 16.12.2005. a määruse nr 76 "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

kaitsevööndi ulatus", ülesandeks on kehtestada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

ehitistele kaitsevööndi ulatus tulenevalt ehitise otstarbest ja asukohast, 

paigaldussügavusest ja läbimõõdust. 

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded 

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määrusega nr 171 (RT I 2001, 47, 261) 

kehtestatakse veekaitsenõuded reovee kogumiseks, puhastamiseks või suublasse 

juhtimiseks rajatud kanalisatsioonitorustikule, reoveepuhastile, pumplale või muu 

reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega seotud hoonele või 

rajatisele. Määrusega ei kehtestata nõudeid sademevee kanalisatsiooniehitistele ega 

ühiskanalisatsiooni juhitava reovee eelpuhastile, välja arvatud purgimissõlme 

puhastile. 

§ 3
1
 lõige 1. Kanalisatsiooniehitisest lähtuva reostuse mõju, mis kahjustab või võib 

kahjustada inimese tervist või keskkonda, sh põhjustades kahju varale või 

raskendades või takistades keskkonna kasutamist puhkeaja veetmiseks või muul 

õiguspärasel viisil, ei tohi ulatuda kujast kaugemale. 

§ 15. Reoveepuhasti tuleb ehitada nii, et väikepuhastil oleks toimimisaeg vähemalt 30 

aastat, suurpuhastil vähemalt 50 aastat ning pinnaspuhastil, tehismärgalal, 

taimestikpuhastil või biotiigil vähemalt 15 aastat. 

§ 17 lõige 2. Purgimissõlme peab rajama reoveekogumisalale, mille reostuskoormus 

on 1000 ie või enam. 

§ 17 lõige 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. 

§ 17 lõige 5. Purgitava reovee reostuskoormus ei või ületada ööpäevas enam kui 10% 

reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormusest. 

Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise 

kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded 

põhjavee kaitseks 

Keskkonnaministri 16.12.1996. a määruse nr 61 "Veehaarde sanitaarkaitseala 

moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha 

hooldusnõuded põhjavee kaitseks" (viimati muudetud RT I 12.04.2011, 6), 

ülesandeks on kindlustada veehaaret ümbritseval maa- ja veealal põhja- või pinnavee 

ning veehaarderajatiste kaitse, et võimaldada joogivee nõuetele vastava vee tootmine. 

Juhul, kui ühisveevärgi põhjaveehaarde projektikohane tootlikkus on väiksem kui 500 

m
3
 ööpäevas, määratakse sanitaarkaitseala piirid vastavalt «Veeseaduse» §-le 28 ja 

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27049
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sanitaarkaitsealal kehtivaid «Veeseadusest» või «Looduskaitseseadusest» tulenevaid 

majandustegevuse kitsendusi kirjeldatakse ühisveevärgi põhjaveehaarde projektis. 

Juhul, kui ühisveevärgi põhjaveehaarde projektikohane tootlikkus on suurem kui 500 

m
3
 ööpäevas, koostatakse koos põhjaveehaarde projekti või põhjavee uuringu 

aruandega sanitaarkaitseala projekt. Projekti tellib veehaarde omanik või valdaja. 

Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise 

kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate 

piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1 

Vabariigi Valitsuse 29.11.2012. a. määrus nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 

reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed
1
” 

(avaldatud RT I, 04.12.2012, 1) kehtestab nõuded reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta ja nõuete täitmise kontrollimise meetmed ning 

reostusnäitajate piirmäärad. 

I Üldsätted. 

§ 2 lõige 2 Reostusnäitajate piirväärtus on käesolevas määruses sätestatud 

maksimaalne lubatud reoaine sisaldus vees, mille ületamise korral loetakse vesi üle 

kahjutuspiiri rikutuks. 

§ 3 lõige 1: Reostusallika reostuskoormust väljendatakse inimekvivalentides 

(edaspidi ie) ja arvutatakse aasta kestel reostusallika suurima nädalakeskmise 

reoainehulga alusel.  

§ 3 lõige 2: Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) on milligrammides väljendatud 

hapnikuhulk, mis mikroobidel kulub ühes liitris vees oleva orgaanilise aine 

lagundamiseks seitsme ööpäeva jooksul. 

II Nõuded heit- ja sademevee veekogusse ja pinnasesse juhtimise kohta.  

§ 4  lõige 1: Veekogusse või pinnasesse juhitava heitvee reostusnäitajad peavad 

vastama määruse lisas 1 (vt alljärgnev tabel) esitatud piirväärtustele või reovee 

puhastusastmetele.  

§ 4  lõige 3: Loaga määratud heitvee reostusnäitajate piirväärtused või reovee 

puhastusastmed sõltuvad reovee liigist, reoveekogumisala reostuskoormusest ja 

suubla seisundist. 

§ 5  lõige 3: Sademeveekanalisatsioonist tohib sademeveelaskme kaudu veekogusse 

juhtida sademevett, mille reostusnäitajad ei ületa määruse lisas 1 (vt alljärgnev tabel) 

sätestatud reostusnäitajate piirväärtusi, mis kehtivad reoveekogumisala kohta, mille 

reostuskoormus on 2000–9999 ie, välja arvatud heljuvaine sisaldus, mis ei tohi 

ületada 40 mg/l. Naftasaaduste sisaldus sademevees ei tohi ületada 5 mg/l. 

§ 5  lõige 4: Kui sademevee reostusnäitajad ei vasta lõikes 3 nimetatud 

reostusnäitajate ning muude reostusnäitajate poolest kehtestatud piirväärtustele, 

käsitletakse sademevett saastatud sademeveena, mis vajab enne suublasse juhtimist 

puhastamist. 

§ 6  lõige 1: Heit- ja sademevee pinnasesse juhtimine on käesoleva määruse 

tähenduses heit- ja sademevee hajutatult pinnasesse immutamine. 
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§ 6  lõige 2: Sademevee reostusnäitajad ei tohi pinnasesse juhtimisel ületada lisas 1 

(vt alljärgnev tabel) esitatud reostusnäitajate piirväärtusi, mis on kehtestatud 

reoveekogumisala kohta, mille reostuskoormus on 2000–9999 ie, välja arvatud 

heljuvaine sisaldus, mis ei tohi ületada 40 mg/l. Naftasaaduste sisaldus sademevees ei 

tohi ületada 5 mg/l. 

§ 6  lõige 4: Heit- ja sademevee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 

m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja 

kivimitest. 

§ 6  lõige 5: Kui heitvee juhtimine kaugel asuvasse veekogusse ei ole majanduslikult 

põhjendatud ning põhjavee seisundi halvenemise ohtu ei ole, võib heitvett juhtida 

pinnasesse, arvestades veeseaduse § 24
1
 lõigetes 8 ja 9 sätestatud erisusi, järgmistes 

kogustes: 

1) kuni 50 m
3
 ööpäevas kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud 

põhjaveega aladel pärast reovee bioloogilist puhastamist; 

  2) kuni 5 m
3
 ööpäevas kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud 

põhjaveega aladel, kasutades vähemalt reovee mehaanilist puhastamist; 

  3) kuni 5 m
3
 ööpäevas nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pärast reovee 

mehaanilist puhastamist juhul, kui puhastatakse ainult olmereovett, välja arvatud 

vesikäimlast pärit reovesi; 

4) kuni 10 m
3
 ööpäevas kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pärast 

reovee bioloogilist puhastamist; 

5) 10–50 m
3
 ööpäevas kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pärast 

reovee süvapuhastust, mille tulemusel heitvesi vastab nõuetele, mis on lisas 1 esitatud 

reoveekogumisala kohta, mille reostuskoormus ületab 100 000 ie. 

§ 7  lõige 1: Heit- ja sademevee pinnasesse juhtimine ei ole lubatud veehaarde 

sanitaarkaitsealal või hooldusalal ja lähemal kui 50 m sanitaarkaitseala või hooldusala 

välispiirist ning lähemal kui 50 m veehaardest, millel puudub sanitaarkaitseala või 

hooldusala, või joogivee tarbeks kasutatavast salvkaevust. 
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Tabel 1. Heitvee reostusnäitajate piirväärtused ja reovee puhastusastmed. 

Reostusnäitaja Reoveekogumisala reostuskoormus 

 Alla 300 ie 300–1999 ie 2000–9999 ie 10 000–99 999 ie 100 000 ja enam ie 

 Reostus-

näitaja 

piirväärtus, 

mg/l 

Reovee 

puhastus-

aste, % 

 

Reostus-

näitaja 

piirväärtus, 

mg/l 

Reovee 

puhastus-

aste, % 

 

Reostus-

näitaja 

piirväärtus, 

mg/l 

Reovee 

puhastus-

aste, % 

 

Reostus-

näitaja 

piirväärtus, 

mg/l 

Reovee 

puhastus-

aste, % 

 

Reostus-näitaja 

piirväärtus, mg/l 

Reovee 

puhastus-

aste, % 

 

Biokeemiline 

hapnikutarve 

(BHT7) 

40 Ei 

kohaldata 

25 80 15 80 15 80 15 80 

Keemiline 

hapnikutarve 

(KHT) 

150 Ei 

kohaldata 

125 75 125 75 125 75 125 75 

Üldfosfor Ei kohaldata Ei 

kohaldata 

2 70 1 80 0,5 90 0,5 90 

Üldlämmastik Ei kohaldata Ei 

kohaldata 

60 30 45 30 15 80 10 80 

Heljuvaine 35 70 35 70 25 80 15 90 15 90 

Reostusnäitaja Reostusnäitaja 

piirväärtus, mg/l 

Reovee puhastusaste, 

% 

Ühealuselised fenoolid 0,1 75 

Kahealuselised fenoolid 15 70 

Naftasaadused 1 75 

Reostusnäitaja pH ühik 

pH peab jääma vahemikku 6–9 
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