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I OLUKORRA KIRJELDUS 

 

 

1. Sissejuhatus. 

 

 

Rakvere vald paikneb Lääne-Viru maakonna keskel. Vallas on 19 küla ja 1 alevik.  

Rakvere vald piirneb Haljala, Sõmeru, Vinni, Väike-Maarja, Tamsalu, Saksi ja Kadrina 

valdadega ning Rakvere linnaga. Valla pindala on 127,7 km2, mis moodustab ca 3,5% 

Lääne-Viru maakonnast. Valda läbib Pärnu-Rakvere-Sõmeru põhimaantee ning Rakvere - 

Väike-Maarja - Vägeva tugimaantee ja Tallinn – Tapa – Rakvere - Narva raudtee. Rakvere 

valla elanike registri andmetel oli elanike arv seisuga 01.01.2015. aasta 2084. 

 

Rakvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVK AK) 

aastateks 2007 – 2018 koostas 2007. aastal AS Eesti Veevärk Konsultatsioon. Rakvere 

valla ÜVK AK täiendati 2010. aastal Rakvere vallavolikogu 26. mai 2010. a määrusega nr 

9. Vastavalt Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4 punktile (2) tuleb ÜVK AK üle 

vaadata vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. Seoses 

muudatuste sisseviimisega Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusesse [RT I, 01.04.2014, 

2 - jõust. 01.01.2015] täiendatakse Rakvere valla ÜVK AK kehtivusajaga aastatel 2015 

kuni 2026. Rakvere valla ÜVK AK täiendamise tellis Rakvere vallavalitsus osaühingult 

Vetepere (tööettevõtuleping nr. 1602/2015, 16. veebruar 2015. a). Vastavalt lepingule viib 

OÜ Vetepere Rakvere valla ÜVK AK kooskõlla kehtiva seadusandlusega Lepna, Veltsi, 

Arkna, Lasila, Tõrremäe, Tõrma, Levala, Karitsa, Järni, Taaravainu ja Päide asulate 

kompaktse asustusega alade osas.  

Käesolevat ÜVK AK täiendatakse edaspidi jätkuvalt vähemalt kord nelja aasta tagant 

kooskõlas muutustega valla majandustegevuses ja sotsiaalsfääris ning kooskõlas 

muudatustega seadusandluses.  

 

Koostatud ÜVK AK hõlmab Rakvere valla üldplaneeringus nimetatud kompaktse 

asustusega ja reovee kogumisaladega alasid: Veltsi, Lasila, Arkna külakeskused ja Lepna 

alevik ning kompaktse asustusega alasid: Tõrremäe, Tõrma, Levala, Karitsa, Järni, 

Taaravainu ja Päide külakeskuseid.  

 

Rakvere vallas tegelevad vee-ettevõtjatena järgmised ettevõtted: 

 AS Rakvere Vesi - tegevuspiirkonnaga Tõrremäe, Tõrma, Taaravainu, Arkna ja 

Veltsi külade ning Lepna aleviku kompaktse asustusega aladel. Tegevusluba 

31.12.2016. a. 

 Rakvere Vallavalitsus - tegevuspiirkonnaga Lasila, Karitsa ja Levala kompaktse 

asustusega aladel. 

 

ÜVK AK koostamisel lähtuti Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusest ja teistest 

seadusandlikest aktidest, Rakvere valla poolt 2012. aastal koostatud Rakvere valla 

https://www.riigiteataja.ee/akt/101042014002
https://www.riigiteataja.ee/akt/101042014002
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arengukavast aastateks 2013 - 2032, Lääne-Viru Maavalitsuse poolt koostatud Lääne-

Virumaa maakonnaplaneeringust, 2010. aastal kehtestatud Rakvere valla üldplaneeringust, 

AS Maves poolt 2003. aastal koostatud Pandivere põhjavee alamvesikonna 

veemajanduskavast, Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavast ning teistest töödest ja 

seadusandlikest aktidest. Samuti lähtuti Rakvere Vallavalitsuse ja kohaliku vee-ettevõtja 

AS Rakvere Vesi seisukohtadest ÜVK arendamisel. 

 

Vaadeldava piirkonna olemasolevate ja perspektiivsete veevarustus- ja 

kanalisatsioonisüsteemide kaardistamise alusmaterjal saadi Rakvere Vallavalitsuselt. OÜ 

Vetepere vormistas saadud kaardimaterjalile käesoleva töö lisades toodud joonised 

paberkandjal ja digitaalselt. 

 

Rakvere valla ÜVK AK täiendused koostas OÜ Vetepere – kontaktisikud: Aare Kuusik 

tel.: 5162476; e-post: aare@vetepere.ee ja insener Argo Kuusik e-post: argo@vetepere.ee. 

Arengukava koostamisel osutasid suurt abi Rakvere valla keskkonna- ja kommunaalnõunik 

hr. Lauri Sard tel.: 5228375, e-post: lauri@rakverevald.ee ja AS Rakvere Vesi 

tootmisdirektor hr. Aivar Lõhe tel.: 5028131, e-post: aivar@rakveso.ee .  

 

 

 

2. Arengukava koostamiseks vajalikud lähteandmed. 

2.1. Õiguslik baas. 

 

 

11. 05. 1994. aastal vastu võetud ja järgnevalt korduvalt täiendatud Veeseaduse 

ülesandeks on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes ökoloogilise 

tasakaalu tagamine. 

Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi 

suhteid ning avalike veekogude ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogude 

kasutamist. 

 

14. 06. 1993. aastal vastu võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on 

kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada oma haldusterritooriumil veevarustuse 

ja kanalisatsiooniga seonduvat. 

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamist reguleerib 10. veebruaril 1999. a. 

vastu võetud Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (ÜVKS): 

§ 4.  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine ja arendamine 

(1) Ühisveevärk ja -kanalisatsioon rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Kui kohalikul omavalitsusel 

puudub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, võib ühisveevärki ja -

kanalisatsiooni rajada detailplaneeringu alusel kuni selle arendamise kava valmimiseni 

tingimusel, et detailplaneering sisaldab käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõudeid. 

mailto:aare@vetepere.ee
mailto:argo@vetepere.ee
mailto:lauri@rakverevald.ee
mailto:aivar@rakveso.ee
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 (11) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist korraldab kohalik 

omavalitsus. 

 (2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostatakse vähemalt 12 aastaks. 

Kava vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda 

korrigeeritakse. Seejuures tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas 

vähemalt 12 aastat, ning ülevaadatud kava uuesti kinnitada. Kava peab sisaldama 

vähemalt: 

1) ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte; 

2) dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas 

reoveekogumisalade sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee 

äravoolurajatiste põhiskeemi; 

 3) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist 

maksumust. 

 (21) Dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem peab sisaldama 

vähemalt: 

 1) veeallikate ja veehaarete ning pumba- ja puhastusrajatiste asukohti, sanitaarkaitsealade 

ning rõhutsoonide ulatust ja kirjeldust; 

 2) tulekustutusvee saamise lahendusi ja veevõtukohti; 

 3) kanalisatsioonisüsteemide kirjeldust, ülevoolu-, pumba- ja puhastusrajatiste ning 

purgimissõlmede ja väljalaskude asukohti ja kujasid. 

 (22) Reoveekogumisala on ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee 

kanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või suublasse juhtimiseks. 

Reoveekogumisala piiritletakse veeseaduse alusel. 

 (23) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava peab olema kooskõlas vesikonna 

veemajanduskavaga. 

 (24) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava tuleb enne kinnitamist 

kooskõlastada Keskkonnaameti ja Terviseametiga. 

 (25) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel riigi tagatud laenuga, riiklike või 

Euroopa Liidu vahenditega peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas lisaks 

käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 21 nimetatud andmetele sisalduma: 

 1) keskkonnatingimuste ülevaade, sealhulgas ülevaade pinna- ja põhjaveest, vete 

seisundist, pinna- ja põhjaveele avalduvast koormusest, põhjaveevarudest ja 

ehitusgeoloogilistest tingimustest ning kava seisukohast olulistest piirkonna muudest 

iseärasustest; 

 2) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kirjeldus, sealhulgas vee-ettevõtja andmed, 

kliendigrupid, tarbitud ja tarbitava vee kogused ning ärajuhitava reovee ja heitvee kogused, 

vee- ja kanalisatsioonisüsteemide lekkest tingitud veekaod, infiltratsiooni hinnanguline 

suurus ja kava seisukohast olulised muud andmed; 

 3) sotsiaal-majanduslike näitajate kirjeldus, sealhulgas kohaliku omavalitsuse üksuse ühe 

leibkonnaliikme aasta keskmise netosissetuleku ja elanikkonna maksevõime prognoos 

vähemalt 12 aastaks aastate kaupa; 

 4) ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide asukoht ja nende asendiskeem ning 

nimetatud süsteemide, sealhulgas puurkaev-pumplate, veetöötlusjaamade, 
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survetõstepumplate, veetorustike, tuletõrjehüdrantide, ühisvoolu- ja 

lahkvoolukanalisatsiooni, lokaalsete puhastusseadmete, reoveepumplate, purgimissõlmede, 

reoveepuhastite, sademeveekanalisatsiooni ja tulekustutusvee võtmise kohtade tehniline 

kirjeldus ning seisukorra ja sobivuse hinnang; 

 5) vee-ettevõtja finants-majanduslike näitajate kirjeldus ning lühi- ja pikaajalised 

investeerimisprogrammid, investeeringute allikad, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse 

osutamiseks vajaliku põhivara kirjeldus ja seisundi hinnang, ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni teenuse hinna prognoos ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele 

tehtavate kulutuste osakaal kohaliku omavalitsuse üksuse ühe leibkonnaliikme aasta 

keskmisest netosissetulekust vähemalt 12 aastaks aastate kaupa; 

 6) kohaliku omavalitsuse üksusele sobivate tehniliste lahenduste iseloomustus käesoleva 

lõike punktidest 2–5 lähtudes; 

 7) kohaliku omavalitsuse üksuse määratud perspektiivsete ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniga kaetavate alade kaardid juhul, kui need ei sisaldu kohaliku omavalitsuse 

üldplaneeringus. 

 (3) Mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumi hõlmava ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniga kaetud ala ulatus ning sellise ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise 

tingimused määratakse omavalitsuste vahelise halduslepinguga. 

 (4) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

omanik või valdaja seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal 

olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt reovee ärajuhtimine 

ühiskanalisatsiooni. 

 (5) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise alus, kui arendamise kaasfinantseerimine toimub riigieelarvest või riigi tagatud 

laenust. 

 

Rakvere vallas on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seonduv lisaks ülevabariigilistele 

õigusaktidele reguleeritud järgmiste Rakvere valla territooriumil kehtivate 

õigusaktidega: 

1. Rakvere vallavolikogu 27.08.2014. aasta määrusega nr 11 „Rakvere valla 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumise ja nende kasutamise eeskiri“.  

2. Rakvere vallavolikogu 26.02.2014. aasta määrus nr 1 „Vee-ettevõtja määramine 

Veltsi külas“.  

3. Rakvere vallavalitsuse 20.02.2014. a määrus  nr. 1 „Ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni teenuste hindade kehtestamine Veltsi külas“. 

4. Rakvere vallavolikogu 29.05.2013. aasta määrus nr 4 „Rakvere valla 

veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine“. 

5. Rakvere vallavalitsuse 29.05.2013. aasta korraldus nr 140 „Rakvere valla Lepna 

alevikus ja Tobia külas veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade 

kehtestamine”. 

6. Rakvere Vallavalitsuse 18.09.2008. aasta korraldus nr. 451 ”Rakvere vallas AS 

Rakvere Vesi teeninduspiirkonda jäävates Taaravainu, Tõrma ja Tõrremäe 

veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine”. 
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7. Rakvere vallavolikogu 22.02.2006. aasta määrus nr. 5 ”Rakvere valla 

veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord”.  

8. Rakvere Vallavalitsuse 18.09.2008. aasta korraldus nr. 451 ”Rakvere vallas 

Arkna, Järni, Karitsa, Lasila, Levala ja Veltsi külades ning Lepna alevikus 

veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine”. 

9. Rakvere vallavolikogu 27. 08. 2014.  aasta määrusega nr 11  „Rakvere valla 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ning nende kasutamise eeskiri“  § 5 

lõige 1 määrab, et Rakvere vallas on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumine 

tasuta.  

Aktsiaseltsiga Rakvere Vesi  seotud seadusandlikud aktid: 

1. Rakvere vallavolikogu otsus nr.14  29.05.2013. a   AS Rakvere Vesi määramine 

vee-ettevõtjaks Lepna alevikus ja Tobia külas perioodiks 01.07.2013-30.06.2018. a. 

2. Rakvere vallavolikogu määrus nr.12  27.10.2010. a   AS Rakvere Vesi määramine 

vee-ettevõtjaks Arkna külas perioodiks 01.11.2010-31.10.2015. a. 

3. Rakvere vallavolikogu määrus nr.12  26.02.2014. a   AS Rakvere Vesi määramine 

vee-ettevõtjaks Veltsi külas perioodiks 01.04.2014-31.03.2019. a. 

4. Rakvere vallavolikogu otsus nr.21  19.10.2011. a   AS Rakvere Vesi määramine 

vee-ettevõtjaks Tõrma, Taaravainu ja Tõrremäe külades perioodiks 28.09.2011-

27.09.2016. a. 

5. AS Rakvere Vesi 23.09.2014. a käskkiri nr 5/2-4 teenuste hinna kehtestamise kohta 

Rakvere valla Lepna alevikus ning Arkna, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe ja 

Veltsi külades. 

 

 

 

2.2. Rakvere valla arengukava. 

 

 

Rakvere valla arengukava aastateks 2013 - 2032 kinnitati Rakvere vallavolikogu 28. 

novembri 2012. a määrusega nr 2.  

Rakvere valla arengukava on strateegiline juhis omavalitsuse tegevuse suunamiseks, mis 

annab tervikliku ülevaate valla prioriteetidest, fikseerib põhieesmärgid ning loob eeldused 

valla arengu stabiilsusele ja järjepidevusele. 

Arengukava visioon ja strateegilised eesmärgid on koostatud pikaajaliselt aastateks 2013-

2032. Ülesanded, investeeringud ja projektipõhised tegevused on hõlmavad lühiajalist 

perioodi 2013-2016.  

Arengukava lähtub Eesti Vabariigi õigusaktidest ja valla põhimäärusest. Arengukava koos 

üldplaneeringuga on aluseks omavalitsuse tegevusele, eelarvete koostamisele, 

investeeringute- ja rahastamistaotlustele ning erinevate valdkondade detailsematele 

arengukavadele ning planeeringutele. 

 

Rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2012. a elas Rakvere vallas 2170 elanikku. 

Rahvastiku keskmine tihedus vallas oli 17,9 inimest km² kohta. Suurima elanike arvuga 



 

 10 

asulad olid Lepna alevik, Veltsi, Arkna, Lasila ja Tõrremäe külad. Valla rahvastikku on 

viimasel kümnendil iseloomustanud negatiivne saldo. 2010. a 1. jaanuaril oli vallas 

elanikke 2228, 2011. aastal sama seisuga elas vallas 2222 elanikku. Rakvere valla elanike 

arv on viimaste aastatega vähenenud nii negatiivse loomuliku iibe kui ka rändesaldo 

tagajärjel, kuid vanuselise koosseisu järgi on valla rahvastik noor. Vanusegrupp 25 - 29 

eluaastat moodustab 24% valla rahvastikust. 

Statistikaameti andmed statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete osas näitavad ettevõtete 

arvu tõusu Rakvere vallas: 2009. a – 154, 2010. a – 190, 2011. a – 180 ettevõtet. Õigusliku 

vormi järgi moodustasid valdava enamuse osaühingud (2011. aastal 81), teine eelistatud 

ettevõtluse õiguslik vorm on füüsilisest isikust ettevõtja (2011. aastal 52). 

Rakvere valla põhilised tegevusvaldkonnad on põllumajandus, toiduainete- ja 

puidutööstus. Põllumajandusettevõtted tegelevad teraviljakasvatuse, kartulikasvatuse, 

loomakasvatuse ja piimakarjakasvatusega. Suurim tööandja vallas on OG Elektra, mis 

tegeleb peamiselt toiduainete tootmisega. Suurematest ettevõtetest on vallas veel Järni 

külas asuv puidutööstus.  

Rakvere vald asub valdavalt nitraaditundlikul alal ning Pandivere veekaitsealal, seepärast 

tuleb erilist tähelepanu pöörata pinnase ja põhjavee saastatuse vältimisele. 

Valla elanike tööhõivet iseloomustab suur seotus Rakvere linnaga, mõningal määral ka 

sõltuvus kohalikest suurematest tööandjatest. Varasematel aastatel on valla elanikkonnas 

töötute arv on kõikunud 6-13 inimese vahel. Seoses majanduskliima halvenemisega Eestis 

hakkas töötute osakaal kasvama alates 2008. aasta lõpust. Registreeritud töötuid oli 

Rakvere vallas kõige rohkem seisuga 31.01.2010, mil töötuna oli arvele võetud 139 

inimest, 2011. aasta lõpuks vähenes nimetatud arv 61-le inimesele. 

Vallas on ca 500 majapidamist. Rakvere vald saab oma vee 34 põhjavee puurkaevust. 

Tarbitav veekogus on 30 tuhat kuupmeetrit aastas, joogivee kvaliteet vastab kehtivatele 

nõuetele. Tsentraalne veevarustus on Arkna, Veltsi, Lepna, Karitsa, Levala,  Lasila, Tõrma 

ja Tõrremäe külades. Vallas töötab 5 reovee puhastusseadet, millest kaks puhastusseadet 

vajavad rekonstrueerimist. Olemasolevad puhastid katavad kogu valla vajadused. 

Rakvere vald asub n.ö teede ristumispunktis, valda läbib 11 riigimaanteed, kogupikkusega 

60,50 km. Teedevõrgu kogupikkus on ligi 155 kilomeetrit. 

Kõik Rakvere valla majapidamised, ettevõtted ja asutused on suuremal või vähemal määral 

jäätmetekitajad. Jäätmemajanduses on olmejäätmete vedu korraldatud terve valla 

territooriumil. Teenust pakub RagnSells ning jäätmed veetakse põhiliselt Ussimäele. 

Valla asutuste majandamise aluseks on valla eelarve. Põhilised tuluallikad on laekumised 

maksudest, munitsipaalasutustest ja - varadest, rahalised toetused, laenud ja intressid, 

allasutuste omatulud ning muud laekumised. Rakvere valla tulud sõltuvad suuresti 

riigieelarvest eraldatavast toetusest, mille eraldiste aluseks on valla elanike arv ning 

kohalike elanike töötasust laekuv üksikisiku tulumaksu osa. Valla poolt tehtud 

investeeringud on viimastel aastatel suurenenud. 2011. aastal oli investeeringute maht 

kokku 450 721 eurot, mis valdkonniti jagunes hariduse (404 890 eurot), 

majandusvaldkonna (31 194 eurot), vaba aja, kultuuri ja spordi valdkonna (12 301 eurot) 

ning sotsiaalse kaitse ja tervishoiu (2336 eurot) vahel. Rakvere valla võlakoormus oli 

2010. aastal 70 303 eurot, 2012. aastaks on see kasvanud 160 000 euroni. 
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RAKVERE VALLA STRATEEGILISED EESMÄRGID JA ÜLESANDED. 

Elanike vajadustele vastav tehniline taristu. 

Aastatel 2013-2016 keskendutakse järgmiste ülesannete lahendamisele: 

• Avalikus kasutuses olevate teede parendamine iga-aastase teehoiukava alusel 

eelarveliste 

vahendite piires. 

• Kompaktse hoonestusega alade ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni parendamine. 

• Päide elamupiirkonna tsentraalse veevarustuse ja kanalisatsiooni rajamise eeltöö 

teostamine. 

• Alternatiivenergia kasutuselevõtu soodustamine. 

• Transpordiühenduse uuringu teostamine. 

• Valla üürikorterite süsteemi väljaarendamine noortele peredele. 

 

INVESTEERINGUTE PRIORITEEDID.      Tabel 1. 

 

 
 

 

 

2.3. Planeeringud. 

2.3.1. Lääne-Viru maakonnaplaneering. 

 

 

Maakonnaplaneering on kehtestatud 29. mail 2000 maavanema korraldusega nr 134. 

Maakonnaplaneeringus on Rakvere vald määratletud kui põllumajanduslik Rakvere linna 

lähiümbruskond, kus peamisteks tegevusaladeks on põllumajandus, toiduainete- ja 

puidutööstus. 

Lisaks lähtutakse Lääne-Virumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringust „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ Teemaplaneeringus on määratletud 

väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik, mille lahendustega üldplaneeringu 

koostamisel arvestatakse ning millele täpsustusi tehakse. Kehtestatud on teemaplaneering 

„Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“, mille üldine eesmärk tuleneb 

üleriigilises planeeringus EESTI 2010 seatud eesmärgist tagada elanike põhivajaduste 

rahuldamine sõltumata nende elukohast igapäevaste teenuste kättesaadavuse näol. 

Planeeringu konkreetseks eemärgiks on soovituste tegemine eri kantide teenuste 

kättesaadavuse tagamise otstarbekaimate viiside osas. 

Maakonnaplaneering koostatakse kogu maakonna territooriumi või selle osa kohta. 

Maakonnaplaneering on kokkulepe, milles sisaldub erinevate huvide kandjate ühtne 
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arusaam eesmärkidest ja tegemistest, mis tagavad piirkonna arengu ja jätkusuutlikkuse. 

Planeering tasakaalustab riiklikke ja kohalikke arenguvajadusi ning huve. 

Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele, 

kehtestatud üldplaneeringu puudumise korral valla ja linna detailplaneeringute 

koostamisele ning projekteerimistingimuste väljaandmisele.  

 

Koostamisel on Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+. 

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 uute maakonnaplaneeringute 

koostamise kõikides maakondades. Lääne-Viru maavanem algatas 30.07.2013 

korraldusega nr 1-1/2013/543 maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise. 

 Lääne-Viru maakonnaplaneeringus käsitletakse kogu maakonna maismaa osa ning 

vajadusel vaadeldakse planeeritava mõjusid merealale. 

 Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakonna ruumilise arengu põhimõtete 

ja suundumuste määratlemine, tasakaalustades riiklikke ja kohalikke huve ning vajadusi. 

Lääne-Viru maakonna jaoks on maakonnaplaneeringu koostamisel olulisemateks 

teemadeks maavarad, sadamad ja logistika, sotsiaalne infrastruktuur. Samuti maakonna 

toimepiirkonnad, maakondliku tähtsusega taristute asukohad ja nende koridorid. 

Planeeringu koostamisel arvestatakse tasakaalustatult majandusliku, sotsiaalse ja 

kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi mõjusid.  

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu kohta saab lisainformatsiooni tel 3258015 Jaan Kangur, 

või e-posti teel jaan.kangur@laane-viru.maavalitsus.ee.  

 

 

 

2.3.2. Rakvere valla üldplaneering. 

 

 

Üldplaneeringu eesmärgiks on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste 

määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel 

detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus ja 

ehitustingimuste seadmiseks. 

Arendus- ja ehitustegevus toimub Rakvere vallas läbi detailplaneeringute ja sihtotstarbe 

muudatuse maakatastris. Detailplaneeringu kohustust ei ole hajaasustuses, kus ehitamise 

aluseks on projekteerimistingimused. Igale katastriüksusele on ühe üksiku eluasemekoha 

rajamine võimalik ilma detailplaneeringuta juhul, kui eksisteerib olemasolev juurdepääs. 

Arendustegevusel on kohustuslik arvestada üldplaneeringuga kehtestatud arengusuundi. 

Kompaktse asustusega alad on valla piirkonnad, kus ruumiline planeerimine peab järgima 

linnalisele asulale omaseid põhimõtteid. Arvestada tuleb ühiste tehnovõrkude ja 

tänavavõrgu rajamise vajadusega. 

Kompaktse asustusega alad Rakvere vallas on (aluseks Keskkonnaministeeriumi 

soovitused): 

- Kompaktse hoonestusega, tänavate ja ühiste tehnovõrkudega aleviku- või külaosa; 

mailto:jaan.kangur@l-virumv.ee
mailto:jaan.kangur@l-virumv.ee
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- Suvila või aiandusühistu maa-ala; 

- Ühepereelamute, aiamajade või suvilate grupp, mis koosneb enam kui kolmest 

nimetatud hoonest, millede omavaheline kaugus on alla 100m; 

- Eraldiseisev rida- või sektsioonelamu(te) ala koos selle teenindamiseks vajaliku 

maaga; 

- Eraldiseisev üle 1000 m2 ehitusalase kogupinnaga tootmishoone(te) või 

laohoone(te) ala koos selle teenindamiseks vajaliku maaga; 

- Väljaspool asulat paikneva sadama, lennuvälja, autoteenindusjaama või 

bensiinijaama ala koos nende teenindamiseks vajaliku maaga. 

 

Perspektiivsed kompaktse asustusega alad on Arkna, Karivärava, Kloodi, Kullaaru, Lasila, 

Mädapea, Paatna, Päide, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe, Veltsi külades ja Lepna 

alevikus. 

 

Detailplaneering on aluseks valla või linna territooriumi väiksema osa lähiaastate 

ehitustegevusele ja maakasutusele. Kehtestatud detailplaneering on aluseks uute 

katastriüksuste moodustamisele ning olemasolevate katastriüksuste piiride muutmisele 

detailplaneeringu koostamise kohustuse korral. Detailplaneeringu koostamisega 

lahendatakse konkreetsete kruntidega seotult juurdepääsuteede, trasside, veevarustuse, 

heitveepuhastuse ning haljastuse rajamise võimalused ning põhimõtted. 

Detailplaneeringu kohustust ei ole hajaasustuses, kus ehitamise aluseks on 

projekteerimistingimused. Igale katastriüksusele on ühe üksiku eluasemekoha rajamine 

võimalik ilma detailplaneeringuta juhul, kui eksisteerib olemasolev juurdepääs. 

Detailplaneering koostatakse üldjuhul saavutamaks üldplaneeringuga kavandatu 

elluviimist, kuid sellega võib põhjendatud vajaduse korral taotleda ka üldplaneeringu 

osalist muutmist. 

 

Veevarustus ja kanalisatsioon 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamine toimub valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 

arendamise kava aastateks 2007-2018 alusel (Eesti Veevärk, töö nr K-385-06, Tallinn 

2007). Hajaasustuses tuleb üksikud puurkaevud rajada võimalusel mitme kinnistu 

veevarustuse tagamiseks. Kõik valla üldplaneeringuga kavandatud kompaktsed alad on 

perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetavad alad. 

 

Tuletõrje veevõtukohad 

Valla erinevates piirkondades tuleb kasutada looduslikke veekogusid, tuletõrjetiigid 

puhastada ning ehitada välja nõuetele vastavad veevõtukohad. Uute hoonestusalade 

arendamisel tuleb detailplaneeringutes ette näha tuletõrjehüdrantide rajamine ning ehitiste 

püstitamisel järgida siseministri 08.09.2000 a. määruses nr 55 „Tuleohutuse üldnõuded”, 

Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 a. määruses nr 315 „Ehitistele ja selle osale esitatavad 

tuleohutusnõuded” ja EVS 812-6 Ehitise tuleohutus, osa 6. Tuletõrjeveevarustus sätestatut. 
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KSH protsessi käigus tehti ettepanekud planeeringulahenduse täiendamiseks, mis on 

esitatud jooksvalt KSH aruandes. Selguse huvides on need kokkuvõtvalt koondatud ka 

käesolevas peatükis: 

Põhjavesi: 

- Tootmismaade arendamisel on soovitav enne põhjavett kahjustada võiva 

tootmistegevuse lubamist läbi viia keskkonnamõju hindamine ning sellest tulenevalt 

ette näha meetmed põhjavee reostusohu vähendamiseks (nt ala katmine vettpidava 

kihiga (asfalt vms), kanalisatsiooni väljaehitamisel kasutada lekkekindlaid seadmeid, 

võimalusel juhtida reovesi ühiskanalisatsiooni ja vältida omapuhastite rajamist või 

heitvee juhtimist pinnasesse). 

- Põhjavee nõrga kaitstuse tõttu tuleb reoveepuhastite rajamisel tagada, et 

puhastamata heitvesi pinnasesse ja põhjavette ei satuks. 

- Puurkaevude rajamisel ja kasutamisel tuleb tagada põhjavee kaitse reostuse eest –

kaevud pealt nõuetekohaselt kinni katta ning peale kasutamist tamponeerida. 

- Ühe kinnisasja tarbeks rajatava puurkaevu rajamisel tuleb arvestada, et asukoht 

oleks võimalikest reostusallikate (kogumiskaevud, käimlad, prügikastid jms) suhtes 

põhjaveevoolu suunas ülesvoolu ja neist krundi piires võimalikult kaugel (vähemalt 

10m). 

Veevarustus ja kanalisatsioon: 

- Uute kompaktsete hoonestusalade arendamisel on soovitav seada tingimus 

liitumiseks tsentraalsete võrkudega. Üldplaneeringuga määratleda elamualade 

piirkonnad, kus on uute hoonete rajamisel kohustus liituda ühisveevõrguga, nt 

suuremate külade lähedal paiknevad kompaktse hoonestusega alad. 

- Hajaasustuses üksikud puurkaevud rajada võimalusel mitme kinnistu veevarustuse 

tagamiseks. 

- Uute elamute rajamisel ja vanade kasutuselevõtul tutvuda eelnevalt looduslike 

tingimustega. 

- Reoveekogumisalade piirid määrab keskkonnaminister oma käskkirjaga. 

Üldplaneeringuga määrata perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetavad alad, mis ei 

ole määratud reoveekogumisalaks. 

- Imbväljakute rajamisel tuleb igal üksikjuhtumil kaaluda selle võimalikkust ning 

hinnata heitvee immutamisega kaasnevaid ohte. 

- Heitvee juhtimisel reostustundlikku suublasse tuleb lisaks bioloogilisele 

tavapuhastusele tagada ka fosfori ja lämmastiku ärastus. 

- Üldplaneeringu elluviimisel rekonstrueerida olemasolevad vee- ja 

kanalisatsioonitorustikud ning reoveepuhastid, et seeläbi tagada nõuetekohane 

veevarustus ja reoveepuhastus. 

- Põhjavee seisundi kaitseks tuleb võimalikult suur osa elanikkonnast ühendada 

ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemiga. Eelistada ühiskanalisatsiooni lokaalsetele 

lahendustele. 
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2.3.3. Detailplaneeringud Rakvere vallas. 

 

 

Rakvere valla üldplaneeringuga on määratud kompaktse asustusega alad Arkna, 

Karivärava, Kloodi, Kullaaru, Lasila, Mädapea, Paatna, Päide, Taaravainu, Tobia, Tõrma, 

Tõrremäe, Veltsi külades ja Lepna alevikus. Detailplaneeringu kohustust ei ole 

hajaasustuses, kus ehitamise aluseks on projekteerimistingimused. Rakvere vallas on 

koostatud või koostamisel järgmised detailplaneeringud:  

 

Jrk nr     Planeeringu nimetus Kehtestamise aeg ja otsuse number Piirkond 

1 Kalda    20.02.2002 nr 5   Taaravainu 

2 Väljavahi    05.11.2003 nr 41   Tõrremäe 

3 Metsa    21.07.2004 nr 227   Päide 

4 Liivakalda    27.04.2005 nr 13   Tõrremäe 

5 Ristmiku    13.10.2005 nr 35   Tõrremäe 

6 Risti    23.11.2005 nr 12   Taaravainu 

7 Tõrremäe aiandi   22.03.2006 nr 8   Tõrremäe 

8 Põhjakeskus   22.09.2006 nr 23   Tõrremäe 

9 Sireli    25.04.2007 nr 14   Taaravainu 

10 Saeveski    25.04.2007 nr 15   Tõrma 

11 Kalda    10.07.2007 nr 22   Taaravainu 

12 Tiidemaa    10.07.2007 nr 23   Lepna 

13 Jürirahva    26.09.2007 nr 26   Päide 

14 Kõrtsi    24.10.2007 nr 31   Päide 

15 Kinguküla    19.12.2007 nr 38   Päide 

16 Rebase    26.03.2008 nr 10   Tõrma 

17 Künka    25.06.2008 nr 23   Taaravainu 

18 Roosi- Tammiku   24.09.2008 nr 29   Taaravainu 

19 Küüni- Mätliku   24.09.2008 nr 30   Lepna 

20 Antsu    17.06.2009 nr 19   Tõrremäe 

21 Mirdimäe    18.08.2010 nr 16   Taaravainu 

22 Elisa masti    19.01.2011 nr 4   Taaravainu 

23 Maasikmäe   18.05.2011 nr 13   Päide 

24 Papli    18.05.2011 nr 13   Tõrma 

25 Tamme    18.05.2011 nr 13   Karivärava 

26 Väljavahi parkla   15.06.2011 nr 17   Tõrremäe 

27 Päide veski   19.10.2011 nr 22   Päide 

28 Rõõmu    23.01.2013 nr 2   Taaravainu 

29 Nurmiku    18.12.2013 nr 14   Tõrma 

30 Rahunurme   23.04.2014 nr 10   Kloodi 
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2.3.4. Naabervaldade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavad 

 

 

Rakvere vald paikneb Põhja-Eestis, Lääne-Viru maakonna keskosas, vald piirneb põhjas 

Haljala vallaga, idas Sõmeru ja Vinni valdade ja Rakvere linnaga, lõunas Tamsalu vallaga 

ning läänes Kadrina vallaga.  Kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavad 

on kõigil nimetatud valdadel.  

Osa Rakvere vallas paiknevaid ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatisi on seotud Rakvere 

linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga linna edela-, lääne- ja loodeservas.  

Rakvere valda läbib Selja jõgi ja selle lisajõed ja ojad, milledesse juhitakse osade Rakvere 

valla asulate heitvesi.  

 

 

 

2.4. Vesikondade ja alamvesikondade veemajanduskavad. 

 

 

Vastavalt Veepoliitika raamdirektiivile tuleb igale vesikonnale koostada veemajanduskava, 

mis kujutab endast täpseid juhiseid, kuidas saavutada kindla aja jooksul (esialgu aastaks 

2015 ja edaspidi iga kuue aasta jooksul) vesikonnale seatud eesmärgid.  

Rakvere vald paikneb Ida-Eesti vesikonnas ja külgneb läänes Lääne-Eesti vesikonnaga. 

Lisaks jääb Rakvere valla territooriumile ka osa Pandivere põhjavee alamvesikonnast, mis 

osaliselt kattub Ida-Eesti vesikonnaga. 

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava on koostatud vee kaitse ja kasutamise abinõude 

planeerimiseks vesikonnas. Vesikondade veemajanduskavade koostamisel lähtuti nii 

veeseadusest kui ka EL-i veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ). 

Veepoliitika raamdirektiivi rakendamiseks tuleb liikmesriikide veemajanduse juhtimiseks 

koostada veemajanduskavad oluliste veeprobleemide lahendamiseks ning vee hea seisundi 

saavutamiseks. 

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava lähtematerjalideks on Viru, Peipsi, Võrtsjärve ja 

Pandivere põhjavee alamvesikondade veemajanduskavad ja veemajanduskavade 

koostamise käigus valminud uuringud ja aruanded. 

Rakvere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on arvestatud 

Ida-Eesti vesikonna ja Pandivere põhjavee alamvesikonna veemajanduskavades toodud 

eesmärkidega ja meetmekavadega.  

Kõigi nimetatud dokumentidega saab tutvuda EV Keskkonnaministeeriumi kodulehel:  

Kehtivad veemajanduskavad (perioodiks 2009-2015). 

Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2010. a. korraldus nr 118 "Veemajanduskavade 

kinnitamine" 

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 

Koiva vesikonna veemajanduskava   

Koiva River Basin Management Plan 

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1119105/2010.04.07+VV+korraldus+01.04.2010+nr+118.pdf
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1119105/2010.04.07+VV+korraldus+01.04.2010+nr+118.pdf
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1117261/2010.04.07+Kinnitatud+Ida-Eesti+vesikonna+veemajanduskava.pdf
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1117262/2010.04.07+Kinnitatud+Laane-Eesti+vesikonna+veemajanduskava.pdf
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1117263/2010.04.07+Kinnitatud+Koiva+vesikonna+veemajanduskava.pdf
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1152634/2010.12.21+Koiva+RBMP.pdf
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2.4.1. Pandivere põhjavee alamvesikonna veemajanduskava  

 

 

Vabariigi Valitsus kehtestas 3. aprilli 2001. a. määrusega nr. 124 “Vesikondade ja 

alamvesikondade nimetamine” Pandivere põhjavee alamvesikonna. 

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a. määrusega nr. 17 kehtestati Pandivere ja Adavere-

Põltsamaa nitraaditundlik ala ja kaitse-eeskiri. Pandivere põhjavee alamvesikond 

moodustab selle nitraaditundliku ala Pandivere nitraaditundliku piirkonna. 

Pandivere põhjavee alamvesikonna veemajanduskava valmis 2002. a. juunis ja see 

kinnitati 10. 03. 2005. a. Pandivere põhjavee alamvesikonna faktiline andmestik on 

koondatud geograafilisse infosüsteemi GIS ja andmetabelite teave on kasutatav koos teiste 

keskkonnaandmetega digitaalkaardil. Veemajanduskava ja meetmeplaaniga on võimalik 

tutvuda EV Keskkonnaministeeriumi kodulehel. 

Pandivere alamvesikonna veemajanduskava keskkonnaeesmärgid. 

Eelkõige vajame puhast joogivett, seejärel on oluline vee-elustiku kaitse, veekogude 

kalamajanduslikud kasutusvõimalused, aktiivse puhkuse võimaldamine ja maastiku 

esteetilise väärtuse säilitamine. Samas on oluline tagada majanduse arenguks vajalikud 

ressursid (nagu mullaviljakus) looduskeskkonda oluliselt kahjustamata ning looduslikku 

mitmekesisust säilitades. 

Joogivesi. 

Lähiperioodi (2006) esmane eesmärk on ohutu joogivee tagamine kogu Pandivere 

elanikkonnale: joogivesi ei tohi sisaldada haigustekitajaid ega ülenormatiivselt keemilisi 

toksilisi ühendeid. 

Kaugemas perspektiivis (2013) peab joogiveevarustussüsteemide (mida kasutavad enam 

kui 50 inimest) vesi vastama kõigile kvaliteedinõuetele: peab olema nähtavalt puhas ja hea 

maitsega; vastama nõuetele indikaatornäitajate osas, peab olema tehnilistele normidele 

vastav. 

Põhjavesi. 

Eesmärgiks on regionaalse põhjavee toiteala kaitse ja joogivee säilitamine piirkonna 

elanikele – maapinnalähedase veekihi põhjavesi piirkonnas, ka põllumajandusaladel peab 

lämmastikuühendite osas olema kasutatav joogiks. Ülemise vööndi allikate vee 

nitraatioonisisaldus peab olema alla 50 mg/l. Suurte allikate nitraatioonisisaldus alla 25 

mg/l. 

Tuleb tagada põhjavee kaitse ohtlike ainetega reostamise eest, keskkonnaohtlike objektide 

vastavus keskkonnanõuetele, olemasolevate reostuskollete kontroll ning põhjavee reostuse 

lokaliseerimine. Heitvee juhtimine põhjavette ei ole oluliselt kahjustanud põhjavee 

kvaliteeti. 

Enamuse veehaarete ja erakaevude vesi väljaspool suuremaid asulaid peab vastama ilma 

töötlemata joogivee nõuetele. 

Pinnavesi. 

Eesmärgiks on pinnaveekogude hea seisund, et veekogud oleksid hapnikurikkad ning 

sobiksid väärtuslike kalaliikide elupaikadeks ja kalakasvatuste rajamiseks. 
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Joogiveeks kasutatav pinnavesi peab vastama joogiveeks kasutatava pinnavee nõuetele. 

Suuremate allikajärvede vesi peab vastama suplusvee nõuetele (nitraatiooni sisalduse osas 

joogivee nõuetele). 

Reoveepuhastitest veekogudesse juhitav heitvesi peab vastama VVM 01.01.2013. a nr. 99 

“Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, 

heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise 

meetmed”. 38 väikeasula ja 21 hajaasustusobjekti reoveepuhastite heitvesi peab vastama 

vee erikasutusloas toodud nõuetele. 

 

 

 

2.4.2. Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava. 

 

 

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2010. a 

korraldusega nr 118. 

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava lähtematerjalideks on Viru, Peipsi, Võrtsjärve ja 

Pandivere põhjavee alamvesikondade veemajanduskavad ja veemajanduskavade 

koostamise käigus valminud uuringud ja aruanded. 

Ida-Eesti vesikonda kuulub Eesti poolne osa Peipsi järve, Narva jõe valgalast ja osa Soome 

lahe valgalast. Ida-Eesti vesikond hõlmab 19 047 km2 Eesti maismaa territooriumist. Narva 

jõe ja Peipsi järve valgala idapoolne osa asub Venemaal. 

Eestis on olulisteks veemajandusprobleemideks (inimmõjuks): 

• reovee ja sademevee kogumine ja puhastamine, (veeheide); 

• reoainete veekeskkonda sattumine prügilatest ja muudelt ohtlike ainetega 

reostunud aladelt; 

• põllumajanduslik haju- ja punktkoormus; 

• õnnetusjuhtumid merel; 

• veekogude füüsilised muutmised (kuivendus, paisud, veekogudest pinnase 

kaevandamine, laevateede süvendamine); 

• olme ja tööstusveevõtt; 

• maavarade kaevandamisega kaasnev veeheide, kuivendus, olemasolevate 

veekogude kadumine ja uute teke. 

 

Ida-Eestis on väga oluliseks pinna- ja põhjavee surveteguriks põlevkivi kaevandamine ning 

sellega kaasnev elektrienergia ja põlevkiviõli tootmine. 

Eestis merre juhitavast fosfori ja lämmastiku koormusest moodustab punktkoormuse 

fosfori osa arvutuslikult 190 t/a (21,8 %) ja lämmastiku osa 2100 t/a (6,8 %). 

Punktreostusallikate koormuse määramisel on arvesse võetud asulate ja tööstusreoveega 

ning põllumajanduslikest punktreostusallikatest keskkonda juhitav reostuskoormus. 

Veeseadusest tulenevalt tuleb veemajanduskava alusel kavandata ja rakendada abinõusid 

vee hea seisundi saavutamiseks. Esimese etapis tuleb rakendada meetmed vee hea seisundi 

saavutamiseks 2015 aasta lõpuks. Sellele järgneb veel kaks veemajandustsüklit: 2015-2021 

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1117262/2010.04.07+Kinnitatud+Laane-Eesti+vesikonna+veemajanduskava.pdf
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1117262/2010.04.07+Kinnitatud+Laane-Eesti+vesikonna+veemajanduskava.pdf
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ja 2021-2027. Kõigi veekogumite hea seisundi saavutamine aastaks 2027 on suur 

väljakutse, mille saavutamise sotsiaalmajanduslikud ja tehnoloogilised võimalused ei ole 

täna selged. Vee hea seisund tuleb saavutada hiljemalt 22.detsembriks 2015. Vee hea 

seisundi saavutamise kohustus hõlmab nii pinna- kui põhjavett. Vee hea seisundi 

saavutamisega ei tohi ohtu seada muude keskkonnaalaste eesmärkide täitmist või 

saavutamist. 

Pinnavee jaoks tähendab hea seisundi saavutamine nii hea ökoloogilise seisundi kui ka hea 

keemilise seisundi saavutamist. Hea ökoloogilise seisundi saavutamine omakorda tähendab 

et tagatakse veekvaliteedi vastavus bioloogiliste, hüdromorfoloogiliste ning füüsikalis-

keemiliste kvaliteedielementide hea seisundiklassi väärtustele. Pinnavee hea keemilise 

seisundi saavutamine tähendab pinnavee kvaliteedi vastavust erinevate ohtlike ainete või 

ühendite jaoks kehtestatud piirnormidele. 

Põhjavee jaoks tähendab hea seisund saavutamine nii hea koguselise kui ka hea keemilise 

seisundi saavutamist. Koguselise seisundi osas tuleb saavutada stabiilsus 

ning piisava veeressursi olemasolu. Põhjavee keemilise seisundi osas tuleb tagada vastavus 

erinevate ohtlike ainete või ühendite jaoks kehtestatud piirnormidele. 

 

Punktkoormuse mõju likvideerimiseks vajalike puhastusseadmete renoveerimise ja 

ehitamise maksumuse määramisel on lähtutud ühe inimekvivalendiga võrdse reostuse 

eemaldamise maksumusest. Reoveepuhastite ja kanalisatsiooni rajamise 

kogumaksumuseks Ida-Eesti vesikonnas punktreostuskoormusest tuleneva mõju 

kõrvaldamiseks ning selle vastavusse viimiseks keskkonnanõuetega on ligikaudu 5 mld 

krooni. 

Joogiveesüsteemid. Kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavaks tegemiseks 

kõikidele inimestele lähtuti omavalitsuste ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni 

arengukavadest, mille alusel määrati vajalik rajatavate ja rekonstrueeritavate torude pikkus 

ja puhastusseadmete arv. Sellele on lisatud joogiveevarustusega seotud kulud 

hajaasustusaladel. Ühikmaksumustest lähtuvalt arvutati veevarustussüsteemide 

ajakohastamisega seotud meetmete maksumus, mis Ida-Eesti vesikonnas on ligikaudu 3 

mld krooni. 

Veemajanduskava eesmärkide saavutamiseks vajalike meetmete rakendamise maksumus 

2009-2015: 

    Veeteenuse nimetus      Investeering mln kr 

1. Reoveesüsteemide rajamine     4 917,3 

2. Joogiveesüsteemide arendamine    3 088,6 

3. Loomafarmide koormuse piiramine    320,8 

4. Jääkreostuse likvideerimine     2 061,9 

5. Hajureostuse likvideerimine,     1 570,0 

6. Põhjaveevarude ja veekogumite seisundi säilitamine 119,0 

7. Pinnaveekogude korrastamine     717,8 

8. Rannikuvee kaitse tagamine     18,0 

9. Veemajanduskavade juhtimine     102,9 

1 € = 15,6466 EEK 
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KOKKUVÕTE MEETMEPROGRAMMIST 

Meetmekava koosneb põhimeetmetest ja lisameetmetest. Lisameetmed rakendatakse siis, 

kui õigusaktidega nõutud keskkonnanõuete täitmisest ei piisa vee hea seisundi 

saavutamiseks ja kõigile elanikele ohutu veekeskkonna ning veest 

sõltuvale elustikule soodsa seisundi tagamiseks. 

Elanikele nõuetekohase joogiveevarustuse tagamine on veemajanduskava oluline 

komponent. Selle eesmärgi saavutamiseks on esmatähtis tagada joogiveeallikate (põhja- ja 

pinnavee) piisav kaitse. 

Veekogumite seisundit mõjutavate keskkonnohtlike objektide korrastamise meetmed on 

samad nii põhjaveele kui pinnaveele. Punktkoormusallikatest tuleneva mõju 

kõrvaldamiseks on suure osakaaluga reovee puhastusseadmete ja sõnniku- ning 

silohoidlate korrastamine. Hajukoormuse osas tuleb põhitähelepanu pöörata 

mürkkemikaalide, sõnniku ja väetiste kasutamise ning turbatootmise keskkonnanõuetest 

kinnipidamisele. 

Otseselt vooluveekogumite seisundi parandamisele on suunatud kalade rändeteede avamise 

meede. Vooluveekogumite hea seisundi hoidmisel on peamine uute paisude rajamisest 

loobumine ja veekogude reostumise ennetamine. 

Meetmekavas toodud kulutused, veekogumite hea seisundi tagamiseks on määratud 

eelnevate uuringute ja alamvesikondade veemajanduskavade alusel. Vajalike lisauuringute 

ja seni kavandatud meetmete elluviimisel saadud kogemuste alusel tuleb meetmekava 

täpsustada hiljemalt 2012. aastaks. 

Meetmekavas kavandatud meetmete ja abinõude elluviimise eest vastutavad kõik 

veekasutajad ning isikud, kellele seaduse alusel vastava meetme elluviimise kohustus on 

pandud. Veemajanduskava horisontaalse iseloomu tõttu on veemajanduskavas osaliselt 

näidatud ka muude tegevuskavade (Riiklik jäätmekava, Maaelu Arengukava) poolt 

rahastatavad kulutused. 

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava meetmekava lähtub alamvesikondade 

veemajanduskavades ette nähtud tegevustest. Meetmekava arvutuslik kogumaksumus on 

12,9 miljardit krooni. 

 

 

 

2.5. Muud andmed 

2.5.1. Põhjaveevarude uuringud. 

 

 

Rakvere valla territooriumil põhjaveevarude põhjalikke uurimistöid viimastel aastatel 

teostatud ei ole.  

Pandivere kõrgustiku põhjavee varu ja kvaliteeti on peale seda uuritud põhjavee seire 

läbiviimise käigus. Uurimistulemused on piisava täpsusega esitatud AS Maves poolt 2003. 

aastal koostatud töös “Pandivere põhjavee alamvesikonna veemajanduskava” ja neid 

tulemusi on arvestatud Rakvere valla ÜVK AK koostamisel. Lisaks eespoolnimetatud 

allikatele on erinevaid põhjavee uuringutulemusi esitatud järgmistes materjalides: 
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1. Lääne-Viru Veemajandusprojekti raames teostatud  geodeetilised mõõdistused ja 

geoloogilised uuringud.  

2. Põhjavee seire ja vee-ettevõtete poolt korraliselt võetud põhjavee proovide 

analüüsitulemused. 

3. Rakvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2007 – 

2018. AS Eesti Veevärk Konsultatsioon. Tallinn, 2007. 

4. Rakvere linna lähiümbruse ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava 

(Tõrremäe ja Tõrma küla). AS Eesti Veevärk. Tallinn, 2000. 

 

 

 

2.5.2. Tehnovõrkude joonised. 

 

 

Rakvere vallas paiknevate asulate vanemaid ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni jooniseid on 

väga vähe säilinud. Vanade jooniste täpsus on sageli väike ja joonistel toodu ei vasta 

tegelikule situatsioonile, millest tulenevalt on soovitatav vastavalt veevarustus- ja 

kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise järjekorrale koostada uued joonised. 

Käesoleva töö koosseisus olid kasutada järgmised veevarustus- ja 

kanalisatsioonisüsteemide skeemid ja joonised: 

1. Veltsi küla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise täitedokumentatsioon. 

Teostusjoonised. AS Viimsi Keevitus. Töö nr 9712. Tallinn, 2014. Tellija AS 

Rakvere Vesi. 

2. Rakvere valla Arkna küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise 

projekteerimis- ja ehitustööd. Kanalisatsiooni- ja joogiveetorustikud. 

Teostusjoonised. OÜ GEM-GEO. Töö nr 8090. Rakvere, 2010.  

3. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Lepna alevik. Vee-, kanalisatsiooni- ja 

survetorustike teostusmõõdistus. Metricus OÜ. Töö nr 13C6302. Tartu, 2013. 

4. Rakvere valla Karitsa küla veetrassi teostusjoonis. OÜ GEM-GEO. Töö nr 6780. 

Rakvere, 2007.  

5. Rakvere valla Levala küla veetrassi teostusjoonised. OÜ GEM-GEO. Töö nr 7138. 

Rakvere, 2008. 

6. Rakvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2007 – 

2018. AS Eesti Veevärk Konsultatsioon. Tallinn, 2007.  

7. Rakvere valla Levala küla veetrassi teostusjoonised. OÜ GEM-GEO. Töö nr 7570. 

Rakvere, 2008. 

8. Rakvere valla Arkna küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise 

projekteerimis- ja ehitustööd. Kanalisatsiooni- ja joogiveetorustikud. 

Teostusjoonised. OÜ GEM-GEO. Töö nr 8233. Rakvere, 2010. 

9. Rakvere valla Tõrremäe küla. Autokeskuse vee- ja kanalitrassi teostusjoonis. OÜ 

GEM-GEO. Töö nr 7298. Rakvere, 2008. 

10. Rakvere valla Tõrremäe küla. Põhjakeskuse tee, Näituse tn ja Papiaru tee vee- ja 

kanalitrassid.  OÜ Gem-GEO.  
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11. Rakvere valla Tõrremäe küla.  Rakvere-Haljala tee ja Moonaküla põhjaserva vee- ja 

kanalitrasside teostusjoonis. AS  K&H. Töö nr 03TJ062/B.  Tallinn, 2003. 

12. Rakvere valla Tõrma küla. Vee- ja kanalitrasside teostusjoonis. AS K&H. Töö nr 

03TJ062/A. Tallinn, 2003. 

13. Rakvere valla Tõrremäe küla. Eramute vee- ja kanalitrasside teostusjoonis. AS 

K&H. Töö nr 03TJ062/E. Tallinn,  2003.  

14. Rakvere valla Tõrremäe küla.  Tõrru 38 ja 40 vee- ja kanalitraaside teostusjoonis.  

AS K&H. Töö nr 03TJ062/E- vkv197:vkv198. Tallinn, 2003. 

 

 

 

2.5.3. Vee erikasutusload 

 

 

Vastavalt lepingule viib OÜ Vetepere Rakvere valla ÜVK AK kooskõlla kehtiva 

seadusandlusega kompaktse asustusega ja reovee kogumisaladega aladel: Veltsi, Lasila, 

Arkna külakeskused ja Lepna alevik ning kompaktse asustusega aladel: Tõrremäe, Tõrma, 

Levala, Karitsa, Järni, Taaravainu ja Päide külakeskused. Ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniga tegeleb Rakvere vallas Rakvere Vallavalitsus ja AS Rakvere Vesi, kes 

omavad järgmiseid vee-erikasutuslubasid: 

1. Rakvere vald (vee erikasutuse piirkond: Karitsa, Levala ja Lasila külad). kellele 

on välja antud Vee-erikasutusluba nr. L.VV/323531 kehtivusajaga 31.12.2018. 

Aadress: Vallikraavi 8, 44306 Rakvere. Vastutav isik: Lauri Sard, tel.: 32 78266, 

52 28375, e-post: vallavalitsus@rakverevald.ee .  

2. AS Rakvere Vesi (vee erikasutuse piirkond: Lepna alevik, loa 

registreerimisnumber L.VV/324074, kehtivusajaga 30.11.2018; Veltsi küla, 

L.VV/323792, 31.03.2019; Tõrremäe küla, L.VV/320576, 01.08.2016; Rakvere 

linn, L.VV/320576, 01.08.2016; Arkna küla, L.VV/320114, 01.03.2016). 

Aadress: Tallinna 5a, 44306, Rakvere. Vastutav isik: Urmas Krikk tel.: 3223317, 

5011429. 

 

 

 

3. Sotsiaal-majanduslikud ja keskkonna näitajad. 

3.1. Keskkond. 

3.1.1. Üldandmed. 

 

 

Rakvere vallas elas 1. jaanuari 2015. aasta seisuga 2084 inimest, 1. jaanuari 2007.a seisuga 

2322 inimest. Viimastel aastatel on valla elanike arv pidevalt vähenenud. Valla 

territoorium on 127,7 km2, mis moodustab ca 3,5% Lääne-Viru maakonnast. Rakvere valla 

asustustihedus on 16,3 in/km². Vallas on 19 küla ja üks alevik. Valla põhja. Lääne ja 

edelaosa paikneb ümber Rakvere linna ja sellel suhteliselt väikesel territooriumil paikneb 

mailto:vallavalitsus@rakverevald.ee
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suurem osa valla elanikest. Valla rahvastiku püsimajäämiseks tuleb säilitada ja juurde 

meelitada eelkõige tööealisi elanikke ning noori peresid, pakkudes neile töö- ja 

elamisvõimalusi ning vaba aja veetmise ja enesearendamise  võimalusi.  

Rakvere vald piirneb Haljala, Sõmeru, Vinni, Tamsalu ja Kadrina vallaga ning Rakvere 

linnaga. Valda läbib Pärnu-Rakvere-Sõmeru põhimaantee ning Rakvere- Väike-Maarja-

Vägeva tugimaantee ja Tallinn-Tapa-Rakvere-Narva raudtee.  

 

Rakvere vallas asuvad järgmised kaitsealad: Pahnimägi Päide ja Veltsi külas, Arkna park 

Arkna külas, Lasila park Lasila külas, Karitsa park ja parkmets Karista külas, Mädapea 

tammiku maastikukaitseala Mädapea külas. 

Rakvere vallas on kaks hoiuala: Järni hoiuala Järni külas ja Lasila hoiuala Lasila külas. 

Natura 2000 võrgustikku kuuluvad loodusalad on: Mädapea loodusala Mädapea külas ja 

Lasila loodusala Lasila külas. 

 

Rakvere vallas levivad mullad on viljakad, mistõttu on piirkonnas laialt levinud 

põllumajanduslik tootmine ning suure osa valla maastikust moodustavad põllud. 

Metsavarud paiknevad hajutatult üle valla, suurema metsasusega piirkondi valla piires 

selgelt ei eristu. Lääne-Viru maakonna aastaraamatu andmetel on maakonna keskmine 

metsasus 47,8 %. Rakvere valla territooriumist moodustavad metsad ligikaudu viiendiku, 

hinnanguliselt kuni 21%. 

Eesti taimkatte kaardistamise tulemusena tehtud Eesti geobotaanilise rajoneerimise järgi 

jääb Pandivere kõrgustik Ida-Baltikumi geobotaanilisse allprovintsi. Pandivere kõrgustikul 

kasvab silmapaistvalt palju taimi, mis on säilinud endistest tammelehtmetsadest ning 

kujutavad endast nüüd pigem tamme-puisniite. Tuntumateks on Rakvere vallas asuvad 

Mädapea ja Lasila tammik-puisniidud. 

Piirkonna mullad on valdavalt leostunud ja leetjad gleimullad, esineb ka koreserikkaid 

rähkmuldi ning piirkonna suhteliselt suure soisuse tõttu Pandivere kõrgustiku jalamil 

levivad ka madalsoomullad. Valla lõunaosa on kuivem ning seal levivad leetjad ja 

leostunud mullad. Valda iseloomustab rähksete muldade rohkus ja karbonaatne keskkond, 

happelisi muldi praktiliselt ei esine. Pandivere piirkonna leostunud ja leetjad mullad 

kuuluvad Eesti parimate hulka, neil on soodne õhu-, vee- ja toiterežiim ning nende 

huumushorisont küündib kuni 25-30 cm-ni. 

 

Paiknemise tõttu Pandivere kõrgustiku jalamil saavad siinsetest allikatest alguse paljud 

jõed. Suurimad valda läbivad jõed on: Selja jõgi saab alguse Hulja alevikust ja suubub 

Soome lahte; Sõmeru jõgi, ülemjooksul nim Mõdriku oja, on Selja jõe keskjooksu 

parempoolne lisajõgi; Soolikaoja on Selja jõe lisajõgi. 

Suuri järvi Rakvere valla territooriumil ei ole. On Arkna paisjärv, Juprijärv (Veskijärv, 

paisjärv), looduslik Mätasjärv, Päide paisjärv ja Karitsa küla nimetu tehisjärv. 

 

Aluspõhja kivimitega seotud maavaradest leidub alal põlevkivi, fosforiiti ja tehnoloogilist 

lubjakivi. Pinnakatte maavaradest leidub ehitusliiva ja –kruusa ning turvast. Eesti 

Geoloogiakeskuse maavaravarude koondbilansi andmetel jääb Rakvere valla 
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territooriumile täielikult või osaliselt 16 maardlat, neist üks põlevkivi- ja tehnoloogilise. 

lubjakivi maardla, 4 fosforiidi-, 3 ehitusliiva, 6 –kruusa ja üks hästilagunenud turba 

maardla. Üleriigilise tähtsusega maardlatest paiknevad vallas osaliselt Rakvere ja Toolse 

fosforiidimaardlad ning Eesti põlevkivimaardla Haljala uuringuväli. 

 

 

 

3.1.2. Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus. 

 

 

Geomorfoloogiliselt jääb Rakvere vald Ida-Euroopa platvormi loodeossa, Vene lava 

loodepiirile Fennoskandia kilbi lõunanõlvale. Aluspõhjas eristuvad selgelt kaks eriilmelist 

struktuurset korrust: alumine – tard- ja moondekivimeist koosnev kurrutatud kristalne 

aluskord, mille peal lasub settekivimiline pealiskord. Aluspõhi koosneb valdavalt 

liivakivist, aleuroliidist, savist, merglist, dolomiidist ja lubjakivist. Lubjakivi on lõheline 

ning läbitud kirdesuunaliste rikkevöönditega. Kristalne aluskord planeeringualal ei avane, 

lasub enam kui 200 m amp, sügavnedes lõuna suunas 2-3m km kohta. 
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Joonis 1. Põhjavee kaitstus planeeringualal ja selle ümbruses. Allikas: Eesti 

Geoloogiakeskus 2001. 

 

Planeeringuala pinnakate on õhuke ja koosneb valdavalt glatsiaalsetest setetest ehk 

karbonaatsest moreenist, esineb ka mandrijää erinevate servmoodustistega seotud 

glatsiofluviaalse liiva-kruusaga alasid ning soosetteid. Moreenikihi paksus on üldjuhul alla 

5 meetri, kohati esineb ka õhukese (alla 1m) pinnakattega alasid. Karbonaatkivimite peal 

lasuvas moreenis on keskmiselt jämepurdu 20-60%, liiva 25-30%, savi ja aleuriiti 15-30%. 

Rakvere vald asub Pandivere kõrgustiku võlvil ja nõlval. Pinnamood on valdavalt lainjas 

tasandik. Maapinna absoluutkõrgused alanevad 125 m kuni 70-75 meetrini. Peamisteks 

pinnavormideks on moreentasandikud ning peamised reljeefi liigestajad on mandrijää 

servamoodustised. 

Hüdrogeoloogiliselt paikneb Rakvere vald Balti arteesiabasseini loodeosas, kus põhjavesi 

esineb pinnakattes, aluspõhja ja kristalse aluskorra kivimeis. Suurima mahu ja levialaga 

neist on aluspõhja kivimitega seotud põhjavesi. Maapinnalt esimene aluspõhjaline veekiht 

esineb Ordoviitsiumi lõhelistes ja karstunud karbonaatseis kivimeis, kus põhjavee 

liikumise kiirus on suur lõhedes ja maapinnalähedastes karstiõõnsustes. 

Ordoviitsiumi põhjaveekihid toituvad avamusalal sademeveest ja võivad kergesti reostuda, 

eeskätt õhukese pinnakattega aladel. Rakvere valla territooriumil on põhjavesi valdavalt 

nõrgalt kaitstud, kohati täitsa kaitsmata (vt joonis 1). 

Rakvere valla territooriumil esineb ka arvukalt karstinähtusi, eriti valla lõunaosas 

Pandivere kõrgustiku võlvil ja põhjanõlval. Kuigi pinnakate võib antud alal olla kuni 

mitme meetri paksune, ei takista kividerohke moreen, kruus ja liiv pinnavee neeldumist 

mattunud karstivormidesse. Arvukad karstilehtrid ja lohud paiknevad valdavalt rühmiti, 

moodustades mitmesuguse suurusega välju. Tallinn-Narva raudteest põhja poole jääv ala 

asub allikarikkal ja soostunud kõrgustiku jalamil ning pindmisi karstivorme esineb alal 

vähe.  

Raudteest lõuna pool on kurisute poolest kõige karstirikkamad Lepna, Mädapea, Karunga, 

Järni ja Levala küla ümbruskond. Kurisud esinevad väiksemate rühmadena või üksikult 
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põllunõgudes. Kurisude sügavus ületab sageli 2 meetrit. Enamkarstunud piirkonnaks on 

veel Karitsa, kus esineb peale kurisute ka ajutisi karstiojasid – nt Jupri, mille vesi avaneb 

allikatena Rakvere linnas. Karstiallikaid esineb rohkesti Karivärava ja Tõrma külas. Mõned 

allikarühmad on veerikkad ja annavad olulist lisavett Selja jõkke. Veesäilitusaladena on 

kaitse all Tõrma allikad ja Jupri karstiorg 

 

 

 

3.1.3. Põhjavesi. 

 

 

Sotsiaalministri 02. 01. 2003. a määrusega nr. 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või 

kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded”. Määrusega 

kehtestatakse kvaliteedi- ja kontrollinõuded joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada 

kavatsetavale pinna- ja põhjaveele, võttes arvesse vee looduslikku koostist, nõuetekohaseid 

veetöötlusmeetodeid, vee kogust ja kaitstust reostuse eest. 

Joogiveeallika valikul lähtutakse riigi veekatastri andmetest pinna- ja põhjavee kvaliteedi 

ja koguste kohta, kusjuures joogiveeallika veevaru peab rahuldama vee erikasutusloa 

taotleja poolt prognoositud veevajaduse. 

Joogivee tootmiseks kasutada kavatsetav pinna- ja põhjavesi klassifitseeritakse käesoleva 

määruse lisades 1 ja 2 toodud näitajate piirväärtuste järgi. 

Sotsiaalministri 13. juuli 2001. a määrus nr. 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 

ning analüüsimeetodid” (16.06.2005/81 (RTL 2005, 69, 971) 01.07.2005) 1) kehtestab 

joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning joogivee proovide analüüsimeetodid 

eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee saastumise kahjulike mõjude eest. 

Joogivett loetakse tervislikuks ja puhtaks, kui see ei sisalda mikroorganisme, parasiite ega 

mis tahes aineid sellisel arvul ega sellises koguses, mis kujutab potentsiaalset ohtu inimeste 

tervisele ning kui mikrobioloogilised ja keemilised kvaliteedinäitajad ei ületa §-des 4 ja 5 

esitatud piirsisaldusi. 

Joogivee mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad, keemilised kvaliteedinäitajad ning 

organoleptilisi omadusi mõjutavad, üldist reostust iseloomustavad näitajad ja 

radioloogilised näitajad (edaspidi indikaatorid) ei tohi ületada paragrahvides 4, 5 ja 6 

esitatud piirsisaldusi, välja arvatud paragrahvi 3 lõikes 4 esitatud tingimustel. 

Pandivere põhjavee alamvesikond hõlmab Lääne-Viru (1004 km2) ja Järva (1378 km2) 

maakondi,  asudes 21 omavalitsuse territooriumil. Siin asuvad Rakvere, Tapa ja Tamsalu 

linnad ning suurematest alevikest Lepna, Koeru, Järva-Jaani, Kadrina, Vinni, Sõmeru, 

Aravete ja Väike-Maarja. 

Pandivere kõrgustikul on põhjavesi aluspõhjakivimeis 4…5 meetri sügavusel, olenevalt 

pinnamoest ka kuni 20 m sügavusel. Põhjavesi liigub kõrgustiku laelt äärealade suunas 

ning voolab välja allikates ja jõeorgudes. Ligi 41 % infiltreerunud veest läheb sügavamate 

põhjaveekihtide toiteks. 

Pandivere põhjavee alamvesikonnas saab eraldada kolm üksteise peal lasuvat 

põhjaveekompleksi (S-O, O-Cm ja Cm-V veekiht). Need levivad kogu alamvesikonna 
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territooriumil ja ulatuvad ka väljapoole Pandivere põhjavee alamvesikonda. Kvaternaari-

setetes leviv põhjavesi ei moodusta omaette põhjaveekihti, kuna pinnakate on suhteliselt 

õhuke ja esineb mosaiikselt.  

Siluri-ordoviitsiumi (S-O) karbonaatkivimeis liigub põhjavesi mööda lõhesid ning karsti-

tühemikke. Valdav osa kasutatavast põhjaveest on kuni 70 meetri sügavusel. Enamus 

väiketarbijaid saavad oma vee siluri-ordoviitsiumi põhjaveekompleksist. Siluri-

ordoviitsiumi põhjaveekiht on kogu alamvesikonnas reostuse eest kaitsmata või nõrgalt 

kaitstud. 

Maapinnalähedase põhjaveekihi vesi on looduslikult hea kvaliteediga ja väikese mineraal-

susega, veekihi sügavamas anaeroobses osas sisaldab sageli liigselt rauda, mangaani ja 

väävelvesinikku. 

Ordoviitsiumi-kambriumi (O-Cm) põhjaveekompleks on Pandivere kõrgustiku põhjaosas 

60…80 m sügavusel ning jääb ala lõunaosas 200 m sügavusele. Ülemiseks veepidemeks 

on Varangu lademe argilliit ja savi ning Latorpi lademe savikas glaukoniitliivakivi. 

Veekihi paksus on 25…30 m ja veejuhtivus on suurim alamvesikonna põhjaosas. 

Ordoviitsiumi-kambriumi vesi on surveline (veetase on vettandvatest kihtidest kõrgemal). 

Põhjavesi on looduslikult enamasti hea kvaliteediga. 

Kambriumi-vendi (Cm -V) põhjaveekompleks on Rakvere ümbruses 70 m, Ellaveres aga 

juba 311 m sügavusel maapinnast, ning on seotud Gdovi ja Voronka kihistu liivakividega. 

Veekihi paksus on kuni 90 m. Kambrium-vendi ja ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekihte 

eraldab 65…85 m paksune Lontova lademe “sinisavi”. Põhjaveekihi vesi on surveline. 

Alamvesikonna lõunaosas on veekihi vesi soolakas. Vesi võib sisaldada ka lahustunud 

gaase ja ammooniumiooni. Kõik need nähtused on looduslikku päritolu. 

 

Põhjavee kvantitatiivne seisund. 

Põhjavee tarbimine ei põhjusta alamvesikonnas põhjavee taseme soovimatut alanemist. O-

Cm ja Cm-V veekompleksides on alamvesikonna põhjaosa linnade veehaarete piirkonnas 

tekkinud kohalikud alanduslehtrid. Põhjavett tarbitakse lubatud varude piires ja põhjavee 

tasemete mõõtmised näitavad tasemete stabiilsust. Põhjaveekihtide kvantitatiivne seisund 

on hea. 

 

Põhjavee kvalitatiivne seisund. 

Põhjavee kvalitatiivne seisund on käesoleval ajal kõikides põhjaveekompleksides valdaval 

osal alamvesikonnast hea.  

Kuna siluri-ordoviitsiumi põhjaveekogumi reostumise oht on reaalne, on põhitähelepanu 

pööratud selle veekompleksi veekvaliteedi jälgimisele. 

 

Riskipiirkonnad.  

Piirkonniti on siluri-ordoviitsiumi põhjavesi reostunud lämmastikühenditega. 

Naftaproduktidega on reostunud vesi Rakvere ja Tapa piirkonnas. Asulate ja farmide 

ümbruses võib esineda bakterioloogilist reostust. Kuni kõik jääkreostuskolded ning 

mittekorras vedelkütuse hoidlad pole korrastatud, on reaalne oht põhjavee reostumiseks 

õliproduktide ja kemikaalidega. 
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Põhjavee üldseisundi võib käesoleval ajal alamvesikonnas tervikuna hinnata heaks. 

Alamvesikonna veevarude hea seisundi säilitamisel on määrava tähtsusega oluliste 

karstialade, karstijärvede ja allikarühmade kaitse. Tuleb kaitsta ka kõiki üksikallikaid ja 

karstilehtreid. 

 

Keskkonnaministri käskkirjaga nr 409 06. aprill 2006. a kinnitatud Lääne-Viru maakonna 

Rakvere põhjaveemaardla põhjaveevarud.     Tabel 2.  

 

 
 

Kõikides Rakvere valla asulates kasutatakse O ja O-C veekompleksi puurkaevusid. 

Tarbevee saamiseks on lisaks puurkaevudele rajatud kuni 10 m sügavaid salvkaevusid. 

Rakvere vallas on Lepna, Veltsi, Arkna ja Lasila asulates põhjavees üle piirnormi raua 

sisaldus.  

OÜ Eesti Geoloogiakeskuse poolt viidi 2003. a läbi  uuring “Ordoviitsium-Kambriumi 

veekompleksi põhjavee radionukleiidide sisalduse määramine”. Töö tulemustest nähtub, et 

Ordoviitsium-Kambriumi veekompleksi põhjavee arvutatud aastane efektiivdoos ei ületa 

joogiveele lubatud näitajat. Triitiumisisaldus oli kõikides analüüsitud proovides alla 

analüüsi tundlikkust. 

Juhul, kui Kambrium-Vendi kasutamist planeeritakse jätkata ja uusi kaeve rajada, tuleb 

eelistada veeladestiku ülemist osa (Voronka kihte), milles raadiumi sisaldused on 

väiksemad. 

 

Joogivee kvaliteeti mõjutab omal ajal mustast metallist – malm- ja terastorudest ehitatud ja 

üledimensioneeritud tarbevee jaotustorustik, mis on kohati läbi roostetanud ja roostet täis 

settinud. Vesi jõuab tarbijani seoses üledimensioneeritud torustikega sageli mitme 

ööpäevase ajanihkega ja vee kvaliteet halveneb torustikes oluliselt. Hinnata tuleb torustike 
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tehnilist seisukorda ning amortiseerunud ja mittesobivad torustikud tuleb välja vahetada. 

Kõigis ühisveevärgiga asulates on regulaarselt võetud joogivee proove tarbijate juurest  

ning proovid on analüüsitud Terviseameti laboratooriumis. Kõrvalekaldeid Sotsiaalministri 

31. juuli 2001. a määrusega nr. 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid” seatud piirsisaldustest ei ole täheldatud. Analüüsitulemused paiknevad 

ja nendega saab tutvuda Rakvere valla vallamajas ja AS Rakvere Vesi kontoris. 

 

 

 

3.1.4. Pinnavesi. 
 

 

Pandivere kõrgustik on veelahkmeks Peipsi järve, Soome lahte ja Riia lahte suubuvatele 

jõgedele. Pandivere põhjavee alamvesikonnast toituvad Lääne-Eesti ja Ida-Eesti 

vesikondade jõed. 

Pandivere põhjavee alamvesikonna vooluvetevõrgu tihedus on Eesti alamvesikondadest 

kõige väiksem, ligikaudu 0,05 km/km2. 

Alamvesikonna järvesus on väga väike, üle 50 hektari suuruseid järvi polegi. Üle 10 ha 

suurusega järvi on 11, üle 2 ha suurusega paisjärvi 9, viimastest suurim on Varangu 

allikajärv (8 ha). Pandivere kõrgustiku võlvil on üksikud karstijärved, nõlval leidub 

allikatiike ja –järvi, mis on jõgede lätteiks. Kõrgustiku jalamil, eriti lõunas ja idas, on 

soostunud kallastega madalaid väikese pindala ja veevahetusega järvi või umbjärvi. 

Kevadise lumesulamise ja suurte vihmasadude perioodil täituvad suuremad maapinnanõod 

ja väiksemad lohud ajutiselt veega. Kujunevad lühiajalised järved, millest tuntumad on 

Võhmetu-Lemküla järved Porkuni-Neeruti oosiaheliku naabruses, nn Assamalla luht 

Tartu-Rakvere maantee ääres, Savalduma karstiala järved jt. Pärast vee aeglast maapõue 

imbumist jäävad need nõod taas kuivaks. Sellest tulenevalt nimetatakse Pandivere 

kõrgustikku ajutiste järvede maaks. 

Pandivere kõrgustiku keskosas, pindalaga 1375 km2 infiltreerub aastas keskmiselt 306 mm 

paksune veekiht. Sellest veest väljub kõrgustiku jalamil allikate kaudu jõesängidesse 181 

mm ehk 59 %. 

Pandivere põhjavee alamvesikond haarab kogu infiltratsiooniala ja Pandivere kõrgustikku 

ümbritseva allikate esimese vööndi. Suuremad allikad on Norra-Oostriku, Kihme, Jäneda, 

Imastu, Lavi, Kulina ja Simuna. 

Veekogude vee keemiline seisund on reeglina hea. Nitraatlämmastiku sisalduse poolest ei 

vasta Pandiveres jõgede ülemjooksude vesi küll sageli hea klassi nõuetele, kuid kalade elu- 

ja paljunemispaikade kaitseks pole oluline nitraatlämmastiku sisaldus jõgedes, vaid piisav 

hapniku olemasolu. Seepärast võiks kaaluda nitraatlämmastiku lubatud sisalduse suuren-

damist allikatest toituvates jõgedes. Vee kvaliteet on kõikjal Pandivere alamvesikonnast 

algavates jõgedes viimase 10-15 aastaga oluliselt paranenud. 

Supluskohti, mida inimesed on harjunud aegade jooksul kasutama, on alamvesikonnas 

palju, kuid avalikke supluskohti, mis on arvel ka Terviseametis, on vaid 5: Lääne-Viru 

maakonnas Porkuni järv, Neeruti Eesjärv ja Äntu Suurjärv ning Järva maakonnas Väinjärv 
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ja Järva-Jaani paisjärv. Terviseameti andmetel Pandivere alamvesikonna supluskohtades 

olulisi reostusjuhte teada ei ole.  

Vee kvaliteet veekogudes peab olema piisavalt hea, et ka reostuse suhtes tundlikumad 

liigid neis elada saaks. Jõe-elustikule mõjub otseselt orgaaniline reostus, vee reostatus 

biogeenidega on vähem tähtis. Praegu on vee kvaliteet praktiliselt kõigis Pandivere 

põhjavee alamvesikonnast algavates jõgedes vee-elustiku normaalseks arenguks piisav.  

Lõheliste elupaikadena kaitstavate jõgede hulka kuuluvad Preedi, Valgejõgi, Vodja, Jägala, 

Jänijõgi, Loobu,  Oostriku, Põltsamaa, Kunda.  

 

Vooluveekogude seisundi üldhinnangu järgi on enamus Pandivere alamvesikonna 

jõgedest heas seisundis.  Väga heaks võib lugeda  Ilmandu jõe ja Prandi jõe ülemjooksu 

seisundit. Keskmises seisundis on enamasti tehisveekogud (peakraavid) ja inimtegevusest 

enammõjutatud jõelõigud (Põltsamaa jõe ülemjooks, Soolikaoja jt). Mitterahuldavas 

seisundis on  Järva-Jaani peakraav, mis on eesvooluks Järva-Jaani asula halvasti 

puhastatud heitveele.  

Paiknemise tõttu Pandivere kõrgustiku jalamil saavad siinsetest allikatest alguse paljud 

jõed. Suurim Rakvere valda läbiv jõgi on Selja jõgi, mis algab Hulja alevikust ja suubub 

Soome lahte. Jõe pikkuseks on 44 km ja valgala 410 km2. Jõe ülemjooks asub Pandivere 

kõrgustiku põhjaosas, keskjooks ja alamjooksu ülemine osa Kirde-Eesti lavamaal ning 

alamjooksu alumine osa Põhja-Eesti ranniku madalikul. Selja jõe vesi on viimaste aastate 

jooksul tunduvalt puhtamaks muutunud tänu põllumajandustegevuse vähenemisele. 

Kahjuks on eelnevate aastatega jõepõhja ladestunud hulgaliselt toitaineid, mis nüüd jõe 

kinnikasvamist põhjustavad. Sellest olid tingitud ka üleujutused Päide suvilate maa-alal. 

Rakvere valda läbivad ka Selja jõe lisajõed Veltsi oja ja Soolikaoja, Kullaaru kraav ja 

Tobia oja. Veltsi oja pikkus on 10 km ning Soolikaojal 6 km. Soolikaoja on muutunud 

väga puhtaks tänu pideva reostamise lõppemisele. Täheldatud on forellide tulemist Selja 

jõest piki oja linna.   

 

Rakvere valla vooluveekogud 
Nimi        Tüüp Ametlik  Arvutuslik  Arvutuslik Märkus 

pindala (km2)  pindala (km2)  pikkus (km) 

Tobia peakraav     peakraav     31.8    6.6 

Kullaaru kraav      kraav  6    6.1    2.3 

Näpi oja        oja   10.5    20.3    9.6 

Hulja oja        oja      35.7    9.3 Osaliselt valla piiril 

Soolikaoja        oja   136    122.1    6.2 Osaliselt valla piiril 

Sõmeru jõgi        jõgi  68    62.6    17.6 

Haljala oja        oja   22.6    22.4    7.9 Osaliselt valla piiril 

Veltsi oja        oja   17.7    17.6    10.4 

Selja jõgi        jõgi  410    406.4              47.2 Osaliselt valla piiril 

 

Suuri järvi Rakvere valla territooriumil ei ole. On Arkna paisjärv, Juprijärv (Veskijärv, 

paisjärv), looduslik Mätasjärv, Päide paisjärv ja Karitsa küla nimetu tehisjärv. 
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3.2. Elanikkond ja ÜVK teenuse kasutajad. 

 

 

Rakvere vallas elas 1. jaanuari 2015. aasta seisuga 2084 inimest, 1. jaanuari 2007.a seisuga 

2322 inimest. Viimastel aastatel on valla elanike arv pidevalt vähenenud. Rahvastiku 

vähenemine on tingitud asjaolust, et inimesed on hakanud end sisse kirjutama linna, kus 

tegelikult elatakse ja kus asuvad töökohad.  

Rakvere linna ümbruses elab suurem osa valla elanikest. Suurem asulad, kus on ka suurem 

asustustihedus on Arkna, Lasila, Lepna, Tõrma, Tõrremäe ja Veltsi asulad. 

Elanike arv Rakvere valla suuremates külades on toodud tabelis 3. 

 

Elanike arv Rakvere valla suuremates asulates.     Tabel 3. 

Asula 2004 2006 2007 2015 

Lepna 465 533 512 409 

Veltsi 285 288 269 219 

Lasila 182 187 182 166 

Arkna 210 181 187 127 

Tõrremäe 156 168 170 151 

Tõrma 141 139 156 146 

Karitsa 119 135 126 103 

Taaravainu - 130 107 122 

Levala 120 117 115 102 

Päide  80 79 87 113 

Järni - - - 43 

Allikas: Rakvere Vallavalitsus 

 

 

 

3.2.1. Reoveekogumisalad ja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse kasutajad. 

 

 

Rakvere vallas paiknevad ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemid on näidatud seni 

koostatud veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide projektmaterjalides, mis on 

kättesaadavad Rakvere valla vallamajas Rakvere valla arhiivis, valla üldplaneeringu 

kaartidel ning käesoleva töö raames koostatud asulate dimensioneeritud ühisveevärgi ja -

kanalisatsioonisüsteemide põhiskeemidel – vt. lisa 1. Dimensioneeritud ühisveevärgi ja -

kanalisatsioonisüsteemide põhiskeemidele on kantud:  

1) veeallikate ja veehaarete ning pumba- ja puhastusrajatiste asukohad, sanitaarkaitsealade 

ja rõhutsoonide ulatus; 

2) tulekustutusvee veevõtukohad; 

3) kanalisatsioonisüsteemide ülevoolu-, pumba- ja puhastusrajatiste ning purgimissõlmede 

ja väljalaskude asukohad ja kujad. 
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Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 

19. märtsi 2009. a määrusega nr 57.  

§ 1. Reoveekogumisala määramise üldised kriteeriumid  

(1) Reoveekogumisala määratakse asulale elanike arvuga üle 50 inimese, kusjuures 

määratava reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha.  

(2) Reoveekogumisala määramisel lähtutakse põhjavee kaitstusest, arvestades sotsiaal-

majanduslikku kriteeriumi ja keskkonnakaitse kaalutlusi, sealhulgas pinnavee kaitstust.  

§ 2. Reostuskoormus reoveekogumisala määramiseks põhjavee kaitstuse järgi 

 (1) Kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala 

moodustada, kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 

inimekvivalenti (edaspidi ie). 

 (2) Keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 

1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie. 

 (3) Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala 

moodustada, kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. 

§ 3. Sotsiaal-majandusliku kriteeriumi arvestamine 

 (1) Reoveekogumisala määramisel tuleb sotsiaal-majandusliku kriteeriumina arvestada 

leibkonna võimalusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, mille 

kohaselt ühe leibkonnaliikme kulutused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele ei või 

ületada 4% ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust tema elukohajärgses 

maakonnas. 

 (2) Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavast või muust asjaomasest 

dokumentatsioonist selgub, et lõikes 1 nimetatud kriteeriumi ei saa rakendada kooskõlas 

«Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse» § 14 lõikes 3 sätestatuga, vaadatakse määratud 

reoveekogumisala piirid üle ning kinnitatakse need vähendatud kujul, välja arvatud juhul, 

kui see ei ole keskkonnakaitse seisukohast põhjendatud. 

 (3) Kui lõikes 2 nimetatud reoveekogumisalade piiride vähendamine ei ole 

keskkonnakaitse seisukohast põhjendatud, ei arvestata nende määramisel lõikes 1 

nimetatud kriteeriumi. 

§ 4. Reoveekogumisalade määramine §-s 2 sätestatud reostuskoormusest väiksemate 

koormuste korral 

Keskkonnaameti kirjaliku ettepaneku alusel võib põhja- ja pinnavee kaitseks 

reoveekogumisala moodustada §-s 2 sätestatud reostuskoormusest väiksemate 

reostuskoormuste korral, kui see on keskkonnakaitse seisukohast ja sotsiaal-majanduslikult 

põhjendatud. 

 

Vastavalt Veeseaduse § 241. veekaitsenõuded reoveekogumisalal: 

2) Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga.  

(3) Keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalade piirid kannab kohalik 

omavalitsus kuue kuu jooksul pärast nende kinnitamist üldplaneeringule koos perspektiivis 

ühiskanalisatsiooniga kaetava alaga, mis ei ole määratud reoveekogumisalaks.  

(4) Kohalik omavalitsus peab põhjavee kaitseks reoveekogumisalal tagama 

ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks reoveepuhastisse ning heitvee 
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juhtimiseks suublasse, välja arvatud reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie 

ning käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud juhul.  

(5) Kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri 

kulutusi, võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem kasutada 

lekkekindlaid kogumismahuteid.  

(6) Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie ei ole ühiskanalisatsiooni 

väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral 

tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine.  

(7) Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja 

koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku 

omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud purgimissõlme.  

(8) Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, 

võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatule nõuetekohaselt immutada pinnasesse 

vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett.  

(9) Reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem on kohtpuhastite, välja 

arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine ja heitvee pinnasesse 

immutamine keelatud.  

(10) Reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem on lubatud 

reoveepuhastite rajamine, kui iga rajatava reoveepuhasti ühiskanalisatsioonisüsteemiga on 

seotud vähemalt 50 inimest.  

 

Keskkonnaministri käskkirjaga 02.07.2009. a nr 1080 on Lääne-Viru maakonnas Rakvere 

vallas kinnitatud järgmised alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisalad: Veltsi 

reostuskoormusega 288 ie, Lasila reostuskoormusega 93 ie, Arkna reostuskoormusega 189 

ie ja Lepna alevik reostuskoormusega 475 ie. 

Kõik eespoolnimetatud reoveekogumisalade piirid on kantud dimensioneeritud vee- ja 

kanalisatsioonirajatiste põhiskeemidele – vt lisa 1.  

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) kasutajad Rakvere vallas praegu ja aastaks 2026. 

          Tabel 4.  
Jrk. 

nr. 

Asula nimi Elanikke 2015. a. ÜV / K kasutajad; vooluhulk 

2015. a 2026. a 

1. Lepna alevik 

409 

376 / 367 

24 / 23 m3/d 

370 / 370 

2. Veltsi küla 

219+ kool 60 in 

190 / 190 

14 / 14 m3/d 

180 / 180 

3. Arkna küla 

127 

80 / 80 

6 / 6 m3/d 

120 / 120 

4.  Lasila küla 

166 + (kool ja 

lasteaed kokku 130 

inimest )  

Koos kooliga 210 / 190  

8,5 / 7 m3/d 

Ilma koolita 80/60,  

6,4/4,8 m3/d 

180 / 180 

 

5. Tõrremäe küla 

151 

132/132 

10 / 10 m3/d 

160 / 160 
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6. Tõrma küla 

146 

 80 / 80 

5,2 / 5,2 m3/d 

90 / 90 

7. Levala küla 

102 

31 / 0 

3 / - m3/d 

30 / 0 

8. Karitsa küla 

103 

44 / 0 

4 / - m3/d 

35 / 0  

9. Järni küla 

43 

0 / 0 

- / - m3/d 

12 / 0 

10. Taaravainu küla 

122 

20 / 20 

 2 / 2 m3/d 

50 / 50 

11. Päide küla 

113 

0 / 0 

0 / 0 m3/d 

100 / 100 

Kokku:                                                        1170 / 1059  1327 / 1250  

         

 

 

3.2.2. Leibkonna sissetulek ja maksevõime. 

 

 

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse maksumus piirkonniti on väga erinev ja võib 

maakohtades olla näiteks 2 – 4 korda väiksem, kui Tallinnas ja teistes suuremates linnades, 

millest tulenevalt jätkub maakohtades veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuselt saadavast 

rahast vaid olemasolevate süsteemide käigushoidmiseks. 

 

Vastavalt Veeseaduse § 241 (veekaitsenõuded reoveekogumisalal) punktile (2): 

Reoveekogumisala määramisel tuleb sotsiaal-majandusliku kriteeriumina arvestada 

leibkonna võimalusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, mille 

kohaselt ühe leibkonnaliikme kulutused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele ei 

või ületada 4% ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust tema 

elukohajärgses maakonnas. 

 

2014. aastal oli töötajate keskmine brutopalk Lääne-Viru maakonnas 854 € ja  Rakvere 

vallas ca 828 € ning leibkonnaliikme kuu keskmine netosissetulek oli .427,7 €. 

 

Vee- ja kanalisatsiooni teenused peavad olema kättesaadavad jõukohase hinnaga. Eesti 

oludes on vee- ja kanalisatsiooniteenuste arvete piir ca 2 protsendi ringis leibkonnaliikme 

aasta keskmisest netosissetulekust, mille põhjuseks on eesti tarbijate suur hinnatundlikkus, 

kus hinna tõstmise korral tarbimine langeb.  

Leibkonna liikme netosissetulek on oluliseks indikaatoriks vee- ja kanalisatsioonitariifide 

taseme prognoosimisel.  

 

Rakvere vallavolikogu 27.08.2014. aasta määruses nr 11 „Rakvere valla ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni liitumise ja nende kasutamise eeskiri“ on Rakvere vallas, lähtuvalt reovee 

kontsentratsioonist, kinnitatud ühiskanalisatsiooni hinnagrupid vt tabel 5. 
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Rakvere valla ühiskanalisatsiooni klientide hinnagrupid.    Tabel 5. 

 
 

Rakvere Vallavalitsuse 18.09.2008. aasta korraldusega nr. 451 ”Rakvere vallas Arkna, 

Järni, Karitsa, Lasila, Levala ja Veltsi külades ning Lepna alevikus veevarustuse ja reovee 

ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine” kehtestatakse Järni, Karitsa, Lasila, Levala 

külades alates 01.01.2009.a järgmised veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad: 

- tasu võetud vee eest - 0,89 EUR/m³;  

- tasu ärajuhitud reovee eest - 0,73 EUR/m³; 

- vee sissekandega majades tasu 1 inimese kohta kuus - 0,89 EUR/m³; 

       - abonenttasu – 0 krooni.               

 

Võttes aluseks Konkurentsiameti otsuse 18.09.2014. a nr 9.1-3/14-016, kehtestas AS 

Rakvere Vesi 23.09.2014. a käskkirjaga nr 5/2-4 AS Rakvere Vesi teeninduspiirkonnas 
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(Rakvere valla Lepna alevikus ning Arkna, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe ja Veltsi 

külades) järgnevad tabelis 6 toodud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuste hinnad: 

 

           Tabel 6. 

Teenuse nimetus Teenuse hind 

käibemaksuta  

Teenuse hind 

käibemaksuga 

Tasu võetud vee eest 1.10 €/m3 1.32 €/m3 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 

I reostusgrupp 

1.05 €/m3 1.26 €/m3 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 

II reostusgrupp 

1.26 €/m3 1.51 €/m3 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 

III reostusgrupp 

1.35 €/m3 1.62 €/m3 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 

IV reostusgrupp 

1.49 €/m3 1.79 €/m3 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 

V reostusgrupp 

1.66 €/m3 1.99 €/m3 

Veeühenduse avamine ja sulgemine 13.03 €/tk 15.64 €/tk 

 

Tabel 7 näitab vee- ja kanalisatsiooniteenuste arvete ja 2014. a keskmise leibkonna liikme 

netosissetuleku suhet. Keskmiseks leibkonna suuruseks Järva maakonnas oli 2012. aastal 

2,12 inimest.  

 

Rakvere vallas moodustab Järni, Karitsa, Lasila, Levala  külades, kus ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniga seonduvat korraldab Rakvere Vallavalitsus, keskmine vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste arve praegu 1,01 protsenti keskmisest leibkonna liikme 

netosissetulekust; Lepna alevikus ning Arkna, Taaravainu, Tõrma, Tõrremäe ja Veltsi 

külades , kus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seonduvat korraldab AS Rakvere Vesi, 

keskmine vee- ja kanalisatsiooniteenuste arve praegu 1,23 protsenti keskmisest leibkonna 

liikme netosissetulekust.  

 

Järni, Karitsa, Lasila, Levala  külades vee- ja kanalisatsiooniteenuste keskmise arve ja 

sissetuleku suhe praegu.        Tabel 7. 

Näitaja 2015 tariif Abonent- 

Tasu 

Pere kuu 

arve 

Protsent 

pereliikme 

netosissetulekust 
Vesi Kanal 

€/m3 €/kuu € 

Kuu arve (tarbimine vesi 

72c l/d, kanal 67c l/d) 

0,89a 0,73a 0,0 klient 9,14b 1,01 

Märkus: (a) koos km-ga, (b) koos km-ga, (c) keskmine tarbimine Rakvere Vallavalitsuse 

tegevuspiirkonnas. 
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Lepna alevikus ning Arkna, Taaravainu, Tõrma, Tõrremäe ja Veltsi külades vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste keskmise arve ja sissetuleku suhe praegu.  Tabel 8. 

Näitaja 2015 tariif Abonent- 

Tasu 

Pere kuu 

arve 

Protsent 

pereliikme 

netosissetulekust 
Vesi Kanal 

€/m3 €/kuu € 

Kuu arve (tarbimine vesi 

68c l/d, kanal 63c l/d) 

1,32a 1,26a 0,0 klient 11,22b 1,23 

Märkus: (a) koos km-ga, (b) koos km-ga, (c) keskmine tarbimine AS Rakvere Vesi 

tegevuspiirkonnas. 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna prognoos ning teenusele tehtavate kulutuste 

osakaal Karitsa, Lasila ja Levala külades kohaliku omavalitsuse üksuse ühe 

leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust.    Tabel 9. 

Aasta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
ÜVK teenuse hinna 

prognoos EUR/m3 koos 

käibemaksuga 

V+K = 

0.89+0.73 

=1.62 

1.35+ 

1.20= 

2.55 

1.55+ 

1.45= 

3.00 

3.10+ 

2.90= 

6.00 

4.04+ 

3.84= 

7.88 

4.10+ 

3.90= 

8.00 

4.10+ 

3.90= 

8.00 
Teenusele tehtavate 

kulutuste osakaal 

leibkonnaliikme aasta 

keskmisest 

netosissetulekust % 

1.01 1.18 1.43 2.93 3.95 3.98 3.85 

 

Tabel 9 järg. 

Aasta 2022 2023 2024 2025 2026 
ÜVK teenuse hinna prognoos EUR/m3 

koos käibemaksuga 
4.15+ 

3.95= 

8.10 

4.25+ 

4.15= 

8.40 

4.30+ 

4.20= 

8.50 

4.30+ 

4.30= 

8.60 

4.35+ 

4.35= 

8.70 
teenusele tehtavate kulutuste osakaal 

leibkonnaliikme aasta keskmisest 

netosissetulekust % 

3.81 3.79 3.90 3.99 3.85 

 

AS Rakvere Vesi poolt opereeritavates asulates Lepna alevikus ning Arkna, Taaravainu, 

Tobia, Tõrma, Tõrremäe ja Veltsi külades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse 

finantsanalüüs on toodud Rakvere linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas 

aastateks 2014- 2025 (http://www.rakvesi.ee/index.php?page=56& ). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rakvesi.ee/index.php?page=56&
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3.2.3. Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse arvete laekumine. 

 

 

Rakvere valla asulates tegelevad käesoleva ÜVK arendamise kava koostamise ajal vee-

ettevõtjatena järgmised ettevõtted: 

 AS Rakvere Vesi - tegevuspiirkonnaga Tõrremäe, Tõrma, Taaravainu, Arkna ja 

Veltsi külade ning Lepna aleviku kompaktse asustusega aladel.  

 Rakvere Vallavalitsus - tegevuspiirkonnaga Lasila, Karitsa ja Levala kompaktse 

asustusega aladel. 

 

AS Rakvere Vesi poolt klientidele esitatud veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste arvete 

laekumise % oli 2014. aastal:  

Lepna alevik     99 % 

Veltsi küla     98 % 

Arkna küla     98 % 

Tõrma küla     99 % 

Tõrremäe küla    98 % 

 

Rakvere Vallavalitsuse poolt klientidele esitatud veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste 

arvete laekumise % oli 2014. aastal:  

Lasila küla     99 % 

Karitsa küla     98 % 

Levala küla     99 % 

 

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste arvete eest tasumata jätmise põhjusteks on osadel 

inimestel väikesed sissetulekud, osadel inimestel aga hoolimatus.  

Arvestades eespooltoodut võib hinnata elanikkonna maksevõimet järgnevalt: 

- ca 30 % elanikkonna maksevõime on hea; 

- ca 30 % elanikkonna maksevõime on rahuldav; 

- ca 40 % elanikkonna maksevõime on madal. 

 

Rakvere vallas ühe leibkonnaliikme aasta keskmise netosissetuleku ja elanikkonna 

maksevõime prognoos.        Tabel 10. 

Aasta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Keskmise  

netosissetulek 

EUR 

5 132.40 5286.37 5444.96 5608.31 5776.56 5978.74 6188.00 

Elanikkonna  

maksevõime %: 

- hea 

- rahuldav 

- madal 

 

 

30 

30 

40 

 

 

30 

30 

40 

 

 

30 

30 

40 

 

 

30 

30 

40 

 

 

30 

35 

35 

 

 

30 

35 

35 

 

 

30 

40 

30 
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Tabel 10 järg. 

Aasta 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Keskmise  

netosissetulek 

EUR 

6404.58 6628.74 6893.89 7169.64 7456.43 7754.68 8142.42 

Elanikkonna  

maksevõime %: 

- hea 

- rahuldav 

- madal 

 

 

35 

40 

25 

 

 

35 

40 

25 

 

 

35 

40 

25 

 

 

35 

40 

25 

 

 

35 

45 

20 

 

 

35 

45 

20 

 

 

35 

45 

20 

 

 

 

 

3.2.4. Veetarve ja veeheide ühe elaniku kohta. 

 

 

Veetarve 2015. aastal.       Tabel 11. 
Jrk. 

nr. 

Asula nimi Elanikke 

2015. a 

alguses 

Ühisv. 

teenust ka- 

sutavate 

elanike 

arv 

Ühisvee- 

võrku 

pumbatud 

vesi m3/d 

Elanike 

tarbitud 

vesi 

m3/d 

Ettevõtete 

tarbitud 

vesi % 

Veekadu 

% 

Veetarve 

liitrit 

elaniku 

kohta 

ööpäevas 

1. Lepna alevik 409 

 

376  24 23 4 0 61 

2. Veltsi küla 219 + kool 

60 in 

190  

 

14 14 0 0 64 

3. Arkna küla 127 

 

80  6 5,8 3 0 46 

4. Lasila küla 166 + kool 

ja lasteaed 

kokku 130 

inimest  

80+130 = 

210  

 

8,5 4,4 3,1 1 55 

5. Tõrremäe 

küla 151 

132 10 10 0 0 75 

6. Tõrma küla 146 

 

80  5,2 5,2 0 0 65 

7. Levala küla 102 

 

31  3 3 0 0 96 

8. Karitsa küla 103 

 

44  4 3,9 2 0 88 

9. Taaravainu 

küla 

122 20  2 2 0 0 100 
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Veeheide 2015. aastal.       Tabel 12. 
Jrk

. 

nr. 

Asula nimi Elanikke  Ühiskanal. 

teenust 

kasutavate 

elanike 

arv 

Ühiskanal. 

vastu 

võetud 

reovett 

m3/d 

Olme- 

reovesi  

m3/d 

Tootmis-  

reovesi  

% 

Sademe- 

vesi ja 

inf. vesi 

m3/d või 

% 

Veeheide 

liitrit 

elaniku 

kohta 

ööpäevas 

1. Lepna alevik 409 367 23 20 2 1 54 

2. Veltsi küla 219 + kool 

60 in 

190  14 14 0 0 74 

3. Arkna küla 127 80  6 5 1 0 63 

4. Lasila küla 166 + kool 

ja lasteaed 

kokku 130 

inimest   

60 +130 = 

190  

7 4 2,5 0,5 67 

5. Tõrremäe küla 151 132 10 9 0 1 68 

6. Tõrma küla 146 80  5,2 4,5 0 0,7 56 

7. Levala küla 

102 

0 

 

- 3 0 0 0 

8. Karitsa küla 103 

 

0 - 3,9 2 0 0 

9. Taaravainu 

küla 122 

20  2 2 0 0 100 

 

 

 

3.3. Veevarustuse ja kanalisatsiooni korraldamine Rakvere vallas. 

3.3.1. Kohalik omavalitsus. 

 

 

Rakvere vallavolikogu ja -valitsus tegutsevad ühtse süsteemina, et tagada kõigile valla 

elanikele tasakaalustatud, toimiv ning säästvalt ja jätkusuutlikult arenev elukeskkond. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud kohaliku elu küsimuste otsustamine 

ja korraldamine sõltub valla rahalistest vahenditest.  

Veevarustuse ja kanalisatsiooniga seonduva korraldamisega tegelevad Rakvere vallas 

vallavanem ja keskkonnanõunik.  

Rakvere vallas on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seonduv lisaks ülevabariigilistele 

õigusaktidele reguleeritud Rakvere vallavolikogu poolt kestestatud Rakvere valla 

territooriumil kehtivate õigusaktidega - vt. alapunkt 2.1. 

 

 

 

3.3.2. Rakvere valla eelarve. 

 

 

Rakvere valla 2015. aasta eelarve tulud on 1 806 021 eurot ja kulud 1 888 605 eurot. 
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Rakvere valla tulud sõltuvad suuresti riiklikest toetustest (eraldiste aluseks on valla elanike 

arv), kohalike elanike töötasult laekuvast üksikisiku tulumaksust ning maamaksust. 

Viimastel aastatel on valla eelarves suurenenud füüsilise isiku tulumaksu osa. Mahukamad 

eraldised eelarvest on eraldised haridusele. Näiteks 2015. aastal 53,47 % kogu eelarve 

kuludest. Majanduskulude osa eelarves on 151 160 eurot, kulutused elamu- ja 

kommunaalmajandusele 141 528 eurot, üldised valitsussektori teenused 229 698 eurot ja 

kulutused keskkonnakaitsele 5 800 eurot. 

Valla poolt tehtud investeeringud on viimastel aastatel suurenenud. Ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni olukorra parandamiseks on abi küsitud Sihtasutusest KIK. Viimastel 

aastatel on tehtud ÜVK töid Karitsa, Levala, Arkna, Lepna ja Veltsi asulates.  

Lähitulevikku planeeritud suurematest investeeringutest veevarustuse ja kanalisatsiooni 

alal võib nimetada Päide küla suvilatepiirkonna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimisprojekti, milleks küsitakse abi sihtasutusest Keskkonnainvesteeringute 

Keskus. Rakvere valla võimalused laenu võtmiseks ja investeeringuteks ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni olukorra parandamiseks on Rakvere Vallavalitsuse hinnangul head. 

Aastatel 2016 kuni 2019 on planeeritud keskkonnakaitselisteks investeeringuteks võtta 

laenu vastavalt vajadusele. Laen makstakse tagasi alates 2017. aastast, milleks 

planeeritakse igal aastal valla eelarvesse laenu tagasimaksmiseks vajalik summa koos 

intressidega.  

 

 

 

3.3.3. Omavalitsuse tegevuse iseloomustus veevarustuse ja kanalisatsiooni valdkonna 

korraldamisel. 

 

 

Rakvere vallas on vee-ettevõtjateks AS Rakvere Vesi - tegevuspiirkonnaga Tõrremäe, 

Tõrma, Taaravainu, Arkna ja Veltsi külade ning Lepna aleviku kompaktse asustusega 

aladel ning Rakvere Vallavalitsus - tegevuspiirkonnaga Lasila, Karitsa ja Levala 

kompaktse asustusega aladel. 

Veevarustuse ja kanalisatsiooniga seonduva korraldamisega tegelevad Rakvere vallas 

vallavalitsuse koosseisus vallavanem ja keskkonnanõunik. Veemajandusega otseselt 

tegelevate isikute arv on 2. Rakvere Vallavalitsus ei doteeri ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni jooksvaid kulutusi. Vallavalitsus: 

- vaatab läbi Rakvere vallas tegutseva vee-ettevõtte taotlused veevarustuse- ja 

kanalisatsiooniteenuste hindade kehtestamiseks ning lähtuvalt Kohaliku 

omavalitsuse korraldamise seaduse paragrahvist 6 ja Ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni seaduse paragrahvist 14 ja Rakvere vallavolikogu poolt 

kinnitatud teenuse hinna reguleerimise korrast kehtestab vallavalitsus oma 

korraldusega veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad. 

- korraldab Rakvere valla territooriumil veemajanduslike projektide 

algatamist, nende prioritiseerimist ja läbiviimist. 
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- valmistab ette Rakvere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise 

eeskirja ja sellega seonduvad seadusandlikud aktid. 

- korraldab Rakvere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 

koostamise. 

- korraldab Rakvere vallas veemajandust. 

 

Valla volikogu: 

- lähtuvalt Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 7 lõikest 3 kehtestab 

kohalike vee-ettevõtjate tegevuspiirkonnad. 

- määrab Konkurentsiseaduse § 14 lõike 7 alusel Vabariigi Valitsuse 

kehtestatud korras vee-ettevõtja (ÜVKS § 7 lg 2). 

 

 

 

4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objektid. 

4.1. Ühisveevärgi objektid. 

 

 

Ühisveevarustuseks kasutatav vesi saadakse Ordoviitsiumi ja Ordoviitsium-Cambriumi 

põhjaveekihtidest. ÜVK kasutajad koos ÜVK vooluhulkadega Rakvere vallas praegu ja 

aastaks 2026 on toodud tabelis 3. Tänaseks on peale Tõrremäe, Tõrma, Taaravainu ja Päide 

asula kõigis ÜVK AK-s käsitletavates asulates olemas ühisveevärk, mis põhineb ühel 

puurkaevul ja selle rõhutsoonil. Tõrremäe, Tõrma ja Taaravainu asulad saavad joogivee 

Rakvere linna ühisveevärgist.  

Aastatel 2007 kuni 2014 on erinevate projektide raames SA KIK ja ÜF kaasrahastamisel 

jõutud suur osa olemasolevaid veevarustussüsteeme rekonstrueerida: 

- Rakvere valla Karitsa küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise 

projekteerimis- ja ehitustööd. 2007. a. 

- Rakvere valla Levala küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise 

projekteerimis- ja ehitustööd. 2008. a. 

- Rakvere valla Arkna küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise 

projekteerimis- ja ehitustööd. 2010. a. 

- Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt. SFOS nr 2.1.0101.10-

0084. 

Rakvere valla Lepna aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

projekteerimis- ja ehitustööd. 2013. a. 

Rakvere valla Veltsi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja 

ehitustööd. 2014. a. 

 

Mõnedes asulates (vt ÜVK AK programme) on probleemiks omal ajal mustast metallist – 

malm- ja terastorudest ehitatud torustike lõigud ning üledimensioneeritud tarbevee 

jaotustorustikud, mis roostetavad. Vesi jõuab tarbijani seoses üledimensioneeritud 

torustikega sageli mitme ööpäevase ajanihkega ja vee kvaliteet halveneb torustikes 
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oluliselt. Hinnata tuleb torustike tehnilist seisukorda ja mittesobivad torustikud tuleb välja 

vahetada. 

 

Rakvere vallas paiknevate ühisveevärgi puurkaevude asukohad on näidatud valla 

üldplaneeringu kaartidel ja Rakvere valla ÜVK AK kaartidel (vt lisa 1).  

 

Suuremate asulate ühisveevärgi puurkaev-pumplate ja nendega tarbijatele edastatava vee 

kvaliteedi iseloomustus ning puurkaev-pumplate tehnilise seisukorra kirjeldus on toodud 

tabelis 11. Ühisveevärgi puurkaevpumplate asukohad on näidatud lisas 1 toodud joonistel. 

 

Ühisveevärgi uued puurkaev-pumplad on ehitatud Lepna alevikku ning Veltsi ja Arkna 

asulatesse. Uute puurkaev-pumplate tehniline seisukord on väga hea. Karitsa ja Lasila 

asulate vanad puurkaev-pumplad tuleb rekonstrueerida. Levala puurkaevpumpla on 

töökorras. 

 

Järni asulas ühisveevärk praktiliselt puudub, perspektiivselt on plaanis korterelamu 

puurkaevust veega varustada kaks lähedalasuvat kinnistut.  

 

Tõrremäe, Tõrma ja Taaravainu asulate ühisveevärk on ühendatud Rakvere linna 

ühisveevärgiga. Rakvere linna ühisveevarustus põhineb põhjaveel – põhiliselt on kasutusel 

Kambrium-Vendi veekompleks. Rakvere linna joogivesi puhastatakse Piira 

veetöötlusjaamas rauast ja ühtlasi paranevad vee organoleptilised omadused. Tarbijatele on 

läbi aastate edastatud ainult kvaliteetset joogivett. Vee kvaliteedinäitajad on toodud 

Rakvere linna ÜVK AK-s. 

 

Päide asulas ühisveevärki ei ole.  

 

 

 

4.1.1. Puurkaev-pumplad, veepuhastusjaamad ja veevärgi veekvaliteet. 

 

 

Rakvere vallas on puurkaev-pumplates veepuhastusjaamad Arkna, Lasila, Veltsi ja Lepna 

asulates. Puurkaev-pumplate ja veevärgi vee kvaliteedi andmed on toodud tabelis 13. 

 

Rakvere valla Lepna, Veltsi, Arkna, Karitsa, Levala ja Lasila asulate ühisveevärgi 

puurkaevude ja puurkaev-pumplate andmed ning veevärgi vee kvaliteedinäitajad. Tabel 13. 
Näitaja Lepna Veltsi Arkna Karitsa Levala Lasila 

Nimetus 
Katastri nr 

Keskuse 
Nr 2904 

Veltsi  
Nr 3127 

Keskuse 
Nr 17879 

Karitsa 
Nr 2899 

Levala  
Nr 2915 

Lasila 
Nr 2783 

Põhjavee kith O-C O-C O-C O-C O O-C 

Puurimise aasta 1977 1980 1981 1976 1985 1963 

Tootlikkus m3/h 11,52 12,67 1,4 8,0 2,99 15,12 

Regul. seade Hüdrofor hüdrofor hüdrofor hüdrofor hüdrofor Hüdrofor 

Sanitaartsoon m 30 50 30 30 50 30 
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Veepuhastusseade on (Fe,Mn) on (Fe) on (Fe) ei ole 
(aegajalt Fe) 

ei ole on (Fe) 

Veepuhastusseadme 
vajadus 

on vaja on vaja on vaja on vaja ei ole vaja on vaja 

Puurkaevu sügavus m 140 100 120 146 60 155 

Q mõõtevahend kulumõõtja kulumõõtja    kulumõõtja kulumõõtja kulumõõtja Kulumõõtja 

Vajab rekonstrueerimist kõik on uus kõik on 
uus 

kõik on 
uus 

Vajab re- 
konstrueeri- 

mist 

Vajab re- 
konstrueeri- 

mist 

Vajab re- 
konstrueeri

- mist 

Veevärgivee proovivõtu aeg 27.02.2014 16.12.2014 15.02.2012 
23.09.2014 

Põhjjavesi 
04.04.2013 
18.05.2015 

Põhjjavesi 
04.04.2013 
18.05.2015 

Põhjjavesi 
04.04.2013 
18.05.2015 

Ammoonium NH4
+ mg/l (0,5) 0,02 < 0,02 < 0,04 0,19 < 0,08 0,22 

PH (6,5 – 9,5) 8,0 7,8 7,93 7,77 7,27 7,61 

Üldraud Fe mg/l (0,2) 0,023 0,021 < 0,02 0,234 < 0,100 0,268 

Kloriid Cl- mg/l (250) 20 30 19 24,4 8,1 10,9 

Nitraat NO3
- mg/l (50) <0,45 0,7 <0,45 < 2,25 23,4 < 2,25 

Nitrit NO2
- mg/l (0,5) < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Oksüdeeritavus mgO/l (5,0) 0,88 1,1 1,0 1,4 1,13 1,27 

Üldkaredus mg-ekv/l (10) 2,2 3,8     

Sulfaat mg/l (250) < 3 4 < 3 < 2 52,9 23,2 

Boor B mg/l (0,3) 0,63 0,65 0,54 0,57 < 0,06 0,85 

Fluoriid F- mg/l (1,5) 0,59 0,5 0,63 0,02 0,02 0,02 

Tsüaniid µg/l (50) < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 

Plii Pb µg/l (10,0)  < 0,1 0,1 < 1,0 < 0,1 0,2 < 0,1 

Kaadmium Cd µg/l (5,0) < 0,03 < 0,03 < 0,1 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Kroom Cr µg/l (50,0) < 0,1 < 0,1 < 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Nikkel Ni µg/l (20,0) < 0,3 < 0,3 < 1,2 < 0,3 < 0,3 < 0,3 

Vask Cu mg/l (2,0) < 0,01 < 0,01 < 0,01    

Mangaan Mn µg/l (50,0) < 5 < 5 5,0 < 30 < 30 < 30 

Seleen Se µg/l (10,0) < 1,0 < 1,0 < 1,9 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Arseen As µg/l (10,0) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Elavhõbe Hg µg/l (1,0) < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Antimon Sb µg/l (5,0) < 0,3 < 0,3 < 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

1,2 dikloroetaan µg/l (3,0) < 0,1 < 0,1 < 0,1    

Tetrakloroeteen µg/l (10) < 0,1 < 0,1 < 0,1    

Trihalometaanide summa 
µg/l (100) 

< 1 < 1 < 1    

Benseen µg/l (1,0) < 0,1 < 0,1 < 0,1    

PAH –d summa µg/l (0,10) < 0,001 < 0,05 < 0,001    

Benso(a)püreen µg/l (0,010) < 0,001 < 0,001 < 0,001    

Veevärgivee proovivõtu aeg 27.02.2014 16.12.2014 23.09.2014 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 

Escherichia coli 100 PMÜ ml 
(0) 

0 0 0 0 0 0 

Coli-laadsed bakterid 100 ml 
PMÜ (0) 

0 0 0 0 0 0 

Enterokokid 100 ml PMÜ (0) 0 0 0 0 0 0 

Kolooniate arv 22oC 
PMÜ/1ml (100) 

30 0 - - - - 

 

Lepna asulas on kolm puurkaevu: Keskuse nr 2904, mis paikneb aleviku keskel; 

Ridaelamute puurkaev nr 5591 (puuriti 1976. a, sügavus 45 m, vesi võetakse O 

põhjaveekihist), mis on reservkaev ja asub eramajade piirkonnas; Lepna aleviku edelaosas, 

Rakvere-Jõepere mnt ja Kõrgemäe küla tee ristmiku juures paiknev mittetöötav Rakvere 

valla Piira puurkaev (rajati 1990. a ja on 130 m sügav ning avab O-Cm veekompleksi 

kivimid). 
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AS Rakvere Lihakombinaadil on Arkna küla kõrval kolm veehaarde kompleksi (vt tabel 

2): Ordoviitsiumi veekihi puurkaevud numbritega 5745 5749 ja 19493; Ordoviitsium-

Cambriumi veekihi puurkaevud numbritega 10705 ja 10706; Kambrium-Vendi veekihi 

puurkaevud 10710, 10711, 10712, 10713, 10714, 10715. 

 

Vastavalt Terviseameti Ida Talituse 16.02.2015. a kirjale nr 9.2-3/1082 „Rakvere valla 

ühisveevärkide joogivee kvaliteedist“, teostavad Rakvere Vallavalitsus (Karitsa, Lasila ja 

Levala asulad) ja AS Rakvere Vesi (Arkna, Lepna ja Veltsi asulad ning Tõrremäe, 

Taaravainu ja Tõrma asulad Rakvere veevärgist) joogivee kontrolli vastavalt ametiga 

kooskõlastatud joogivee kontrolli kavale ning vajalikud põhjavee uuringud vastavalt 

joogiveeallika kontrolli kavale. 2014. aasta veeanalüüside tulemuste alusel vastab Rakvere 

valla ühisveevärkide joogivesi uuritud mikrobioloogiliste, keemiliste ja indikaatornäitajate 

osas sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusega nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ kehtestatud kvaliteedinõuetele. 2011. aasta 

Lesllonnaameti Kiirgusosakonna labori uuringu tulemuste alusel ületab Rakvere veevärgi 

joogivee efektiivdoosi sisaldus määrusega nr 82 kehtestatud piirsisaldust 0,1 mSv/a. 

Mõõdetud efektiivdoos on 0,371 mSv/a. 

 

Rakvere vald asub piirkonnas, kus põhjavee ülemised kihid on välismõjude eest vähem 

kaitstud kui mujal Eestis ning seetõttu on eriti oluline puurkaevude sanitaarkaitsealade 

tähistamine ja kaitsmine.  

OÜ Eesti Geoloogiakeskuse poolt viidi 2003. a läbi  uuring “Ordoviitsium-Kambriumi 

veekompleksi põhjavee radionukleiidide sisalduse määramine”. Uuritavate puurkaevude 

valikul lähtuti puurkaevu esinduslikkusest ja vajadusest iseloomustada kogu veekompleksi 

kasutusala. Töö tulemustest nähtub, et Ordoviitsium-Kambriumi veekompleksi põhjavee 

arvutatud aastane efektiivdoos ei ületa joogiveele lubatud näitajat. Triitiumisisaldus oli 

kõikides analüüsitud proovides alla analüüsi tundlikkust. 

Rakvere valla asulates enamus veetorustikest ei ole ringistatud ja seetõttu on küllalt palju 

tupikuid, kuhu vesi pikemaks ajaks seisma jääb. Aegajalt tuleb kraanidest torudesse seisma 

jäänud vett. 

Rakvere valla Arkna (põhjavees on üle piirnormi Fe), Lasila (üle piirnormi Fe), Veltsi (üle 

piirnormi Fe) ja Lepna (üle piirnormi Fe ja Mn) asulatesse ehitatud veepuhastusjaamades 

kasutatakse klassikalist põhjaveest Fe ja Mn puhastamise tehnoloogiaid ja selle tarbeks 

erinevate firmade poolt toodetud sundläbipesuga paarissurvefiltreid (Arknas 502-PDA, 

Veltsis Air 500 Duplex, Lepnas ARS 650 Duplex, Lasilas ARS 500 Duplex). 

Kolmevalentne kolloidne raud eraldatakse veest survefiltrite kvartsliivas. Vee puhastamise 

käigus väheneb ka mangaani ja ammoooniumi sisaldus, vee hägusus, värvus ja eralduvad 

põhjavees leiduvad gaasid (H2S, N, CO2 jt.) ja tõuseb vee pH. Tänu aeratsioonile on 

survefiltrist väljuvas vees küllaldaselt lahustunud hapnikku, mis annab veele värske maitse 

ja lõhna. Küllaldane hapnikusisaldus (> 2,0 mgO2/l) loob eelduse ebasoovitatava 

anaeroobse keskkonna likvideerimiseks asula veetorustikes ning korrosiooni 

pidurdumiseks veevõrgus. Puhastatud vesi juhitakse hüdroforide abil veevõrku. Filtrite 

läbipesemise vesi juhitakse kanalisatsiooni. 
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Rakvere vallas ühisveevärgi veetorne II astme pumplaid ja veereservuaare ei ole. 

 

 

 

4.1.2. Veetorustikud.  

 

 

Rakvere valla asulate ühisveevärgi torustikud on enamasti suhteliselt lühikesed ning 

rajatud peamiselt hargvõrguna. Enamuses asulates kompaktse tiheasustuse puudumise tõttu 

ei ole otstarbekas hargvõrke olulisel määral ringistada. Valdav osa ühisveevärgi torustikest 

on rekonstrueeritud või uued – Lasila, Arkna, Levala, Karitsa, Lepna ja Veltsi asulates 

ning Rakvere linnaga piirnevates Tõrremäe, Taaravainu ja Tõrma asulates. Järni asulas 

ühisveevärk praktiliselt puudub – on torustik puurkaevust korruselamuni pikkusega 40 m. 

Üksikud torustike lõigud tuleb rekonstrueerida või ehitada Lepna, Karitsa, Arkna, Veltsi, 

Lasila, Järni, Tõrremäe ja Tõrma asulates. Päide asulani ja asulasse tuleb ehitada uus 

ühisveevärk. Kõigil uusasundustel tuleb ühisveevärk välja ehitada oma vahenditega. 

 

Lepna alevik. 

Lepna aleviku ühisveevärk rekonstrueeriti 2013. a. Ühisveevärgi torustikku on kokku 

4156,4 m. Kõikidele tarbijatele on paigaldatud veemõõtjad. Esimeses järjekorras tuleb 

rekonstrueerida või ehitada Tobia teeäärne torustik ja töökoja esine torustik (200 + 180 m). 

Pikemas perspektiivis on planeeritud Lepna aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

ühendamine läbi Taaravainu küla Rakvere linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. Nende 

tööde käigus saavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise võimaluse ka kõik 

Jõepere-Rakvere tee äärde jäävad ettevõtted ja elamud. 

 

Veltsi küla. 

Veltsi asula ühisveevärk rekonstrueeriti 2001. a (vanadesse terastorudesse paigaldati 

plastiktoru) ja 2014. a. Ühisveevärgi torustikku on kokku 2 389,6 m. Kõikidele tarbijatele 

on paigaldatud veemõõtjad. Esimeses järjekorras tuleb asula kagunurgas paiknevatele 

elanikele ehitada ühisveevärgi torustik.  

 

Arkna küla. 

Arkna asula ühisveevärk rekonstrueeriti 2000. a ja 2010. a. Ühisveevärgi torustikku on 

kokku 1 786,2 m. Kõikidele tarbijatele on paigaldatud veemõõtjad. Pikemas perspektiivis 

on planeeritud asula kagunurgas pikendada Jõekalda tee ühisveevärgi torustikku kuni 

Tallinn-Peterburi teeni. 

 

Lasila küla. 

Lasila külas renoveeriti kõik torustikud 2000. a PHARE programmi toel. Ühisveevärgi 

torustikku on kokku 1 030 m. Ühisveevärgi torustike seisund on hea ja lekkeid praktiliselt 

ei esine. Lähitulevikus on planeeritud ehitada ühisveevärk Vahtra puiestee elamutele. 
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Levala küla. 

Levala külas renoveeriti kõik ühisveevärgi torustikud 2008. a Rakvere valla 

omavahenditega. Ühisveevärgi torustikku on kokku 915 m. Kõikidel tarbijatel on 

veemõõtjad. 

 

Karitsa küla. 

Karitsa külas renoveeriti kõik ühisveevärgi torustikud 2006. ja 2007. a Rakvere valla 

omavahenditega. Ühisveevärgi torustikku on kokku 1160 m. Kõikidel tarbijatel on 

veemõõtjad. Puurkaev-pumplast väljuv torustik läbib Vahtramäe kinnistut (õueala) ja see 

tuleb kinnistult välja viia, milleks tuleb ehitada ca 112 m veetorustikku. 

 

Järni küla. 

Järni asulas ühisveevärk praktiliselt puudub – on torustik puurkaevust korruselamuni 40 m.  

Perspektiivselt on plaanis ehitada korruselamu puurkaevust veetrass 310 m kahe 

lähedalasuva elamuni. 

 

Päide küla. 

Päide asulas ühisveevärki ei ole. Kasutatakse oma puur- ja salvkaevusid. Rakvere linnast 

Päide asulani ja asulasse tuleb ehitada uus ühisveevärk. 

 

Tõrremäe, Tõrma ja Taaravainu külad. 

Valdav osa ühisveevärgi torustikest on rekonstrueeritud või uued. Tõrremäe, Tõrma ja 

Taaravainu asulate ühisveevärk on ühendatud Rakvere linna ühisveevärgiga.  

Osaliselt tuleb rekonstrueerida Tõrma asula lõunaosa ühisveevärgi torustikud. 

Ühisveevärgi torustikku on kokku 1543 m. 

Taaravainu külas on ca 232 m ühisveevärgi torustikku. Pikemas perspektiivis on 

planeeritud Lepna aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ühendamine Läbi Taaravainu 

küla Rakvere linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. Nende tööde käigus saavad 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise võimaluse ka kõik Jõepere-Rakvere tee äärde 

jäävad ettevõtted ja elamud. 

Tõrremäe külas on ca 1402 m ühisveevärgi torustikku. Läbi Tõrremäe küla lahendatakse 

Päide asula ühisveevärgi rajamine. 

 

 

 

4.1.3. Siibrikaevud ja siibrid. 

 

 

Rakvere valla Lepna, Veltsi, Arkna, Lasila, Tõrremäe, Tõrma, Levala, Karitsa, Taaravainu 

asulates on kõik siibrikaevud koos siibritega ja maakraanid uued. Alates 2000. aastast on 

kõik vanad siibrikaevud ja maakraanid erinevate projektide raames välja vahetatud. 

Uuematel veevarustustorustikel on kasutatud küllaltki suurel hulgal maakraane. 
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Siibrikaevude ja maakraanide asukohad on näidatud veevarustustorustike 

rekonstrueerimise ja ehitamise teostusjoonistel, millega saab tutvuda Rakvere valla 

arhiivis. 

 

 

 

4.1.4. Hüdrandikaevud ja hüdrandid, tuletõrjeveevõtukohad. 

 

 

Tuletõrje veevarustus oli külades algselt lahendatud tuletõrje veehoidlate ja looduslike 

tuletõrje veevõtukohtade baasil. Tuletõrje veevõtukohti hooldab Rakvere vallavalitsus. 

Üheastmeliste puurkaev-pumplate korral ei ole tehniliselt võimalik tuletõrjevee tagamine 

vastavalt standardi EVS 812-6:2005 nõuetele ühisveevõrgu baasil. Seega jääb ainsaks 

võimaluseks kasutada tuletõrjevee mahuteid. Tuletõrje veehoidlate täitmine toimub 

ühisveevärgist. Rakvere linnaga piirnevates asulates (Tõrremäe, Tõrma ja Taaravainu) on 

ehitatud tuletõrje hüdrandid ja kasutada saab ka Rakvere linna ühisveevärgi tuletõrje 

hüdrante. 

 

Rakvere vallas kasutusel olevad tuletõrjeveehoidlad.    Tabel 14.  

Asula Asukoht Maht, m3 Olemasolev olukord 

Lepna alevik Elamu nr 30 

juures 

40 Korras 

Endise suurfarmi 

kaalumaja juures 

80 Korras 

Veltsi küla Kuivati juures 90 Korras 

4-krt elamute 

hoovis 

60 Korras 

Taaravainu küla OG Elektra hoovis 70 Korras 

Karitsa küla AS Karitsa 

Tehniku 

hooviväravas 

60 Korras 

Järni küla Saeveski 

territooriumil 

90 Korras 

 

  

Rakvere valla tuletõrjehüdrandid.       Tabel 15. 

Asukoht Kogus Olukord 

Tõrremäe küla  5 Korras 

Tõrma küla  3 Korras 

Lepna alevik 5 Korras 

Veltsi küla 3 Korras 

Taaravainu küla 1 Korras 
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Rakvere valla looduslikud veevõtukohad.      Tabel 16. 

Asula Veekogu 

Veltsi küla Veltsi oja 

Päide küla Selja jõgi 

Arkna küla 3 silda Selja jõel 

Taaravainu küla Endine kastmisveetiik 

Lasila küla Mõisa vastas olev tiik 

Karitsa küla Mõisa tiik 

Levala küla Endise farmi juures paiknev tiik 

 

Kõik kasutuses olevad tuletõrjeveevõtukohad on näidatud ÜVK AK lisas 1 toodud 

kaardimaterjalidel. 

 

 

 

4.1.5. Veevarustuse rõhutsoonide ulatus ja kirjeldus. 

 

 

Lepna, Veltsi, Arkna, Lasila, Levala ja Karitsa asulates on üks veevarustuse rõhutsoon, mis 

baseeruvad asulate ühel puurkaevpumplal. Rõhutsoonid kattuvad enamasti 

reoveekogumisalade piiridega.  

Tõrremäe, Tõrma ja Taaravainu külad saavad oma joogivee Rakvere linna ühisveevärgist 

ja on seotud Rakvere linna ühisveevärgi rõhutsoonidega. Rõhutsoonide ulatus on väike ja 

on otseselt seotud uute hoonestusalade paiknemisega – vaata ÜVK AK lisas 1 toodud 

kaardimaterjale. 

 

 

 

4.2. Ühiskanalisatsiooni objektid. 

 

 

Iseseisev ühiskanalisatsioon koos reoveepuhastiga on Lepna, Veltsi, Arkna ja Lasila 

asulates. Tõrremäe, Tõrma ja Taaravainu asulates tekkiv reovesi juhitakse Rakvere linna 

ühiskanalisatsiooni ja puhastatakse linna reoveepuhastusjaamas. Heitvee kvaliteedinäitajad 

on toodud Rakvere linna ÜVK AK-s ja need vastavad kehtiva seadusandlusega seatud 

piirsisaldustele. Ühiskanalisatsiooni ei ole Levala, Karitsa, Järni ja Päide asulates. Reovesi 

kogutakse kogumiskaevudesse ja veetakse Rakvere linna purgimissõlme või puhastatakse 

kohapeal omapuhastites. 

Aastatel 2010 kuni 2014 on erinevate projektide raames SA KIK ja ÜF kaasrahastamisel 

jõutud suur osa olemasolevaid kanalisatsioonisüsteeme rekonstrueerida – vt alapunkt 4.1. 
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Rakvere vallas paiknevate ühiskanalisatsiooni reoveepuhastite asukohad on näidatud valla 

üldplaneeringu kaartidel ja Rakvere valla ÜVK AK kaartidel (vt lisa 1).  

Uued ühiskanalisatsioonisüsteemid on ehitatud Lepna alevikku ning Veltsi ja Arkna 

asulatesse. Uute reoveepumplate ja reoveepuhastite tehniline seisukord on väga hea. Lepna 

aleviku reoveepuhasti omanikuks Rakvere vald ja seda haldab lepingu alusel AS OG 

Elektra Tootmine. Lasila asula reoveepuhastusjaam tuleb rekonstrueerida.  

Lähitulevikus tuleb üle vaadata reoveekogumisala piirid Tõrma, Tõrremäe ja Taaravainu 

asulate osas, mis piirnevad Rakvere linna reoveekogumisalaga. Lisaks tuleb korrigeerida 

ka Arkna, Veltsi, Lepna ja Lasila asulate reoveekogumisalade piire. 

Rakvere vallas sademevee kanalisatsiooni ei ole. Liigne sademevesi juhitakse asulate 

territooriumitelt ära kuivenduskraavidega. 

 

 

 

4.2.1. Kohtpuhastusseadmed. 

 

 

Rakvere vallas ühiskanalisatsiooniga seotud kohtpuhastusseadmeid ei ole. 

Kohtpuhastusseadmed (rasva- ja mudapüünised, sulepüünised jne) on AS OG Elektra 

Tootmine tootmiskompleksil Lepna alevikus. Kohtpuhastatud reovesi puhastatakse Lepna 

aleviku reoveepuhastis, mille haldajaks on AS OG Elektra Tootmine. Heitvesi juhitakse 

Tobia peakraavi, mis suubub Soolika ojja.  

Kohtpuhastusseadmed tuleb vee-ettevõtjate AS Rakvere Vesi ja Rakvere Vallavalitsuse 

nõudmise korral ehitada Rakvere valla eraettevõtetel oma vahenditega.  

Bioloogilised reoveepuhastid on konstrueeritud asulareovee ja sellele lähedase koostisega 

tootmisreovee puhastamiseks. Vastavalt Eesti aereeritavate reoveepuhastite 

projekteerimisjuhendile on reoveepuhastitesse juhitavale reoveele kehtestatud terve rida 

nõudmisi. 

Olme- ja tööstusreovee segu ühispuhastusel bioloogiliste meetoditega peab reovesi 

vastama järgmistele tingimustele: pH piires 6,5...8,5; temperatuur piires 6...30 oC; 

üldsoolsus kuni 10 g/l; BHTt kuni 500 mg/l biofiltritele ja väljatõrjeaerotankidele; BHTt 

kuni 1000 mg/l hajutatud vee sissevooluga aerotankidele (olmereoveel võib BHTt lugeda 

võrdseks BHT20 -ga). Kui BHT t > 1000 mg/l peab puhastus olema kaheastmeline. 

Esimeses astmes tuleb kasutada, sõltuvalt reovee koostisest, metaan- või aerotanke, teise 

astmena mõlemal juhul bioloogilist puhastust. Reovesi ei tohi sisaldada: lahustumata 

õlisid, vaike, masuuti, bioloogiliselt mittelagunevaid pindaktiivseid aineid, biogeenseid 

elemente vähem kui BHTt : N : P = 100 : 5 : 1. Reovesi ei tohi sisaldada kahjulikke ja 

toksilisi aineid.  

Tootmisettevõtetest kanaliseeritav reovesi on tavaliselt sõltuvalt tootmistehnoloogiast ja 

tootmiskultuurist väga spetsiifilise koostisega ja nõuab praktiliselt igal objektil 

individuaalset lähenemist. Ka vooluhulga ebaühtlus on suur ja see võib kahel sama 

toodangut andval ettevõttel täielikult erineda. 
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Kui reovesi sisaldab mineraalseid lisandeid või vajab füüsikalis-keemilist puhastamist, on 

otstarbekas selle eelnev mehaaniline puhastamine olmereoveest lahus. Orgaanilisi aineid 

sisaldavat reovett on paljudel juhtudel soovitatav bioloogiliselt puhastada koos 

olmereoveega, eelneb ühine või eraldi mehaaniline puhastamine. Kui ettevõte asub 

suuremas asulas, siis tööstus- ja olmereovee koos- või eraldipuhastamine sõltub suuresti 

majanduslikust tasuvusest ja reovee asulakanalisatsiooni vastuvõtu tingimustest. Juhul, kui 

reovesi ei vasta asulavõrku juhtimise tingimustele, nähakse ette reovee (või selle osa) 

kohalik eelpuhastus.  

Piimafarmides pärineb tootmisreovesi torustike pesemisest, piimakojast (peamiselt 

piimamahutite pesemisest) ja olmereovesi personali olmeruumidest. Reovesi sisaldab 

bioloogilist puhastust pärssivaid desinfektante. Reovee hulk ja kontsentratsioon sõltub 

farmi suurusest, sisseseadest ja farmitööliste töökultuurist. Piimafarmist tulev reovesi on 

soovitatav juhtida võimaluse korral asulakanalisatsiooni ja puhastada koos asulareoveega 

bioloogiliselt või puhastada eraldi suure puhverdusvõimega puhastusseadmetes - näiteks 

biotiikides. 

Töökodade, autopesulate ja bensiinitanklate reovesi ning sademevesi asutuste 

territooriumidelt sisaldab õlisaaduseid, liiva ja muda. Reovesi tuleb puhastada muda-

õlipüünises. 

Tapamaja ja lihatööstuse tapajäätmeid, rasva ja tootejääke sisaldav reovesi tuleb puhastada 

muda-rasvapüünises. 

Baaride, sööklate, kohvikute, kontorite, võimlate, saunade ja poodide reovesi tekib 

sanitaarsõlmedes ja pesemisruumides ning köökides. Tegemist on tavalise olmereoveega, 

mis puhastub aktiivmuda- ja biokilepuhastites hästi. Probleeme on suure koormusega 

köökidest tuleva rasva sisaldava reoveega, mis kipub ummistama kanalisatsiooni. Köökide 

reovesi tuleb enne kanaliseerimist puhastada rasvapüünises ja kui on tegemist suurte 

koormustega ning söögitegemisel kasutatakse palju juurvilja siis ka mudapüünises.  

 

 

  

4.2.2. Purgimissõlmed. 

 

 

Rakvere vallas paiknevate kogumiskaevude reovesi veetakse Rakvere linna 

purgimissõlme. Rakvere linna purgimissõlm valmis 2013. aasta mai kuus. Purgimissõlm 

rajati Rakvere linna reoveepuhasti territooriumil paikneva reoveepumpla kõrvale. 

Purgimissõlme eesmärgiks on reovee ja teiste puhastite liigmuda vastuvõtmine ja nende 

mehaaniline (6 mm piludega automaatvõre) puhastamine enne bioloogilist puhastust. 

Purgla on varustatud elektroonilise identifitseerimissüsteemiga, mis lubab purgida vaid 

selleks vastava magnetkaardi saanud isikutel. Selle abil on võimalik pidada arvestust 

purgitavate reovee vooluhulkade üle ja vajadusel purgimise intensiivsust reguleerida. 

Arvestades kehtivat seadusandlust ja Rakvere vallas paiknevate asulate suurust ei ole 

võimalik Reoveepuhastiga asulatesse purgimissõlme rajada. Lepna aleviku reoveepuhasti 
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omanikuks on AS OG Elektra Tootmine ja see on Rakvere linna purgimissõlmele sedavõrd 

lähedal, et selle juurde ei ole majanduslikult otstarbekas purgimissõlme rajamine. 

Rakvere vallas tekkiva reovee purgimine toimub ka edaspidi Rakvere linna 

purgimissõlmes. 

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruses nr. 171 “Kanalisatsiooniehitiste 

veekaitsenõuded” on kehtestatud purgimissõlme ehitusnõuded: 

§ 9. Purgimissõlme kuja 

(1) Purgimissõlme kuja peab olema 30 meetrit. 

(2) Purgimissõlm on reovee tekkekohas kogutud reovee ja fekaalide ühiskanalisatsiooni 

juhtimise koht. 

§ 17. Purgimissõlme ehitusnõuded 

(1) Ühiskanalisatsiooniga katmata alal tekkiva ja kokku kogutava reovee juhtimiseks 

reoveepuhastisse rajatakse purgimissõlm. 

(2) Purgimissõlme peab rajama reoveekogumisalale, mille reostuskoormus on 1000 ie või 

enam. 

(3) Purgimissõlme peab rajama reoveekogumisalale, mille reostuskoormus on alla 1000 ie, 

kui lähim purgimissõlm asub kaugemal kui 30 km või lähim puhasti ei võimalda täita 

täiendava reovee purgimise tulemusel lõikes 5 sätestatut või purgimissõlme rajamise 

kohustus on ette nähtud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga. 

Purgimissõlme täpne asukoht määratakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 

kavaga, arvestades käesolevas määruses sätestatut. 

(4) Purgimisteenuse osutamiseks peab reoveepuhastil olema välja ehitatud purgimissõlm. 

(5) Purgitava reovee reostuskoormus ei või ületada ööpäevas enam kui 10% reoveepuhasti 

projekteeritud reostuskoormusest. 

(6) Purgimissõlm ehitatakse soovitavalt reoveepuhasti territooriumile ning selles peab 

toimuma reovee mehhaaniline puhastus tasemel, mis tagab purgitava reovee takistusteta 

juhtimise reoveepuhastisse ning puhastusprotsessi töörežiimi häireteta töö. Kui reovesi 

juhitakse väikepuhastisse, peab purgimissõlmel olema ka vooluhulgaühtlusti. 

(7) Lõigetes 5 ja 6 sätestatut kohaldatakse ka sellisele purgimissõlmele, mille rajamine ei 

ole kohustuslik käesoleva paragrahvi kohaselt. 

 

 

 

4.2.3. Kanalisatsioonitorustikud. 

 

 

Reoveekogumisalad ja ühiskanalisatsiooni torustikud on Lepna, Veltsi, Arkna ja Lasila 

asulates. Tõrremäe, Tõrma ja Taaravainu asulates tekkiv reovesi juhitakse Rakvere linna 

ühiskanalisatsiooni. Ühiskanalisatsiooni ei ole ja lähiajal ei rajata Levala, Karitsa ja Järni 

asulatesse. Päide küla Selja jõe äärsesse kiirelt kasvavasse tiheasustusega asumisse on 

plaanis ühiskanalisatsioon rajada lähiaastatel ja mis ühendatakse Rakvere linna 

ühiskanalisatsiooniga. Ühiskanalisatsioonita aladel  reovesi kogutakse kogumiskaevudesse 

ja veetakse Rakvere linna purgimissõlme või puhastatakse kohapeal omapuhastites. 
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Üksikud torustike lõigud tuleb rekonstrueerida või ehitada Lepna, Arkna, Veltsi, Lasila, 

Tõrremäe, Taaravainu ja Tõrma asulates. Kõigil uusasundustel tuleb ühiskanalisatsioon 

välja ehitada oma vahenditega. 

 

Lepna alevik. 

Lepna aleviku ühiskanalisatsiooni torustik rekonstrueeriti 2013. a. Ühiskanalisatsiooni 

isevoolset torustikku on kokku 3 727,7 m ja survetorustikku 1 868,9 m. Esimeses 

järjekorras tuleb rekonstrueerida või ehitada Tobia teeäärne torustik ja töökoja esine 

torustik (200 + 180 m). Pikemas perspektiivis on planeeritud Lepna aleviku ühisveevärgi ja 

–kanalisatsiooni ühendamine läbi Taaravainu küla Rakvere linna ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniga. Nende tööde käigus saavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise 

võimaluse ka kõik Jõepere-Rakvere tee äärde jäävad ettevõtted ja elamud. 

 

Veltsi küla. 

Veltsi asula ühiskanalisatsiooni torustik rekonstrueeriti 2001. a ja 2014. a. 

Ühiskanalisatsiooni isevoolset torustikku on kokku 1 985 m ja survetorustikku 768,1 m. 

Esimeses järjekorras tuleb asula kagunurgas paiknevatele elanikele ehitada 

ühiskanalisatsiooni torustik.  

 

Arkna küla. 

Arkna asula ühiskanalisatsiooni torustik rekonstrueeriti 2000. a ja 2010. a. 

Ühiskanalisatsiooni isevoolset torustikku on kokku 1 716,9 m ja survetorustikku 302,6 m. 

Pikemas perspektiivis on planeeritud asula kagunurgas pikendada Jõekalda tee 

ühiskanalisatsiooni torustikku kuni Tallinn-Peterburi teeni. 

 

Lasila küla. 

Lasila külas renoveeriti ühiskanalisatsiooni torustik 2000. a PHARE programmi toel. 

Ühiskanalisatsiooni isevoolset torustikku on kokku 722 m ja survetorustikku ca 50 m. 

Lähitulevikus on planeeritud ehitada ühiskanalisatsiooni torustik asula loodeosas Vahtra 

pst-l paiknevatele elamute. 

 

Tõrremäe, Tõrma ja Taaravainu külad. 

Valdav osa ühiskanalisatsiooni torustikest on rekonstrueeritud või uued. Tõrremäe, Tõrma 

ja Taaravainu asulate ühiskanalisatsioon on ühendatud Rakvere linna 

ühiskanalisatsiooniga.  

Osaliselt tuleb rekonstrueerida Tõrma asula lõunaosa ühiskanalisatsiooni torustikud. 

Ühiskanalisatsiooni isevoolset torustikku on kokku ca 803 m ja survetorustikku ca 848 m.  

Taaravainu külas on isevoolset torustikku kokku ca 40 m ja survetorustikku ca 192 m. 

Pikemas perspektiivis on planeeritud Lepna aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

ühendamine Läbi Taaravainu küla Rakvere linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. 

Nende tööde käigus saavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise võimaluse ka kõik 

Jõepere-Rakvere tee äärde jäävad ettevõtted ja elamud. 
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Tõrremäe külas on isevoolset torustikku kokku ca 980 m ja survetorustikku ca 220 m. Läbi 

Tõrremäe küla lahendatakse Päide asula ühiskanalisatsiooni rajamine. 

 

 

 

4.2.4. Kanalisatsioonikaevud. 

 

 

Rakvere valla Lepna, Arkna, Veltsi, Lasila, Tõrremäe, Taaravainu ja Tõrma asulates on 

kasutusel plastist teleskoopsed kanalisatsioonikaevud, mis on ehitatud viimase 15 aasta 

jooksul ja nende tehniline seisukord on hea. Üksikud vanemad kanalisatsioonikaevud 

Tõrma asulas on ehitatud mõnikümmend ja enam aastat tagasi ning täpne teave rajamisaja 

kohta puudub. Vanade kanalisatsioonikaevude tehniline seisukord on halb – kaevud 

lekivad kahepoolselt ja need tuleb rekonstrueerida.  

 

 

    

4.2.5. Reoveepumplad. 

 

 

Reoveepumplad ja nende tehniline seisukord.     Tabel 17. 
Jrk. 

nr 

Objekti nimi 

või nr 

(vt lisa 1) 

Objekti 

valmimise 

aasta 

Keskmine 

pumbatav 

reovee kogus 

Q (m3/d) 

Kasutusel olev 

pumba 

(pumpade) 

mark  

Pumpla kest Hinnang 

tehnilise 

seisukorra 

kohta 

Asula: Lepna alevik 

1. KPJ – 1 2013 8,5 Grundfos SLV, 

2 tk 

PE100, 

De1600mm 

Hea 

2. KPJ – 2 2013 13,5 Grundfos SLV, 

2 tk 

PE100, 

De2400mm 

Hea 

3. KPJ – 3 2013 23,0 Grundfos SLV, 

2 tk 

PE100, 

De2400mm 

Hea 

Asula: Veltsi küla 

4. KPJ – 1 2014 6,0 Flygt DP 

3068.181, 2 tk 

PE100, 

De1600mm 

Hea 

5. KPJ – 2 2014 14,0 Flygt DP 

3068.181, 2 tk 

PE100, 

De2400mm 

Hea 

Asula: Arkna küla 

6. KPJ-Arkna 2010 6,0 Grundfos SEV, 

2 tk 

PE100, 

De1800mm 

Hea 

Asula: Lasila küla* 

7. KPJ-Lasila 2000 0,5 Sarlin SVO Klaasplast 

De1000mm 

Rahuldav 

Asula: Tõrma küla 

8. KPJ-Tõrma1 2008 0,4 Sarlin 

SV072BH,  2tk 

Klaasplast 

De1600mm 

Hea 
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9. KPJ-Tõrma2 2003 4,8 Sarlini SV 

024B, 2 tk 

Klaasplast 

De1600mm 

Hea 

Asula: Taaravainu küla 

10. KPJ-1 2003 3,0 Sarlini SV 

024B, 2 tk 

Klaasplast 

De1600mm 

Hea 

Asula: Tõrremäe küla** 

11. KPJ-1 2003 4,8 Sarlini SV 

024B, 2 tk 

Klaasplast 

De1600mm 

Hea 

12. KPJ-2 2008 0,5 Sarlin 

SV072BH, 2tk 

Klaasplast 

De1600mm 

Hea 

* Lasila reoveepuhastusjaama koosseisus on veel 2 klaasplastist reovee kompaktpumplat, 

mis on praktiliselt amortiseerunud ja tuleb uue reoveepuhasti ehitamise käigus 

likvideerida. 

** Rakvere linna reoveepuhastusjaama koosseisus on veel üks reoveepumpla – vt lisa 1. 

 

 

 

4.2.6. Reoveepuhastid. 

 

 

Rakvere vallas on reoveepuhastid Lepna, Veltsi, Arkna ja Lasila asulates. Tõrremäe, 

Tõrma ja Taaravainu asulates tekkiv reovesi juhitakse Rakvere linna ühiskanalisatsiooni ja 

puhastatakse Rakvere linna reoveepuhastusjaamas. 

 

Reoveepuhastite projekteerimisel lähtutakse Veeseadusest, Ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni seadusest, Vabariigi Valitsuse määruse (VVM) 16.05.2001. a nr. 171 

“Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded”, VVM 29.11.2012. a nr. 99 „Reovee 

puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja 

sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ 

ja KKM 30.12.2002. a määruse nr. 78 “Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja 

rekultiveerimisel kasutamise nõuded” nõuetest. Puhastusseadmete dimensioneerimisel 

lähtutakse rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikatest. 

 

Rakvere vallas on järgmised reoveepuhastid: 

 

I. Lepna reoveepuhastusjaam. 

1. Objekti valdaja: puhasti kuulub Rakvere Vallavalitsusele, kuid antud pikaajaliseks 

haldamiseks AS OG Elektra Tootmine. 

2. Objekti asukoht: Lepna alevik. 

3. Objekti valmimise aasta: 2006. 

4. Projektis esitatud põhiandmed:  

- projekteerija ja ehitaja nimetus: reoveepuhasti projekteeris ja ehitas OÜ Veemaailma 

INC; 
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- tehnilised andmed (jõudlus): biokeemiline puhastus - kestusõhustusega aerotank ja 2 

biotiiki pindaladega 720 ja 1020 m2; Q = 300 m3/d, 12 500 ie;  

- reovesi juhitakse puhastusseadmesse asula reovee peapumplast RPJ-3 ja AS OG 

Elektra Tootmine reoveepumplast; 

 - puhastusprotsessi kirjeldus: 

1. Reovee vooluhulga mõõtmine magnetinduktiivse mõõtjaga. 

2. Reovee mehaaniline puhastamine automaatvõres, võrejäätmete veetustamine 

pressiga ja transport prügikonteinerisse. 

3. Reovee vooluhulga ja ainesisalduse ühtlustamine, puhastamine keemilise 

flotatsiooni meetodil, flotatsioonijääkide transport mudatihendajasse. 

4. Reovee puhastamine nõrgbiofiltris. 

5. Reoveest bioloogiline lämmastikuärastus eelanoksilisel meetodil (Ludzack ja 

Ettinger meetodil). 

6. Reovee puhastamine kestusõhustusega aerotankis. 

7. Reoveest keemiline fosforiärastus ja reovee järelpuhastus pideva tagasipesuga 

liivafiltris (DynaSand). 

8. Liigmuda tahendamiseks ettevalmistamine mudatihendajamineralisaatoris ja 

tahendamine lintfilterpressiga. 

 - reoveepuhasti kuja on 50 m.  

 

5.  Heitvee näitajad 2014. aastal:  

  Heljum mg/l BHT7 mgO2/l      Nüld mg/l Püld mg/l  KHT mg/l    pH 

I kvartal  3  4,3   6,16     0,54  50  7,64 

II kvartal 11  3   6,93     0,16  30  7,94 

III kvartal 2  3   5,96     0,11  30  7,54 

IV kvartal 6  3   3,32     0,1  30  8,04 

 

6. Suubla: Tobia peakraav. 

7. Uus reoveepuhasti ehitati vana reoveepuhasti territooriumile, on väga heas tehnilises 

seisukorras ning kasutatakse terve Lepna aleviku ja AS OG Elektra Tootmine reovee 

puhastamiseks. 

8. Suubla seisund: Tobia peakraav suubub Soolikaojja ja see omakorda Selja jõkke. Tobia 

peakraavi ökoloogiline seisund on peale Lepna asula heitvee sisselasku kesine ja keemiline 

seisund hea. Selja jõe seisund on seoses Veltsi ja Arkna reoveepuhastite 

rekonstrueerimisega ning Lepna ja Rakvere linna reoveepuhastite efektiivse toimimisega 

viimastel aastatel oluliselt paranenud - ökoloogiline seisund on kesine ja keemiline seisund 

hea. Normikohaselt puhastamata reovesi on vaadeldavas piirkonnas otseseks ohuks nii 

pinna- kui põhjaveele.  Lähedalasuva veekogu, Selja jõe, survetegurina on toodud Rakvere, 

Lepna, Veltsi ja Arkna asulate heitvesi. 

9. Heitvee suublasse juhtimise viis: kraavi kaldalt torustikuga. 

10. Reoveepuhastusjaama alune maa kuulub: OG Elektra AS. 
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11. Reoveepuhastusjaama aluse maa kirjeldus: suurem osa maast on niidetav haljasala ning 

ca 10 % on teede ja platside all, mis on asfalteeritud. Olulise osa territooriumist hõlmavad 

reoveepuhasti ja 2 biotiiki.  

12. Läheduses asuvad hooned ja nende kaugus reoveepuhastist, kuja nõuete täitmine: 

Reoveepuhasti kuja 50 m nõue on täidetud. Lähimad elamud paiknevad lõunas ja põhjas ca 

80 m kaugusel. 

13. Juurdepääsutee ja platside seisund: Juurdepääsutee seisukord on rahuldav, platside 

seisukord on hea. 

 

 

II. Arkna reoveepuhastusjaam. 
1. Objekti valdaja: reoveepuhasti kuulub AS Rakvere Vesi. 

2. Objekti asukoht: Arkna asula. 

3. Objekti valmimise aasta: 2011. 

4. Projektis esitatud põhiandmed: Aktiivmudapuhasti + 600 m2 biotiik; Q = 32 m3/d; R 

= 10,8 kg BHT7/d, 180 ie; tehnohoone. Reoveepuhasti koosneb: vooluhulga 

mõõtmine magnetinduktiivse vooluhulga mõõtjaga; reovee mõõdavoolusõlm, 

voolurahustuskaev, kruvivõre, aerotank koos setiti ja mudatihendajaga, puhurid ja 

aeratsiooniseadmed, biotiik, proovivõtukaev, kemikaalide doseerimissedmed, 

proovivõtuseadmed, puhta vee seadmed. 

5. Reovee juhtimine reoveepuhastisse: asula keskel paiknevast reovee peapumplast 

survetorustikuga Ø = 90 mm. 

6. Reoveepuhasti kuja 100 m. 

7. Reoveepuhasti tehniline seisukord: reoveepuhasti rekonstrueeriti 2011. aastal ja selle 

tehniline seisukord on väga hea.  

8. Heitvee näitajad:  

 

  Heljum mg/l BHT7 mgO2/l      Nüld mg/l Püld mg/l  KHT mg/l    pH 

09.01.2014  8  3,5   22,9     0,37   45  7,63 

13.05.2014 8  < 3   10,1     0,85  < 30  7,26 

05.08.2014 6  < 3   43,8     0,37  35  6,58 

13.10.2014 19  6   51,7     1,11  55  6,85 

 

9. Suubla nimetus vee-erikasutusloa järgi: Selja jõgi. 

10. Suubla seisund: Seisund on seoses Veltsi ja Arkna reoveepuhastite 

rekonstrueerimisega ning Lepna ja Rakvere linna reoveepuhastite efektiivse 

toimimisega viimastel aastatel oluliselt paranenud - ökoloogiline seisund on kesine 

ja keemiline seisund hea. Normikohaselt puhastamata reovesi on vaadeldavas 

piirkonnas otseseks ohuks nii pinna- kui põhjaveele.  Lähedalasuva veekogu, Selja 

jõe, survetegurina on toodud Rakvere, Lepna, Veltsi ja Arkna asulate heitvesi. 

11. Heitvee suublasse juhtimise viis: jõe kaldalt torustikuga. 

12. Reoveepuhastusjaama alune maa kuulub: AS Rakvere Vesi. 
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13. Reoveepuhastusjaama aluse maa kirjeldus: suurem osa maast on niidetav haljasala 

ning ca 5 % on teede ja platside all, mis on asfalteeritud. Olulise osa territooriumist 

hõlmavad uus reoveepuhasti ja biotiik.  

14. Läheduses asuvad hooned ja nende kaugus reoveepuhastist, kuja nõuete täitmine: 

Reoveepuhasti kuja 100 m nõue on täidetud. Lähimad elamud paiknevad idasuunas 

ca 170 m kaugusel. 

15. Juurdepääsutee ja platside seisund: Juurdepääsutee seisukord on rahuldav, platside 

seisukord on hea. 

 

 

III. Veltsi reoveepuhastusjaam.  

1. Objekti valdaja: reoveepuhasti kuulub AS Rakvere Vesi. 

2. Objekti asukoht: Veltsi asula. 

3. Objekti valmimise aasta: 2014. 

4. Projektis esitatud põhiandmed: Aktiivmudapuhasti + 622 m2 biotiik; Q = 30 m3/d; R 

= 9 kg BHT7/d, 150 ie; tehnohoone. Reoveepuhasti koosneb: vooluhulga mõõtmine 

magnetinduktiivse vooluhulga mõõtjaga; reovee mõõdavoolusõlm, 

voolurahustuskaev, kruvivõre, aerotank koos setiti ja mudatihendajaga, puhurid ja 

aeratsiooniseadmed, biotiik, proovivõtukaev, kemikaalide doseerimissedmed, 

proovivõtuseadmed, puhta vee seadmed. 

5. Reovee juhtimine reoveepuhastisse: asula lääneservas paiknevast reovee 

peapumplast survetorustikuga Ø = 110 mm. 

6. Reoveepuhasti kuja 100 m. 

7. Reoveepuhasti tehniline seisukord: reoveepuhasti rekonstrueeriti 2014. aastal ja selle 

tehniline seisukord on väga hea.  

8. Heitvee näitajad:  

 

  Heljum mg/l BHT7 mgO2/l      Nüld mg/l Püld mg/l  KHT mg/l    pH 

21.03.2014  48  37   20,5     6,91   65  7,25 

29.06.2014 22  5,8   51,9     1,74  50  5,67 

11.09.2014 17  17   48,1     0,61  50  6,15 

13.10.2014 10  3,5   53,6     0,78  40  7,02 

 

9. Suubla nimetus vee-erikasutusloa järgi: Veltsi oja. 

10. Suubla seisund: Veltsi oja suubub Selja jõkke. Veltsi oja ökoloogiline seisund on 

peale Veltsi asula heitvee sisselasku kesine ja keemiline seisund hea. Selja jõe 

seisund on seoses Veltsi ja Arkna reoveepuhastite rekonstrueerimisega ning Lepna 

ja Rakvere linna reoveepuhastite efektiivse toimimisega viimastel aastatel oluliselt 

paranenud - ökoloogiline seisund on kesine ja keemiline seisund hea. Normikohaselt 

puhastamata reovesi on vaadeldavas piirkonnas otseseks ohuks nii pinna- kui 

põhjaveele.  Lähedalasuva veekogu, Selja jõe, survetegurina on toodud Rakvere, 

Lepna, Veltsi ja Arkna asulate heitvesi. 

11. Heitvee suublasse juhtimise viis: oja kaldalt torustikuga. 
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12. Reoveepuhastusjaama alune maa kuulub: AS Rakvere Vesi. 

13. Reoveepuhastusjaama aluse maa kirjeldus: suurem osa maast on niidetav haljasala 

ning ca 5 % on teede ja platside all, mis on asfalteeritud. Olulise osa territooriumist 

hõlmavad uus reoveepuhasti ja biotiik.  

14. Läheduses asuvad hooned ja nende kaugus reoveepuhastist, kuja nõuete täitmine: 

Reoveepuhasti kuja 100 m nõue on täidetud. Lähimad elamud paiknevad idasuunas 

ca 170 m kaugusel. 

15. Juurdepääsutee ja platside seisund: Juurdepääsutee seisukord on rahuldav, platside 

seisukord on hea. 

 

 

 IV. Lasila reoveepuhastusjaam.  

1. Objekti valdaja: reoveepuhasti kuulub Rakvere Vallavalitsusele. 

4. Objekti asukoht: Lasila asula. 

5. Objekti valmimise aasta: 2000. 

4. Projektis esitatud põhiandmed: Nelja väljakuga liiv-nõrgfilter; Q = 25 m3/d; R = 7 kg 

BHT7/d, 140 ie. Reoveepuhasti koosneb: septik, 2 reoveepumplat, nelja väljakuga 

liiv-nõrgfilter, proovivõtukaev, imbsüsteem. 

5. Reovee juhtimine reoveepuhastisse: reoveepuhastusjaamas paiknevast reovee 

peapumplast survetorustikuga Ø = 90 mm. 

6. Reoveepuhasti kuja 100 m. 

7. Reoveepuhasti tehniline seisukord: reoveepuhasti ehitati 2000. aastal ja selle 

tehniline seisukord on väga halb. Reoveepumplate sisu on lagunenud ja 

amortiseerunud, tsingitud terasdetailid on roostes, elektrikatkestuste ajal on pumplad 

olnud korduvalt uputatud seisundis. Septiku püstikud on osaliselt paigast ära. Osade 

liivfiltrite puhastusfektiivsus on kas ammendunud või ammendumas. Liiv-nõrgfilter 

tuleb põhjaveereostuse ärahoidmiseks rekonstrueerida. 

8. Heitvee näitajad:  

 

  Heljum mg/l BHT7 mgO2/l      Nüld mg/l Püld mg/l  KHT mg/l    pH 

21.03.2014  44  9,8   9,37     9,02   45  7,15 

12.06.2014 38  12   30     5,01  40  6,99 

15.09.2014 2,0  < 3   24,5     1,23  < 30  6,83 

10.11.2014 2,0  < 3   25     3,94  < 30  6,84 

 

9. Suubla nimetus vee-erikasutusloa järgi: pinnas. 

10. Suubla seisund: vaadeldav piirkond on põhjavee ülemise kihi suhtes kõrge 

reostustundlikkusega nõrgalt kaitstud ala. Normikohaselt puhastamata reovesi on 

vaadeldavas piirkonnas otseseks ohuks nii põhjaveele.  Põhjavee survetegurina on 

toodud Lasila asula heitvesi. 

11. Heitvee suublasse juhtimise viis: pinnasesse immutamine. 

12. Reoveepuhastusjaama alune maa kuulub: on riigimaa. 
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13. Reoveepuhastusjaama aluse maa kirjeldus: ca 40 % maast on niidetav haljasala ning 

ca 10 % on teede ja platside all, mis on asfalteeritud. Olulise osa, ca 50 % 

territooriumist hõlmavad liiv-nõrgfiltrite väljakud.  

14. Läheduses asuvad hooned ja nende kaugus reoveepuhastist, kuja nõuete täitmine: 

Reoveepuhasti kuja 100 m nõue on täitmata. Lähimad elamud paiknevad idas, 

kagus ja lõunas ca 60 m kaugusel. 

15. Juurdepääsutee ja platside seisund: Juurdepääsutee ja platside seisukord on 

rahuldav. 

 

Ülejäänud Rakvere valla asulates reoveepuhasteid ei ole. 

 

 

 

4.3. Kokkuvõte ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektide kohta. 

 

 

1. Lepna alevik. 

Lepna aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamiseks vajalikud tööd on toodud 

tabelis 18. Tööde mahud on määratud ühisveevärgi ja kanalisatasiooni dimensioneeritud 

skeemi alusel (vt. lisa 1). Joonistele on kantud ka praeguse ja perspektiivse 

reoveekogumisala piir. 

Lepna alevikus jääb peamiseks tarbeveeallikaks rekonstrueeritud Keskuse puurkaevpumpla 

(puurkaevu katastri nr 2904) koos veepuhastusjaamaga. Lisaks on alevikus ridaelamute 

puurkaev (nr 5591), mis on reservkaev ning Lepna aleviku edelaosas, Rakvere-Jõepere mnt 

ja Kõrgemäe küla tee ristmiku juures paiknev mittetöötav suletud päisega Rakvere valla 

Piira puurkaev, mis tuleks ka kujundada reservkaevuks. 

Lepna aleviku ühisveevärk rekonstrueeriti 2013. a. Lähiajal tuleb veel rekonstrueerida või 

ehitada Tobia teeäärne veevarustus- ja kanalisatsioonitorustik (VK torustik) ja töökoja 

esine VK torustik. Pikemas perspektiivis on planeeritud Lepna aleviku ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni ühendamine läbi Taaravainu küla Rakvere linna ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniga. Nende tööde käigus saavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise 

võimaluse ka kõik Jõepere-Rakvere tee äärde jäävad ettevõtted ja elamud. 

Olemasolev reoveepuhasti rekonstrueeriti – asendati uuega 2006. aastal. Asulas on kõik 

reoveepumplad asendatud uutega. Lepna aleviku ühiskanalisatsiooni torustik 

rekonstrueeriti 2013. a.  

ÜVK AK I programmi raames aastatel 2015 – 2018 on planeeritud rekonstrueerida ja 

ehitada eespoolnimetatud VK süsteemid.  

ÜVK AK III programmi aastatel 2023 – 2026 on planeeritud Lepna aleviku ühisveevärgi ja 

–kanalisatsiooni ühendamine läbi Taaravainu küla Rakvere linna ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniga ning kahelepoole teed jäävate VK haruvõrkude ehitamine.  

Planeeritud töid finantseeritakse Rakvere valla eelarvest ja SA KIK vahenditega.  
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Lepna aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektide kordategemiseks ja 

laiendamiseks vajalikud tööd.        Tabel 18. 
Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Kogus 

Lepna alevik - I programm 

I uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on kantud kõik olemasolevad 

kommunikatsioonid (40 m laiune riba kogu trassi ulatuses) 

3,4 ha 

2. Geotehniliste uurimistööde teostamine – puuraukude puurimine 50 m intervalliga 

(keskmine sügavus 2,5 m) 

18 tk 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Töökoja tee äärde veevarustustorustiku ehitamine ühes kaevikus isevoolse 

kanalisatsioonitorustikuga 

390 m 

4. Tobia tee äärde veevarustustorustiku ehitamine ühes kaevikus isevoolse 

kanalisatsioonitorustikuga 

225 m 

5. Tobia tee ääres survekanalisatsioonitorustiku ehitamine 7 m 

6. Tobia tee äärde reovee ühe pumbaga reovee tõstepumpla ehitamine 1 tk 

7. Väljaotsa kinnistule veevarustustorustiku ehitamine ühes kaevikus isevoolse 

kanalisatsioonitorustikuga 

225 m 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

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

Lepna alevik - III programm 

I uurimistööd 

9. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on kantud kõik olemasolevad 

kommunikatsioonid (40 m laiune riba kogu trassi ulatuses) 

 13,6 ha 

10. Geotehniliste uurimistööde teostamine – puuraukude puurimine 50 m intervalliga 

(keskmine sügavus 2,5 m) 

 68 tk 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

11. Künka tee äärde kuni reoveepumplani nr 3 veevarustustorustiku ehitamine ühes 

kaevikus isevoolse kanalisatsioonitorustikuga 

540 m 

12. Nõmme tee äärde veevarustustorustiku ehitamine ühes kaevikus isevoolse 

kanalisatsioonitorustikuga 

194 m 

13. Annemäe tee äärde veevarustustorustiku ehitamine ühes kaevikus isevoolse 

kanalisatsioonitorustikuga 

455 m 

14. Teppo tee äärde veevarustustorustiku ehitamine ühes kaevikus isevoolse 

kanalisatsioonitorustikuga 

363 m 

15. Lepna aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ühendamiseks läbi Taaravainu 

küla Rakvere linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga veevarustustorustiku 

ehitamine ühes kaevikus isevoolse kanalisatsioonitorustikuga 

1570 m 

16. Lepna aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ühendamiseks läbi Taaravainu 

küla Rakvere linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga veevarustustorustiku 

ehitamine ühes kaevikus survekanalisatsioonitorustikuga 

278 m 
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17. Tuletõrje hüdrantide ehitamine Rakvere-Jõepere mnt äärde 2 tk 

18. Kahe pumbaga reoveepumpla KPJ 2 ehitamine Rakvere-Jõepere mnt äärde 1 tk 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

16. Tabelis tegevuste 11 – 18 projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 1 kpl 

 

2. Veltsi küla. 

Veltsi külas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamiseks vajalikud tööd on toodud 

tabelis 19. Tööde mahud on määratud ühisveevärgi ja kanalisatasiooni dimensioneeritud 

skeemi alusel (vt. lisa 1). Joonistele on kantud ka praegune reoveekogumisala piir. 

Veltsi külas jääb peamiseks ja ainukeseks tarbeveeallikaks küla keskosas paiknev 

rekonstrueeritud puurkaevpumpla (puurkaevu katastri nr 3127) koos veepuhastusjaamaga.  

Veltsi küla ühisveevärk ja –kanalisatsioon rekonstrueeriti aastatel 2001 ja 2014. Lähiajal 

tuleb veel ehitada Kivila piirkonna veevarustus- ja kanalisatsioonitorustik (VK torustik) ja 

kahe pumbaga reoveepumpla. 

Olemasolev reoveepuhasti rekonstrueeriti – asendati uuega 2014. aastal. Asulas on kõik 

reoveepumplad ja VK torustikud asendatud uutega.  

ÜVK AK I programmi raames aastatel 2015 – 2018 on planeeritud ehitada Kivila 

piirkonna veevarustus- ja kanalisatsioonitorustik ja reoveepumpla.  

Planeeritud töid finantseeritakse Rakvere valla eelarvest ja SA KIK vahenditega.  

 

Veltsi küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektide kordategemiseks ja laiendamiseks 

vajalikud tööd.          Tabel 19.  
Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Kogus 

Veltsi küla - I programm 

I uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on kantud kõik olemasolevad 

kommunikatsioonid (40 m laiune riba kogu trassi ulatuses) 

 1,9 ha 

2. Geotehniliste uurimistööde teostamine – puuraukude puurimine 50 m intervalliga 

(keskmine sügavus 2,5 m) 

 10 tk 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Kivila piirkonnast korruselamuteni veevarustustorustiku ehitamine ühes kaevikus 

survekanalisatsioonitorustikuga 

336 m 

4. Kivila piirkonnas veevarustustorustiku ehitamine ühes kaevikus isevoolse 

kanalisatsioonitorustikuga 

140 m 

5. Kivila piirkonda reovee kahe pumbaga reoveepumpla nr KPJ 3 ehitamine 1 tk 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

6. Tabelis tegevuste 3 – 5 projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 1 kpl 
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3. Arkna küla. 

Arkna külas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamiseks vajalikud tööd on toodud 

tabelis 20. Tööde mahud on määratud ühisveevärgi ja kanalisatasiooni dimensioneeritud 

skeemi alusel (vt. lisa 1). Joonistele on kantud ka praeguse ja perspektiivse 

reoveekogumisala piir. Arkna külas jääb peamiseks ja ainukeseks tarbeveeallikaks küla 

keskosas paiknev rekonstrueeritud Keskuse puurkaevpumpla (puurkaevu katastri nr 17879) 

koos veepuhastusjaamaga. Arkna küla ühisveevärk ja –kanalisatsioon rekonstrueeriti 

aastatel 2000 ja 2010. Pikemas perspektiivis on planeeritud asula kagunurgas pikendada 

Jõekalda tee VK torustikke kuni Tallinn-Peterburi teeni. Olemasolev reoveepuhasti 

rekonstrueeriti – asendati uuega 2011. aastal. Asulas on kõik reoveepumplad ja VK 

torustikud asendatud uutega. ÜVK AK III programmi raames aastatel 2023 – 2026 on 

planeeritud ehitada Jõekalda tee VK torustikud kuni Tallinn-Peterburi teeni ja 

reoveepumpla. Planeeritud töid finantseeritakse Rakvere valla eelarvest ja SA KIK 

vahenditega.  

 

Arkna küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektide kordategemiseks ja laiendamiseks 

vajalikud tööd.          Tabel 20.  
Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Kogus 

Arkna küla - III programm 

I uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on kantud kõik olemasolevad 

kommunikatsioonid (40 m laiune riba kogu trassi ulatuses) 

3,2 ha 

2. Geotehniliste uurimistööde teostamine – puuraukude puurimine 50 m intervalliga 

(keskmine sügavus 2,5 m) 

16 tk 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Jõekalda teel kuni Tallinn-Peterburi maanteeni veevarustustorustiku ühes 

kaevikus survekanalisatsioonitorustikuga ehitamine 

200 m 

4. Jõekalda teel kuni Tallinn-Peterburi maanteeni veevarustustorustiku ühes 

kaevikus isevoolse kanalisatsioonitorustikuga ehitamine 

592 m 

5. Jõekalda tee reovee kahe pumbaga reoveepumpla ehitamine 1 tk 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

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

 

4. Lasila küla. 

Lasila küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamiseks vajalikud tööd on toodud tabelis 

21. Tööde mahud on määratud ühisveevärgi ja kanalisatasiooni dimensioneeritud skeemi 

alusel (vt. lisa 1). Joonistele on kantud ka praegune reoveekogumisala piir. 

Lasila külas jääb peamiseks tarbeveeallikaks Lasila puurkaevpumpla (puurkaevu katastri 

nr 2783) koos veepuhastusjaamaga. Puurkaevpumpla tuleb rekonstrueerida ja filtrite 

pesuvesi tuleb juhtida ühiskanalisatsiooni. Puurkaevpumpla sees paiknev süvend tuleb 
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likvideerida ning rekonstrueerida kogu pumpla ja veepuhastusjaama sisu. Lasila külas 

renoveeriti kõik torustikud 2000. a PHARE programmi toel. Lähitulevikus on planeeritud 

ehitada ühisveevärk ja –kanalisatsioon asula loodeosas Vahtra puiesteel paiknevatele 

elamutele. 

Olemasolev reoveepuhasti ehitati 2000. aastal ja selle tehniline seisukord on väga halb. 

Reoveepumplate sisu on lagunenud ja amortiseerunud, tsingitud terasdetailid on roostes, 

elektrikatkestuste ajal on pumplad olnud korduvalt uputatud seisundis. Septiku püstikud on 

osaliselt paigast ära. Osade liivfiltrite puhastusfektiivsus on kas ammendunud või 

ammendumas. Liiv-nõrgfilter tuleb põhjaveereostuse ärahoidmiseks rekonstrueerida. 

ÜVK AK I programmi raames aastatel 2015 – 2018 on planeeritud rekonstrueerida ja 

ehitada eespoolnimetatud VK süsteemid. Planeeritud töid finantseeritakse Rakvere valla 

eelarvest ja SA KIK vahenditega.  

 

Lasila küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektide kordategemiseks ja laiendamiseks 

vajalikud tööd.          Tabel 21. 
Jrk. 

Nr. 

Materjali, seadme nimetus Kogus 

Lasila küla - I programm 

I uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on kantud kõik olemasolevad 

kommunikatsioonid (40 m laiune riba kogu trassi ulatuses) 

2,8 ha 

2. Geotehniliste uurimistööde teostamine – puuraukude puurimine 50 m intervalliga 

(keskmine sügavus 2,5 m) 

15 tk 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine 154 m 

4. Veevarustustorustiku ehitamine ühes kaevikus isevoolse 

kanalisatsioonitorustikuga 

480 m 

5. Vanade torustike, reoveepuhastusjaama ja puurkaevpumpla lammutamine 1 kpl 

6. Lasila asula puurkaevpumpla (katastri nr 2783) hoone lammutatakse ja ehitatakse 

uus kergkonstruktsioonidest hoone. Kogu puurkaevpumpla sisu vahetatakse välja 

ja  paigaldatakse veepuhastusseadmed tootlikkusega 3 - 5 m3/h arvestades toorvee 

rauasisaldust (0,268 mg/l). Pumplale paigaldatakse uus kütte- ja 

ventilisatsioonisüsteem, elektri- ja automaatikasüsteem ning kaugvalve ja 

häiresüsteem, mis ühendatakse ühtsesse juhtimissüsteemi. Pumpla ümbrus 

korrastakse ja ehitatakse piirdeaed, mis varustada lukustatava väravaga. 

1 kpl 

7. Uue kestusõhustusega aktiivmuda biokeemilise reoveepuhasti ehitamine 

jõudlusega Q = 10 m3/d (koos filtrite läbipesuveega  2 m3/d); R = 4,9 kg BHT7/d, 

(60 ie + 130 last ja õpetajat koolis ja lasteaias); BHT7 490 mgO2/l. Reoveepuhasti 

koosseisus on imbväljak, mudatihendaja, keemiline fosforiärastus ja soojustatud 

tehnohoone. Vana reoveepuhasti lammutatakse. Töövõttu kuuluvad ka kõik 

automaatika- ja elektri- ja ventilatsioonitööd. 

1 kpl 

8. Reoveepuhasti juurde uue reovee peapumpla ehitamine 1 tk 
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III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

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

 

5. Levala küla. 

Levala külas on ainult ühisveevärk ja kõik ühisveevärgi torustikud rekonstrueeriti 2008. a 

Rakvere valla omavahenditega. Ühisveevärgi dimensioneeritud skeem on toodud  lisas 1 

toodud joonisel. Levala külas jääb peamiseks tarbeveeallikaks Levala puurkaevpumpla 

(puurkaevu katastri nr 2915). Puurkaevpumpla on töökorras. Reovesi kogutakse 

kogumiskaevudesse ja veetakse Rakvere linna ühiskanalisatsiooni või puhastatakse 

kohapeal omapuhastites.  

 

6. Karitsa küla. 

Karitsa külas on ainult ühisveevärk ja kõik ühisveevärgi torustikud rekonstrueeriti 2006. ja 

2007. a Rakvere valla omavahenditega. Ühisveevärgi dimensioneeritud skeem on toodud  

lisas 1 toodud joonisel. Karitsa külas jääb peamiseks tarbeveeallikaks Karitsa 

puurkaevpumpla (puurkaevu katastri nr 2899). Puurkaevpumpla on töökorras, kuid vajab 

rekonstrueerimist. Puurkaevpumplast väljuv torustik läbib erakinnistut (õueala) ja see tuleb 

kinnistult välja viia, milleks tuleb ehitada ca 112 m veetorustikku. 

Reovesi kogutakse kogumiskaevudesse ja veetakse Rakvere linna ühiskanalisatsiooni või 

puhastatakse kohapeal omapuhastites.  

ÜVK AK II programmi raames aastatel 2019 – 2022 on planeeritud rekonstrueerida ja 

ehitada puurkaevpumpla ja veetorustik. Tööde mahud on määratud ühisveevärgi ja 

kanalisatasiooni dimensioneeritud skeemi alusel (vt. lisa 1). 

Planeeritud töid finantseeritakse Rakvere valla eelarvest ja SA KIK vahenditega.  

 

Karitsa küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektide kordategemiseks ja laiendamiseks 

vajalikud tööd.          Tabel 22. 
Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Kogus 

Karitsa küla - I programm 

I uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on kantud kõik olemasolevad 

kommunikatsioonid (40 m laiune riba kogu trassi ulatuses) 

 0,5 ha 

2. Geotehniliste uurimistööde teostamine – puuraukude puurimine 50 m intervalliga 

(keskmine sügavus 2,5 m) 

 2 tk 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Veevarustustorustiku ehitamine 112 m 
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4. Karitsa asula puurkaevpumpla (katastri nr 2899) hoone lammutatakse ja ehitatakse 

uus kergkonstruktsioonidest hoone. Kogu puurkaevpumpla sisu vahetatakse välja. 

Pumplale paigaldatakse uus kütte- ja ventilisatsioonisüsteem, elektri- ja 

automaatikasüsteem ning kaugvalve ja häiresüsteem, mis ühendatakse ühtsesse 

juhtimissüsteemi. Pumpla ümbrus korrastakse ja ehitatakse piirdeaed, mis 

varustada lukustatava väravaga. 

1 kpl 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

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

 

7. Päide küla. 

Päide külas ühisveevärki ja -kanalisatsiooni ei ole. Kasutatakse oma väikese sügavusega 

puur- ja salvkaevusid ning reovee kogumiskaevusid, mis on aastakümneid tagasi ehitatud 

ja halvas seisukorras.  Päide küla Selja jõe äärsesse tiheasustusega asumisse tuleb ehitada 

uus ühisveevärk ja –kanalisatsioon, mis tuleb ühendada Rakvere linna ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniga. 

Päide küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamiseks vajalikud tööd on toodud tabelis 

23. Tööde mahud on määratud ühisveevärgi ja kanalisatasiooni dimensioneeritud skeemi 

alusel (vt. lisa 1). Joonistele on kantud ka Rakvere linna praegune ja perspektiivne 

reoveekogumisala piir. 

Päide küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni väljaehitamisel ühendatakse see Rakvere linna 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. ÜVK teenust hakkab lepingu alusel siis korraldama AS 

Rakvere Vesi. Tarbevett saadakse siis Rakvere linna ühisveevärgist ja reovesi puhastatakse 

Rakvere linna reoveepuhastusjaamas. 

Lähiajal tuleb koostada Päide küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitamise ehitusprojekt 

ja seejärel esitada rahastustaotlus võimalikele rahastajate (SA KIK, EL ÜF). 

ÜVK AK I programmi raames aastatel 2015 – 2018 on planeeritud rekonstrueerida ja 

ehitada eespoolnimetatud VK süsteemide projekteerimine ja rahastamistaotluse 

koostamine.  

ÜVK AK II programmi aastatel 2019 – 2022 on planeeritud Päide küla ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni ehitamine ja ühendamine läbi Tõrremäe küla Rakvere linna ühisveevärgi ja 

–kanalisatsiooniga.  

Planeeritud töid finantseeritakse Rakvere valla eelarvest ning SA KIK ja EL ÜF 

vahenditega. 

 

Päide küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektide rajamiseks vajalikud tööd.   

            Tabel 23. 
Jrk. 

Nr. 

Materjali, seadme nimetus Kogus 

Päide küla - I programm 

I uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on kantud kõik olemasolevad 

kommunikatsioonid (40 m laiune riba kogu trassi ulatuses) 

 29,3 ha 
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2. Geotehniliste uurimistööde teostamine – puuraukude puurimine 50 m intervalliga 

(keskmine sügavus 2,5 m) 

 147 tk 

II Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

3. Projekteerimistööd  1 kpl 

Päide küla - II programm 

I uurimistööd 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

4. Päide küla ÜVK ehitamiseks ja ühendamiseks Rakvere linna ÜVK-ga 

veevarustustorustiku ehitamine ühes kaevikus isevoolse kanalisatsioonitorustikuga 

4000 m 

5. Päide küla ÜVK ehitamiseks ja ühendamiseks Rakvere linna ÜVK-ga 

veevarustustorustiku ehitamine ühes kaevikus survekanalisatsioonitorustikuga 

2735 m 

6. Päide küla ÜVK ehitamiseks ja ühendamiseks Rakvere linna ÜVK-ga 

veevarustustorustiku ehitamine ühes kaevikus survekanalisatsioonitorustikuga ja 

isevoolse kanalisatsioonitorustikuga 

590 m 

7. Tuletõrje hüdrantide ehitamine Rakvere-Jõepere mnt äärde 5 tk 

8. Kahe pumbaga reoveepumpla KPJ 2 ehitamine Rakvere-Jõepere mnt äärde 3 tk 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

9. Tabelis tegevuste 4 – 8 projekteerimistööd (teostusjooniste koostamine) ja 

omanikujärelevalve 

1 kpl 

 

8. Tõrremäe ja Taaravainu külad. 

Praktiliselt kõik ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustikud on rekonstrueeritud või uued. 

Tõrremäe ja Taaravainu asulate ühisveevärk ja –kanalisatsioon on ühendatud Rakvere 

linna ühisveevärgiga.  

ÜVK rajatised on näidatud dimensioneeritud ÜVK skeemidel (vt. lisa 1). Joonistele on 

kantud ka praeguse ja perspektiivse reoveekogumisala piirid. 

Taaravainu külas on ca 232 m ühisveevärgi torustikku ning ca 40 m kanalisatsiooni 

isevoolset torustikku ja ca 192 m kanalisatsiooni survetorustikku. Pikemas perspektiivis on 

planeeritud Lepna aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ühendamine Läbi Taaravainu 

küla Rakvere linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. Nende tööde käigus saavad 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise võimaluse ka kõik Jõepere-Rakvere tee äärde 

jäävad ettevõtted ja elamud. 

Tõrremäe külas on ca 1402 m ühisveevärgi torustikku ning ca 980 m kanalisatsiooni 

isevoolset torustikku ja ca 220 m survetorustikku. Läbi Tõrremäe küla lahendatakse 

lähitulevikus Päide asula ühisveevärgi rajamine. 

 

9. Tõrma küla. 

Suurem osa ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustikest on rekonstrueeritud või uued. 

Osaliselt tuleb rekonstrueerida Tõrma asula lõunaosa ühisveevärgi torustikud. Tõrma asula 

ühisveevärk ja –kanalisatsioon on ühendatud Rakvere linna ühisveevärgiga.  
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ÜVK rajatised on näidatud dimensioneeritud ÜVK skeemidel (vt. lisa 1). Joonistele on 

kantud ka praeguse ja perspektiivse reoveekogumisala piirid. 

Tõrma külas on ca 1543 m.ühisveevärgi torustikku ning ca 803 m kanalisatsiooni 

isevoolset torustikku ja ca 848 m survetorustikku. Reoveepumplad ja tuletõrje hüdrandid 

on uued ja töökorras. 

ÜVK AK II programmi aastatel 2019 – 2022 on planeeritud Tõrma küla ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni rekonstrueerimist vajavate VK torustike väljavahetamine.  

Planeeritud töid finantseeritakse Rakvere valla eelarvest ning SA KIK vahenditega. 

 

Tõrma küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektide kordategemiseks ja laiendamiseks 

vajalikud tööd.          Tabel 24.  
Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Kogus 

Tõrma küla - III programm 

I uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on kantud kõik olemasolevad 

kommunikatsioonid (40 m laiune riba kogu trassi ulatuses) 

1,7 ha 

2. Geotehniliste uurimistööde teostamine – puuraukude puurimine 50 m intervalliga 

(keskmine sügavus 2,5 m) 

9 tk 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine  200 m 

4. Veevarustustorustiku ühes kaevikus isevoolse kanalisatsioonitorustikuga 

ehitamine 

 225 m 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

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

 

10. Järni küla. 

Järni asulas ühisveevärk praktiliselt puudub – on torustik puurkaevust korruselamuni. Uus 

puurkaev ehitati 2010. aastal ja torustik 2013. aastal. Prespektiivselt on plaanis Rakvere 

valla omavahenditega ehitada veetrass pikkusega 310 m korruselamu puurkaevust kahe 

lähedalasuva elamuni.   

 

 

5. Ühisveevärki ja –kanalisatsiooni teenindavad ettevõtted. 

5.1. Ettevõtte tegevuse iseloomustus. 

 

 

Rakvere vallas on kaks vee-ettevõtjat: 

 AS Rakvere Vesi - tegevuspiirkonnaga Tõrremäe, Tõrma, Taaravainu, Arkna ja 

Veltsi külade ning Lepna aleviku kompaktse asustusega aladel. Tegevusluba 

31.12.2016. a. 
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 Rakvere Vallavalitsus - tegevuspiirkonnaga Lasila, Karitsa ja Levala kompaktse 

asustusega aladel. 

 

Rakvere vald ei doteeri ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni jooksvaid kulutusi. Ühisveevärgi 

ja –kanalisatsiooniga tegeleb Rakvere vallas keskkonna- ja elamukommunaalnõunik hr. 

Lauri Sard tel.: 5228375. Rakvere vallale on väljastatud vee erikasutusluba nr 

L.VV/323531 (http://klis.envir.ee/klis) (vee erikasutuse piirkond: Karitsa, Levala ja Lasila 

külad). Kehtivusaeg kuni 31.12.2018. a. 

Vee-ettevõtja finants-majanduslike näitajate kirjeldus on toodud alapunktis 5.2.1. ning 

lühi- ja pikaajalised investeerimisprogrammid on toodud ÜVK AK alapunktis 7. 

Investeeringute allikad on Rakvere valla omavahendid ning SA KIK ja EL ÜF vahendid. 

Rakvere vallal ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamiseks vajalikku põhivara ei 

ole. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna prognoos ning ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni teenusele tehtavate kulutuste osakaal kohaliku omavalitsuse üksuse ühe 

leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust vähemalt 12 aastaks aastate kaupa on 

toodud alapunktis 3.2.2. 

 

Rakvere linna reoveekogumisalal on kinnitatud vee-ettevõtjaks AS Rakvere Vesi. AS 

Rakvere Vesi omanikeks on Rakvere linn (osalusega 76 %), Sõmeru vald (11 %) ja 

Rakvere vald (13 %).  

Aktsiaseltsile Rakvere Vesi on väljastatud järgmised vee erikasutusload: nr L.VV/324074, 

kehtivusajaga 30.11.2018; Veltsi küla, L.VV/323792, 31.03.2019; Tõrremäe küla, 

L.VV/320576, 01.08.2016; Rakvere linn, L.VV/320576, 01.08.2016; Arkna küla, 

L.VV/320114, 01.03.2016 (http://klis.envir.ee/klis). 

AS Rakvere Vesi andmed ja finants-majanduslike näitajate kirjeldus koos aktsiaseltsi poolt 

opereeritavate Rakvere valla asulate Lepna aleviku ning Arkna, Taaravainu, Tobia, Tõrma, 

Tõrremäe ja Veltsi külade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse finantsanalüüsiga on 

toodud Rakvere linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas aastateks 2014 - 

2025 (http://www.rakvesi.ee/index.php?page=56& ). 

 

 

 

5.2. Vee-ettevõtte põhinäitajad. 

5.2.1. Finants-majanduslikud näitajad. 

 

 

Rakvere vallavolikogu 27.08.2014. aasta määruses nr 11 „Rakvere valla ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni liitumise ja nende kasutamise eeskiri“ on Rakvere vallas, lähtuvalt reovee 

kontsentratsioonist, kinnitatud ühiskanalisatsiooni hinnagrupid - vt tabel 5 ja ÜVK AK 

alapunkt 3.2.2. 

Rakvere Vallavalitsuse 18.09.2008. aasta korraldusega nr. 451 ”Rakvere vallas Arkna, 

Järni, Karitsa, Lasila, Levala ja Veltsi külades ning Lepna alevikus veevarustuse ja reovee 

ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine” kehtestati ÜVK AK alapunktis 3.2.2 toodud 

http://klis.envir.ee/klis
http://klis.envir.ee/klis
http://www.rakvesi.ee/index.php?page=56&
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Järni, Karitsa, Lasila, Levala külades alates 01.01.2009.a  veevarustuse ja reovee 

ärajuhtimise teenuste hinnad. 

Võttes aluseks Konkurentsiameti otsuse 18.09.2014. a nr 9.1-3/14-016, kehtestas AS 

Rakvere Vesi 23.09.2014. a käskkirjaga nr 5/2-4 AS Rakvere Vesi teeninduspiirkonnas 

(Rakvere valla Lepna alevikus ning Arkna, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe ja Veltsi 

külades) tabelis 6 toodud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuste hinnad – vaata ÜVK AK 

alapunkt 3.2.2. 

 

 

 

5.2.2. Vee-ettevõtte majanduslikud näitajad. 

 

 

AS Rakvere Vesi 

Rakvere linna reoveekogumisalal ning Rakvere valla Tõrremäe, Tõrma, Taaravainu, 

Arkna, Veltsi külades ja Lepna alevikus on kinnitatud vee-ettevõtjaks AS Rakvere Vesi. 

AS Rakvere Vesi omanikeks on Rakvere linn (osalusega 76 %), Sõmeru vald (11 %) ja 

Rakvere vald (13 %). AS Rakvere Vesi peamine tegevuspiirkond on Rakvere linn, teenust 

osutatakse ka Rakvere, Sõmeru ja Vinni valdades. 

 

Puhas vesi jõuab tarbijateni 2001. aastal valminud Rakvere linna veetöötlusjaamast ja 

reovesi puhastatakse Tõrremäe külas asuvas Rakvere linna reoveepuhastusjaamas.  

Vee-ettevõte AS Rakvere Vesi annab tööd 14 inimesele. 

 

Rakvere linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatised, samuti ÜF veemajandusprojekti 

raames Rakvere ja Sõmeru valdadesse ehitatud rajatised kuuluvad 100 % AS-le Rakvere 

Vesi. 

 

Rakvere vallas müüdud vee kogused aastal 2014.    Tabel 25. 

Tarbijagrupp Ühik 2014 

Elanikkond m3 20 913 

Ettevõtted ja asutused m3 12 973 

Kokku m3 33 886 

Allikas: AS Rakvere Vesi 

 

Rakvere vallas vastu võetud reovee kogused aastal 2014.   Tabel 26. 

Tarbijagrupp Ühik 2014 

Elanikkond m3 20 593 

Ettevõtted ja asutused m3 12 791 

Kokku m3 33 384 

Allikas: AS Rakvere Vesi 
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Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste tegevuskulud. 

AS Rakvere Vesi  veemajanduse tegevuskulud Rakvere vallas olid 2014. aastal kokku 

96897 eurot. Suuremateks kuluartikliteks olid tööjõukulud ja materjali, vee-erikasutustasu, 

saastetasu, elekter ja remondikulud ning kulum. Ettevõtte veevarustus- ja 

kanalisatsiooniteenuste tegevuskulud aastal 2014 on toodud tabelis 27. 

 

AS Rakvere Vesi  veemajanduse tegevuskulud Rakvere vallas aastal 2014. Tabel 27. 

 Näitaja 2014 

Vesi  

Tööjõukulu koos maksudega 9 071 

 s.h töölised 5 005 

Elekter 2 895 

Materjali ja remondikulu 758 

Transport - 

Admin. Kulud 1 917 

Muud kulud ( olulisemad eraldi välja tuua) Korrashoiu kulu 

Side kulud 

5 112 

125 

Vee erikasutustasu 1 269 

Amortisatsioon  23 423 

Vesi kokku 44 570 

Kanalisatsioon  

Tööjõukulu koos maksudega 5 863 

  s.h töölised 2 498 

Elekter 4 222 

Materjali ja remondikulu 1 188 

Transport - 

Admin. Kulud 1 598 

Muud kulud ( olulisemad eraldi välja tuua) Korrashoiu kulu 

Side kulud 

8 035 

161 

Saastetasu 1 048 

Amortisatsioon 30 220 

Kanalisatsioon kokku 52 327 

Tegevuskulud kokku 96 897 

 Allikas: AS Rakvere Vesi   

 

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste kasumlikkus. 

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenustega seotud tulud ja kulud on välja toodud tabelis 28. 

Vastavalt vee-ettevõttest saadud informatsioonile opereerib ettevõte kasumlikult. 
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AS Rakvere Vesi veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste tulud-kulud Rakvere vallas aastal 

2014.           Tabel 28. 

NÄITAJA 2014 

Müügitulu – vesi 34 756 

Müügitulu – kanalisatsioon 29 912 

Müügitulu kokku 64 668 

Opereerimiskulud – vesi 21 147 

Opereerimiskulud – kanalisatsioon 22 107 

Amortisatsioon 53 643 

Kulud kokku 96 897 

Tulud-kulud - 32 229 

Allikas: AS Rakvere Vesi   

 

Rakvere Vallavalitsus 

Rakvere Vallavalitsus - tegevuspiirkonnaga Lasila, Karitsa, Päide ja Levala kompaktse 

asustusega aladel. 

Rakvere valla Lasila, Karitsa, Päide ja Levala kompaktse asustusega aladel eraldi vee-

ettevõtjat ei ole. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga tegeleb Rakvere vallas keskkonna- ja 

elamukommunaalnõunik. Töölisi ei ole. Kõik ÜVK teenused nimetatud külades ostetakse 

sisse enamasti teistelt vee-ettevõtjatelt.  

Karitsa ja Levala asulates on ainult ühisveevärk koos puurkaev pumplatega. Päide asulas 

ühisveevärki ja –kanalisatsiooni ei ole. Lasila asulas on reoveepuhasti ning puurkaev 

pumpla koos veepuhastusseadmetega. 

Lasila, Karitsa, Päide ja Levala asulate ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatised kuuluvad 

100 % Rakvere Vallavalitsusele. 

 

Rakvere vallas müüdud vee kogused aastal 2014.    Tabel 29. 

Tarbijagrupp Ühik 2014 

Elanikkond m3 4740 

Ettevõtted ja asutused m3 1272 

Kokku m3 6012 

Allikas: Rakvere Vallavalitsus 

 

Rakvere vallas vastu võetud reovee kogused aastal 2014.   Tabel 30. 

Tarbijagrupp Ühik 2014 

Elanikkond m3 1865 

Ettevõtted ja asutused m3 1145 

Kokku m3 3010 

Allikas: Rakvere Vallavalitsus 
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Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste tegevuskulud. 

Rakvere Vallavalitsuse  veemajanduse tegevuskulud Rakvere vallas olid 2014. aastal 

kokku 4391 eurot. Suuremateks kuluartikliteks olid sisseostetud teenused, vee-

erikasutustasu, saastetasu, elekter ja remondikulud ning kulum.  

 

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste kasumlikkus. 

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenustega seotud tulud ja kulud on välja toodud tabelis 31.  

 

Rakvere Vallavalitsuse veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste tulud-kulud Rakvere vallas 

aastal 2014.           Tabel 

31. 

NÄITAJA 2014 

Müügitulu – vesi 2800 

Müügitulu – kanalisatsioon 720 

Müügitulu kokku 3520 

Opereerimiskulud – vesi 1831 

Opereerimiskulud – kanalisatsioon 2560 

Amortisatsioon 0 

Kulud kokku 4391 

Tulud-kulud -871 

Allikas: Rakvere Vallavalitsus   

 

 

 

II ARENDAMISE KAVA 

 

6. Rakvere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamise 

põhimõtted.  

 

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVK AK) koostamist reguleerib 

praegu 10. veebruaril 1999. a vastu võetud Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 

(ÜVKS), mida on korduvalt täiendatud. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus reguleerib 

ka kinnistute ühisveevärgist veega varustamise ning ühiskanalisatsiooni abil reovee 

ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-

ettevõtja ja kliendi vastavad õigused ja kohustused.  

 

Rakvere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava on tegevuste kogum, 

millede eesmärgiks on:  

- Rakvere valla kompaktse asustusega aladel tasakaalustatult muude eluvaldkondadega 

nüüdisaja nõuetele vastava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine ning valla 

arengukavas ja üldplaneeringus, Lääne-Viru maakonnaplaneeringus ning Pandivere 
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põhjavee alamvesikonna veemajanduskavas ja Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavas 

fikseeritud eesmärkide saavutamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni alal kooskõlas kehtiva 

seadusandlusega; 

- asulate kompaktse asustusega alade elanikkonnale joogiveekvaliteedi nõuetele vastava 

vee andmine liitumispunktis, kvaliteetse ühiskanalisatsiooni teenuse tagamine kõikidele 

elanikele reoveekogumisaladel ja reovee nõuetekohane puhastamine, tagamaks 

pinnaveekogude vee hea kvaliteet ja põhjavee kaitse reostamise eest; 

- naaberomavalitsustes koostatavates ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 

kavades toodud põhimõtete ja valdade piire ületavate keskkonnamõjude arvestamine ja 

ohjamine.  

  

ÜVK arendamise kava on koostatud järgmisteks ajaperioodideks: 

- aastateks 2015 kuni 2018 

- aastateks 2019 kuni 2022 

- aastateks 2023 kuni 2026 

 

Lähtuvalt ajaperioodidest koostatakse ÜVK arendamise kava eesmärkide realiseerimiseks 

tegevuste programmid. 

ÜVK arendamise kava programmides toodud tegevuste maksumuste hindamisel on 

kasutatud praegu Eestis vastavaid töid teostavate ettevõtete ja vastavaid tarneid teostavate 

ettevõtete hinnakirju. Maksumuste täpsus on piirides ±10 %. Käesolevas ÜVK arendamise 

kavas toodud tööde ja seadmete maksumuste muutumise hindamiseks tulevikus tuleb 

arvestada inflatsiooni aastate lõikes ning ehitushindade ja ehitusmaterjalide hindade 

muutusi ajas.  

 

Programmide rahastamisel on katteallikateks: 

- kohaliku omavalitsuse vahendid, 

- kohaliku omavalitsuse laenud, 

- SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja EL ÜF vahendid ning 

- kinnistutesisese veevärgi ja –kanalisatsiooni väljaehitamisel erakapital. 

 

Investeerimisprojektide prioritiseerimine teostati lähtuvalt projektide mõjust elanike 

tervisele ja keskkonnaseisundi parenemisele ning lähtuvalt Rakvere valla majanduslikust 

võimekusest. Tähtsamatest investeeringuprojektidest on koostatud lähiaja investeeringute 

programm (I ja II programm), vähemtähtsad projektid jäeti pikemaajalisse programmi (III 

programm).  

 

 

 

7. ÜVK arendamise kava tegevuste programmid. 

 

 

Rakvere valla ÜVK arendamise kava on koostatud järgmisteks ajaperioodideks: 

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1117262/2010.04.07+Kinnitatud+Laane-Eesti+vesikonna+veemajanduskava.pdf
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I ajaperiood, ehk I programm: 

Ajaperioodiks on aastad 2015 kuni 2018 (tabel 25). I programmi rahastatakse valla 

omavahenditest ja SA KIK vahenditest 924 682 euro ja 44 sendi ulatuses (koos 

käibemaksuga).  

 

 

II ajaperiood, ehk II programm: 

Ajaperioodiks on aastad 2019 kuni 2022 (tabel 26). II programmi rahastatakse valla 

omavahenditest ja SA KIK vahenditest 1 694 729 euro ja 40 sendi ulatuses (koos 

käibemaksuga). 

 

III ajaperiood, ehk III programm: 

Ajaperioodiks on aastad 2023 kuni 2026 (tabel 27). III programmi rahastatakse valla 

omavahenditest ja erinevate fondide vahenditest 991 140 euro ja 48 sendi ulatuses (koos 

käibemaksuga). 

 

 

 

7.1. I programm. 

 

 

I programmi koosseisus aastatel 2015 kuni 2018 teostatavate tööde maksumus (EUR). 

           Tabel 32. 
Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku 

maksumus 

eurot 

Kogus  Maksumus 

eurot 

Lepna alevik 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on kantud 

kõik olemasolevad kommunikatsioonid (40 m laiune riba 

kogu trassi ulatuses) 

260.0 3,4 ha 884.0 

2. Geotehniliste uurimistööde teostamine – puuraukude 

puurimine 50 m intervalliga (keskmine sügavus 2,5 m) 

160.0 18 tk 2 880.0 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Töökoja tee äärde veevarustustorustiku ehitamine ühes 

kaevikus isevoolse kanalisatsioonitorustikuga 

170.0 390 m 66 300.0 

4. Tobia tee äärde veevarustustorustiku ehitamine ühes 

kaevikus isevoolse kanalisatsioonitorustikuga 

170.0 225 m 38 250.0 

5. Tobia tee ääres survekanalisatsioonitorustiku ehitamine 140.0 7 m 980.0 

6. Tobia tee äärde reovee ühe pumbaga reovee tõstepumpla 

ehitamine (sh elektrivarustus, automaatika, juurdepääsu- 

ja teenindustee) 

19 000.0 1 kpl 19 000.0 
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7. Väljaotsa kinnistutele veevarustustorustiku ehitamine 

ühes kaevikus isevoolse kanalisatsioonitorustikuga 

170.0 225 m 38 250.0 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

8.  Tabelis tegevuste 3 – 7 projekteerimistööd 6% - 1 kpl 9 766.8 

9.  Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 3 255.6 

Kokku: 179 566.40   301 858.40 

Käibemaks: 35 913.28   60 371.68 

Kõik kokku: 215 479.68   362 230.08 

Veltsi küla 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid (40 

m laiune riba kogu trassi ulatuses) 

260.0  1,9 ha 494.0 

2. Geotehniliste uurimistööde teostamine – 

puuraukude puurimine 50 m intervalliga (keskmine 

sügavus 2,5 m) 

160.0  10 tk 1 600.0 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Kivila piirkonnast korruselamuteni 

veevarustustorustiku ehitamine ühes kaevikus 

survekanalisatsioonitorustikuga 

150.0 336 m 50 400.0 

4. Kivila piirkonnas veevarustustorustiku ehitamine 

ühes kaevikus isevoolse kanalisatsioonitorustikuga 

170.0 140 m 23 800.0 

5.  Kivila piirkonda reovee kahe pumbaga 

reoveepumpla nr KPJ 3 ehitamine (sh 

elektrivarustus, automaatika, juurdepääsu- ja 

teenindustee) 

20 600.0 1 tk 26 600.0 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

6.  Tabelis tegevuste 3 – 5 projekteerimistööd 6% - 1 kpl 6 048.0 

7.  Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 2 016.0 

Kokku: 110 958.00 

Käibemaks: 22 191.60 

Kõik kokku: 133 149.60 

Lasila küla 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid (40 

m laiune riba kogu trassi ulatuses) 

260.0 2,8 ha 728.0 
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2. Geotehniliste uurimistööde teostamine – 

puuraukude puurimine 50 m intervalliga (keskmine 

sügavus 2,5 m) 

160.0 15 tk 2 400.0 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine 150.0 154 m 23 100.0 

4. Veevarustustorustiku ehitamine ühes kaevikus 

isevoolse kanalisatsioonitorustikuga 

170.0 480 m 81 600.0 

5. Vanade torustike, reoveepuhastusjaama ja 

puurkaevpumpla lammutamine 

7 000.0 1 kpl 7 000.0 

6. Lasila asula puurkaevpumpla (katastri nr 2783) 

hoone lammutatakse ja ehitatakse uus 

kergkonstruktsioonidest hoone. Kogu 

puurkaevpumpla sisu vahetatakse välja ja  

paigaldatakse veepuhastusseadmed tootlikkusega 3 

- 5 m3/h arvestades toorvee rauasisaldust (0,268 

mg/l). Pumplale paigaldatakse uus kütte- ja 

ventilisatsioonisüsteem, elektri- ja 

automaatikasüsteem ning kaugvalve ja 

häiresüsteem, mis ühendatakse ühtsesse 

juhtimissüsteemi. Pumpla ümbrus korrastakse ja 

ehitatakse piirdeaed, mis varustada lukustatava 

väravaga. 

88 000.0 1 kpl 88 000.0 

7. Uue kestusõhustusega aktiivmuda biokeemilise 

reoveepuhasti ehitamine jõudlusega Q = 10 m3/d 

(koos filtrite läbipesuveega  2 m3/d); R = 4,9 kg 

BHT7/d, (60 ie + 130 last ja õpetajat koolis ja 

lasteaias); BHT7 490 mgO2/l. Reoveepuhasti 

koosseisus on imbväljak, mudatihendaja, keemiline 

fosforiärastus ja soojustatud tehnohoone. Vana 

reoveepuhasti lammutatakse. Töövõttu kuuluvad ka 

kõik automaatika- ja elektri- ja ventilatsioonitööd. 

84 000.0 1 kpl 84 000.0 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

8.  Tabelis tegevuste 3 – 7 projekteerimistööd 6% - 1 kpl 17 022.0 

9.  Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 5 674.0 

Kokku: 309 524.00 

Käibemaks: 61 904.80 

Kõik kokku: 371 428.80 

Karitsa küla 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid (40 

m laiune riba kogu trassi ulatuses) 

260.0  0,5 ha 130.0 
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2. Geotehniliste uurimistööde teostamine – 

puuraukude puurimine 50 m intervalliga (keskmine 

sügavus 2,5 m) 

160.0  2 tk 320.0 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Veevarustustorustiku ehitamine 130.0 112 m 14 560.0 

4. Karitsa asula puurkaevpumpla (katastri nr 2899) 

hoone lammutatakse ja ehitatakse uus 

kergkonstruktsioonidest hoone. Kogu 

puurkaevpumpla sisu vahetatakse välja. Pumplale 

paigaldatakse uus kütte- ja ventilisatsioonisüsteem, 

elektri- ja automaatikasüsteem ning kaugvalve ja 

häiresüsteem, mis ühendatakse ühtsesse 

juhtimissüsteemi. Pumpla ümbrus korrastakse ja 

ehitatakse piirdeaed, mis varustada lukustatava 

väravaga. 

54 000.0 1 kpl 54 000.0 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

5.  Tabelis tegevuste 3 – 4 projekteerimistööd 6% - 1 kpl 4 113.60 

6.  Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 1 371.20 

Kokku: 74 494.80 

Käibemaks: 14 898.96 

Kõik kokku: 89 393.76 

Päide küla 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid (40 

m laiune riba kogu trassi ulatuses) 

260.0  29,3 ha 7 618.0 

2. Geotehniliste uurimistööde teostamine – 

puuraukude puurimine 50 m intervalliga (keskmine 

sügavus 2,5 m) 

160.0  147 tk 23 520.0 

II Projekteerimistööd 

3. Projekteerimistööd 5% (vt tabel 26) - 1 kpl 64 887.5 

Kokku: 96 025.50 

Käibemaks: 19 205.10 

Kõik kokku: 115 230.60 

I programm kokku ilma käibemaksuta: 770 568.70 

I programm kokku koos käibemaksuga: 924 682.44 
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7.2. II programm. 

 

 

II programmi koosseisus aastatel 2019 kuni 2022 aastatel teostatavate tööde maksumus 

(EUR).          Tabel 33. 
Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku 

maksumus 

eurot 

Kogus  Maksumus eurot 

Päide küla 

I uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid (40 

m laiune riba kogu trassi ulatuses) 

260.0  29,3 ha Vt tabel 25 

2. Geotehniliste uurimistööde teostamine – 

puuraukude puurimine 50 m intervalliga 

(keskmine sügavus 2,5 m) 

160.0  147 tk Vt tabel 25 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Päide küla ÜVK ehitamiseks ja ühendamiseks 

Rakvere linna ÜVK-ga veevarustustorustiku 

ehitamine ühes kaevikus isevoolse 

kanalisatsioonitorustikuga 

170.0 4000 m 680 000.0 

4. Päide küla ÜVK ehitamiseks ja ühendamiseks 

Rakvere linna ÜVK-ga veevarustustorustiku 

ehitamine ühes kaevikus 

survekanalisatsioonitorustikuga 

150.0 2735 m 410 250.0 

5. Päide küla ÜVK ehitamiseks ja ühendamiseks 

Rakvere linna ÜVK-ga veevarustustorustiku 

ehitamine ühes kaevikus 

survekanalisatsioonitorustikuga ja isevoolse 

kanalisatsioonitorustikuga 

230.0 590 m 135 700.0 

6. Tuletõrje hüdrantide ehitamine Rakvere-Jõepere 

mnt äärde 

2 000.0 5 tk 10 000.0 

7. Kahe pumbaga reoveepumpla KPJ 2 ehitamine 

Rakvere-Jõepere mnt äärde 

20 600.0 3 tk 61 800.0 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

8. Tabelis tegevuste 3 – 7 projekteerimistööd (vt 

tabel 25, teostusjoonised) 1% 

- 1 kpl 12 977.5 

9. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 25 955.0 

Kokku: 1 336 682.50 

Käibemaks: 267 336.50 

Kõik kokku: 1 604 019.00 

Tõrma küla 

I Uurimistööd 
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1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid (40 

m laiune riba kogu trassi ulatuses) 

260.0 1,7 ha 442.0 

2. Geotehniliste uurimistööde teostamine – 

puuraukude puurimine 50 m intervalliga 

(keskmine sügavus 2,5 m) 

160.0 9 tk 1 440.0 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine 150.0  200 m 30 000.0 

4. Veevarustustorustiku ühes kaevikus isevoolse 

kanalisatsioonitorustikuga ehitamine 

170.0  225 m 38 250.0 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

5. Tabelis tegevuste 3 – 4 projekteerimistööd 6% - 1 kpl 4 095.0 

6. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 1 365.0 

Kokku: 75 592.00 

Käibemaks: 15 118.40 

Kõik kokku: 90 710.40 

II programm kokku ilma käibemaksuta: 1 412 274.50 

II programm kokku koos käibemaksuga: 1 694 729.40 

 

 

 

7.3. III programm. 

 

 

III programmi koosseisus aastatel 2023 kuni 2026 aastatel teostatavate tööde maksumus 

(EUR).          Tabel 34. 
Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku mak-

sumus eurot 

Kogus  Maksumus eurot 

Lepna alevik 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid (40 

m laiune riba kogu trassi ulatuses) 

260.0  13,6 ha 3 536.0 

2. Geotehniliste uurimistööde teostamine – 

puuraukude puurimine 50 m intervalliga 

(keskmine sügavus 2,5 m) 

160.0  68 tk 10 880.0 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Künka tee äärde kuni reoveepumplani nr 3 

veevarustustorustiku ehitamine ühes kaevikus 

isevoolse kanalisatsioonitorustikuga 

170.0 540 m 91 800.0 
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4. Nõmme tee äärde veevarustustorustiku ehitamine 

ühes kaevikus isevoolse kanalisatsioonitorustikuga 

170.0 194 m 32 980.0 

5. Annemäe tee äärde veevarustustorustiku 

ehitamine ühes kaevikus isevoolse 

kanalisatsioonitorustikuga 

170.0 455 m 77 350.0 

6. Teppo tee äärde veevarustustorustiku ehitamine 

ühes kaevikus isevoolse kanalisatsioonitorustikuga 

170.0 363 m 61 710.0 

7. Lepna aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

ühendamiseks läbi Taaravainu küla Rakvere linna 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga 

veevarustustorustiku ehitamine ühes kaevikus 

isevoolse kanalisatsioonitorustikuga 

170.0 1570 m 266 900.0 

8. Lepna aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

ühendamiseks läbi Taaravainu küla Rakvere linna 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga 

veevarustustorustiku ehitamine ühes kaevikus 

survekanalisatsioonitorustikuga 

150.0 278 m 41 700.0 

9. Tuletõrje hüdrantide ehitamine Rakvere-Jõepere 

mnt äärde 

2 000.0 2 tk 4 000.0 

10. Kahe pumbaga reoveepumpla KPJ 2 ehitamine 

Rakvere-Jõepere mnt äärde 

20 600.0 1 tk 20 600.0 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

11. Tabelis tegevuste 3 – 10 projekteerimistööd 6% - 1 kpl 35 822.40 

12. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 11 940.80 

Kokku: 659 219.20 

Käibemaks: 131 843.84 

Kõik kokku: 791 063.04 

Arkna küla 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid (40 

m laiune riba kogu trassi ulatuses) 

260.0 3,2 ha 832.0 

2. Geotehniliste uurimistööde teostamine – 

puuraukude puurimine 50 m intervalliga 

(keskmine sügavus 2,5 m) 

160.0 16 tk 2 560.0 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Jõekalda teel kuni Tallinn-Peterburi maanteeni 

veevarustustorustiku ühes kaevikus 

survekanalisatsioonitorustikuga ehitamine 

150.0 200 m 30 000.0 

4. Jõekalda teel kuni Tallinn-Peterburi maanteeni 

veevarustustorustiku ühes kaevikus isevoolse 

kanalisatsioonitorustikuga ehitamine 

170.0 592 m 100 640.0 

5. Jõekalda tee reovee kahe pumbaga reoveepumpla 

ehitamine 

20 600.0 1 tk 20 600.0 
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III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

6. Tabelis tegevuste 3 – 5 projekteerimistööd 6% - 1 kpl 9 074.4 

7. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 3 024.8 

Kokku: 166 731.20 

Käibemaks: 33 346.24 

Kõik kokku: 200 077.44 

III programm kokku ilma käibemaksuta: 825 950.40 

III programm kokku koos käibemaksuga: 991 140.48 

 

 

 

8. ÜVK AK kokkuvõte. 
 

 

Koostatud Rakvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ei ole lõplik – 

arendamise kava koostamine seisneb ka selle esialgse variandi jätkuvas täiendamises 

(kooskõlas muutustega majandustegevuses ja sotsiaalsfääris) ja kohandamises kiiresti 

muutuva seadusandlusega.  

Rakvere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava on koostatud järgmisteks 

ajaperioodideks:  

- aastateks 2015 kuni 2018 

   - aastateks 2019 kuni 2022 

   - aastateks 2023 kuni 2026 

 

ÜVK arendamise kava programmides toodud tegevuste maksumuste hindamisel on 

kasutatud praegu Eestis vastavaid töid teostavate ettevõtete ja vastavaid tarneid teostavate 

ettevõtete hinnakirju. Maksumuste täpsus on piirides ±10 %. Käesolevas arengukavas 

toodud tööde ja seadmete maksumuste muutumise hindamiseks tulevikus tuleb arvestada 

inflatsiooni aastate lõikes.  

 

Rakvere valla ÜVK arendamise kava on koostatud järgmisteks ajaperioodideks: 

I ajaperiood, ehk I programm: 

Ajaperioodiks on aastad 2015 kuni 2018 (tabel 25). I programmi rahastatakse valla 

omavahenditest ja SA KIK vahenditest 924 682 euro ja 44 sendi ulatuses (koos 

käibemaksuga).  

 

II ajaperiood, ehk II programm: 

Ajaperioodiks on aastad 2019 kuni 2022 (tabel 26). II programmi rahastatakse valla 

omavahenditest ja SA KIK vahenditest 1 694 729 euro ja 40 sendi ulatuses (koos 

käibemaksuga). 
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III ajaperiood, ehk III programm: 

Ajaperioodiks on aastad 2023 kuni 2026 (tabel 27). III programmi rahastatakse valla 

omavahenditest ja erinevate fondide vahenditest 991 140 euro ja 48 sendi ulatuses (koos 

käibemaksuga). 

 

 

 

III ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI ARENDAMISEKS RIIKLIKE 

ABIVAHENDITE TAOTLEMISEKS VAJALIK INFORMATSIOON 

 

9.  Riiklike abivahendite taotlemiseks vajalik informatsioon. 

9.1. Keskkonnatingimuste ülevaade. 
 

 

Ülevaade pinna- ja põhjaveest.  

Ülevaade pinnaveest on toodud ÜVK AK alapunktis 3.1.4. Ülevaade põhjaveest on toodud 

ÜVK AK alapunktides 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1 ja 3.1.3. 

Ülevaade vete seisundist. 

Ülevaade pinnavee seisundist on toodud ÜVK AK alapunktis 3.1.4 ning põhjavee 

seisundist ÜVK AK alapunktides 2.4.1 ja 2.4.2 ning 3.1.3 (vt tabel 13). 

Ülevaade ühiskanalisatsioonist pinna- ja põhjaveele avalduvast koormusest. 

Ülevaade pinna- ja põhjaveele ühiskanalisatsioonist avalduvast koormusest on toodud 

ÜVK AK alapunktides 3.2, 3.2.1 (vt tabel 4), 3.2.4 (vt tabel 12) ja 4.2.6.  

Katkistest ühiskanalisatsiooni torustikest, kaevudest, reoveepumplatest ja reoveepuhastitest 

jõuab täna veel reostus põhjavette Lasila asulas ning vähesel määral Lepna asulas. 

Prognoositud lekete koormus on Lasilas kuni 15% ja Lepnas kuni 2 % asulas tekkivast 

reostuskoormusest. Aastatel 2015 kuni 2018 on planeeritud ÜVK AK I programmi raames 

need lekkivad ÜVK süsteemid likvideerida. Ühiskanalisatsioonita asulates kasutatakse 

reovee kogumiskaevusid ja omapuhasteid, millede seisukord on rahuldav. 

Ülevaade põhjaveevarudest ja ehitusgeoloogilistest tingimustest ning kava seisukohast 

olulistest piirkonna muudest iseärasustest. 

Ülevaade põhjaveevarudest on toodud ÜVK AK alapunktides 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.5.3 

– Rakvere vallale ja Rakvere Vesi AS väljastatud vee erikasutuslubades ja 3.1.3 

Keskkonnaministri 06.04.2006. a käskkirjaga nr 409 kinnitatud Lääne-Viru maakonna 

Rakvere põhjaveemaardla põhjaveevarud. 

Ülevaade ehitusgeoloogilistest ja hüdrogeoloogilistest tingimustest on toodud ÜVK AK 

alapunktis 3.1.2. 

Ülevaade ÜVK AK seisukohast olulistest piirkonna muudest iseärasustest on toodud ÜVK 

AK alapunktides 2.4, 2.4.1 ja 2.4.2 – veemajanduskavade iseloomustustes ning Rakvere 

valla aregukava ja üldplaneeringu kirjeldustes ÜVK AK alapunktides 2.2 ja 2.3.2. 
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9.2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kirjeldus. 

 

 

Vee-ettevõtja andmed.  

Vee-ettevõtja andmed on toodud ÜVK AK alapunktides 3.3 ja 5 kuni 5.2.2.  

Vee-ettevõtja kliendigrupid.  

Rakvere vallal ja Rakvere Vesi AS on kaks kliendigruppi: Lepna, Veltsi, Arkna, Lasila, 

Tõrremäe, Tõrma, Levala, Karitsa ja Taaravainu asulate elanikud ning Lepna, Arkna, 

Lasila ja Karitsa asulates paiknevad ettevõtted. Ülejäänud asulates ÜVK teenust kasutavaid 

ettevõtteid ei ole. 

Tarbitud ja tarbitava vee kogused ning ärajuhitava reovee ja heitvee kogused.  

Tarbitud ja tarbitava vee kogused ning ärajuhitava reovee ja heitvee kogused on toodud 

ÜVK AK tabelites 4, 11 ja 12. 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide lekkest tingitud veekaod, infiltratsiooni hinnanguline 

suurus. 

Vaata ÜVK AK alapunkt 4. Lepna, Veltsi, Arkna, Tõrremäe, Levala, Karitsa ja Taaravainu 

veevarustusrajatised on rekonstrueeritud või uusehitatud. Lepna, Veltsi, Arkna, Tõrremäe 

ja Taaravainu kanalisatsioonirajatised on rekonstrueeritud või uusehitatud. Ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooni rajatisi tuleb rekonstrueerida Lasila ja Tõrma asulates. Päides ühisveevärgi 

ja kanalisatsiooni rajatisi ei ole. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide lekkest tingitud veekaod 

on toodud tabelis 11 ja infiltratsiooni hinnanguline suurus tabelis 12. 2014. aastal oli 3 

veeavariid ja 4 kanalisatsiooniummistust.  

Katkistest ühiskanalisatsiooni torustikest, kaevudest, reoveepumplatest ja reoveepuhastitest 

jõuab täna veel reostus põhjavette Lasila asulas ning vähesel määral Lepna asulas. 

Prognoositud lekete koormus on Lasilas kuni 10 % ja Lepnas kuni 2 % asulas tekkivast 

reostuskoormusest. 

 

 

 

9.3. Sotsiaal-majanduslike näitajate kirjeldus. 

 

 

Kohaliku omavalitsuse üksuse ühe leibkonnaliikme aasta keskmise netosissetuleku ja 

elanikkonna maksevõime prognoos vähemalt 12 aastaks aastate kaupa. 

Sotsiaal-majanduslikud näitajad on kirjeldatud ÜVK AK peatükis 3. 

2014. aastal oli töötajate keskmine brutopalk Lääne-Viru maakonnas 854 € ja  Rakvere 

vallas ca 828 € ning leibkonnaliikme kuu keskmine netosissetulek oli 427.70 €.  

Vee- ja kanalisatsiooni teenused peavad olema kättesaadavad jõukohase hinnaga. Eestit 

iseloomustab eesti tarbijate suur hinnatundlikkus, kus hinna tõstmise korral tarbimine 

langeb. Leibkonna liikme netosissetulek on oluliseks indikaatoriks vee- ja 

kanalisatsioonitariifide taseme prognoosimisel. ÜVK AK tabelid 7 ja 8 näitavad vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste arvete ja 2014. a keskmise leibkonna liikme netosissetuleku suhet. 

Keskmiseks leibkonna suuruseks Lääne-Viru maakonnas oli 2012. aastal 2,12 inimest.  
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Rakvere Vallavalitsuse 18. septembri 2008. a korraldusega nr. 451 kehtestati vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse hinnad Järni, Karitsa, Lasila ja Levala külades (vt Rakvere valla 

ÜVK AK alapunkt 3.2.2). 

Rakvere Vesi AS 23. septembri 2014. a käskkirjaga nr. 5/2-4 kehtestati vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse hinnad Lepna alevikus ning Arkna Taaravainu, Tõrma, Tõrremäe ja 

Veltsi külades (vt Rakvere valla ÜVK AK alapunkt 3.2.2). 

Rakvere vallas moodustas keskmine Vallavalitsuse vee- ja kanalisatsiooniteenuste arve 

2014. a 1,01 ja Rakvere Vesi as arve 1,23 protsenti keskmisest leibkonna liikme 

netosissetulekust.  

Elanikkonna maksevõimet iseloomustab ÜVK AK alapunkt 3.2.3. 2014. aastal hinnati 

elanikkonna maksevõimet järgnevalt:  

- ca 30 % elanikkonna maksevõime on hea; 

- ca 30 % elanikkonna maksevõime on rahuldav; 

- ca 40 % elanikkonna maksevõime on madal. 

Rakvere vallas ühe leibkonnaliikme aasta keskmise netosissetuleku ja elanikkonna 

maksevõime prognoos on toodud tabelis 10. 

 

 

 

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

 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide asukoht ja nende asendiskeem.  

Rakvere valla Lepna, Veltsi, Arkna, Lasila, Tõrremäe, Tõrma, Levala, Karitsa, Järni, 

Taaravainu ja Päide asulate veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, ühisveevärgiga 

kaetavate alade ning kinnitatud ja perspektiivsete reoveekogumisalade asukoht ja nende 

asend on toodud Rakvere valla ÜVK AK lisas 1 paberkandjal ja elektrooniliselt. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus ning seisukorra ja sobivuse 

hinnang. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus ning seisukorra hinnang on 

toodud ÜVK AK alapunktides 4.1 kuni 4.3. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide seisukorra ja sobivuse hinnang.           

Rakvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide seisukorra ja sobivuse hinnang 

on toodud ÜVK AK alapunktides 4.1.1 kuni 4.2.6 ja 4.3. 

 

1. Lepna alevik. 

Lepna aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide tehniline ja tehnoloogiline 

seisukord on hea ning kasutatavad ÜVK lahendused on sobivad. 

Olemasolev reoveepuhasti rekonstrueeriti – asendati uuega 2006. aastal. Asulas on kõik 

reoveepumplad asendatud uutega. Lepna aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustik 

rekonstrueeriti 2013. a. Lepna alevikus jääb peamiseks tarbeveeallikaks rekonstrueeritud 

Keskuse puurkaevpumpla koos veepuhastusjaamaga. Alevikus paiknevad veel ridaelamute 

puurkaev (nr 5591), mis on kasutusest väljas, ning Lepna aleviku edelaosas, Rakvere-
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Jõepere mnt ja Kõrgemäe küla tee ristmiku juures paiknev mittetöötav suletud päisega 

Rakvere valla Piira puurkaev, mis kujundatakse reservkaevuks. Lepna reoveepuhastusjaam 

kuulub Rakvere Vallavalitsusele, kuid on antud pikaajaliseks haldamiseks AS OG Elektra 

Tootmine. 

Lähiajal tuleb rekonstrueerida või ehitada Tobia teeäärne veevarustus- ja 

kanalisatsioonitorustik (VK torustik) ja töökoja esine VK torustik. Pikemas perspektiivis 

on planeeritud Lepna aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ühendamine läbi Taaravainu 

küla Rakvere linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga (vt ÜVK AK alapunkt 4.3). Nende 

tööde käigus saavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise võimaluse ka kõik 

Jõepere-Rakvere tee äärde jäävad ettevõtted ja elamud. 

 

2. Veltsi küla. 

Veltsi küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide tehniline ja tehnoloogiline seisukord 

on hea ning kasutatavad ÜVK lahendused on sobivad. 

Veltsi külas jääb peamiseks ja ainukeseks tarbeveeallikaks küla keskosas paiknev 

rekonstrueeritud puurkaevpumpla koos veepuhastusjaamaga.  

Veltsi küla ühisveevärk ja –kanalisatsioon rekonstrueeriti aastatel 2001 ja 2014.  

Olemasolev reoveepuhasti rekonstrueeriti – asendati uuega 2014. aastal. Asulas on kõik 

reoveepumplad ja VK torustikud asendatud uutega. Lähiajal tuleb veel ehitada Kivila 

piirkonna veevarustus- ja kanalisatsioonitorustik ja kahe pumbaga reoveepumpla. 

  
3. Arkna küla. 

Arkna küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide tehniline ja tehnoloogiline 

seisukord on hea ning kasutatavad ÜVK lahendused on sobivad. 

Arkna külas jääb peamiseks ja ainukeseks tarbeveeallikaks küla keskosas paiknev 

rekonstrueeritud Keskuse puurkaevpumpla koos veepuhastusjaamaga.  

Veltsi küla ühisveevärk ja –kanalisatsioon rekonstrueeriti aastatel 2000 ja 2011. 

Olemasolev reoveepuhasti rekonstrueeriti – asendati uuega 2011. aastal. Asulas on kõik 

reoveepumplad ja VK torustikud asendatud uutega. 

Pikemas perspektiivis on planeeritud asula kagunurgas pikendada Jõekalda tee VK 

torustikke kuni Tallinn-Peterburi maanteeni. 

 

4. Lasila küla. 

Lasila küla ühisveevärgi tehniline ja tehnoloogiline seisukord on torustike osas rahuldav ja 

puurkaev pumpla vajab uuendamist. Ühiskanalisatsioonisüsteemide tehniline ja 

tehnoloogiline seisukord on halb. Reoveepuhastusjaama lahendus ei ole sobilik. 

Lasila külas jääb peamiseks tarbeveeallikaks Lasila puurkaev (puurkaevu katastri nr 2783) 

koos veepuhastusega. Puurkaevpumpla hoone ja sisu tuleb rekonstrueerida ja filtrite 

pesuvesi tuleb juhtida ühiskanalisatsiooni. Puurkaevpumpla sees paiknev süvend tuleb 

likvideerida. Lasila külas renoveeriti kõik torustikud 2000. a PHARE programmi toel. 

Lähitulevikus on planeeritud ehitada ühisveevärk ja –kanalisatsioon asula loodeosas 

Vahtra pst-l paiknevatele elamutele. 
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Olemasolev reoveepuhasti ehitati 2000. aastal ja selle tehniline seisukord on väga halb. 

Reoveepumplate sisu on lagunenud ja amortiseerunud, tsingitud terasdetailid on roostes, 

elektrikatkestuste ajal on pumplad olnud korduvalt uputatud seisundis. Septiku püstikud on 

osaliselt paigast ära. Osade liivfiltrite puhastusfektiivsus on kas ammendunud või 

ammendumas. Liiv-nõrgfilter tuleb põhjaveereostuse ärahoidmiseks rekonstrueerida. 

 

5. Levala küla. 

Levala küla ühisveevärgisüsteemide tehniline ja tehnoloogiline seisukord on rahuldav ning 

kasutatavad ÜV ja kanalisatsiooni lahendused on sobivad. 

Levala külas on ainult ühisveevärk ja kõik ühisveevärgi torustikud rekonstrueeriti 2008. a 

Rakvere valla omavahenditega. Levala külas jääb peamiseks tarbeveeallikaks Levala 

puurkaevpumpla. Puurkaevpumpla on töökorras. Reovesi kogutakse kogumiskaevudesse ja 

veetakse Rakvere linna ühiskanalisatsiooni või puhastatakse kohapeal omapuhastites.  

 

6. Karitsa küla. 

Karitsa küla ühisveevärgi tehniline ja tehnoloogiline seisukord on torustike osas rahuldav 

ja puurkaev pumpla vajab uuendamist. Kanalisatsiooni kogumiskaevude ja omapuhastite 

tehniline ja tehnoloogiline seisukord onrahuldav.  

Karitsa külas on ainult ühisveevärk ja kõik ühisveevärgi torustikud rekonstrueeriti 2006. ja 

2007. a Rakvere valla omavahenditega. Karitsa külas jääb peamiseks tarbeveeallikaks 

Karitsa puurkaevpumpla. Puurkaevpumpla on töökorras, kuid selle tehniline seisukord on 

halb. Võetavas põhjavees kõigub raua sisaldus seadusandlusega kehtestatud piirsisalduse 

ümber: enamasti on alla piirnormi, kuid esineb perioode, kui on natuke üle piirnormi (vt 

tabel 13. Puurkaevpumplast väljuv torustik läbib erakinnistut (õueala) ja see tuleb 

kinnistult välja viia, milleks tuleb ehitada ca 112 m veetorustikku. 

Reovesi kogutakse kogumiskaevudesse ja veetakse Rakvere linna ühiskanalisatsiooni või 

puhastatakse kohapeal omapuhastites.  

 

7. Päide küla. 

Päide külas ühisveevärki ja -kanalisatsiooni ei ole. Kasutatakse oma puur- ja salvkaevusid 

ning reovee kogumiskaevusid ja omapuhasteid. Rakvere linnast Päide asulani ja asulasse 

tuleb ehitada uus ühisveevärk ja -kanalisatsioon. 

Päide külas ühisveevärki ja -kanalisatsiooni ei ole. Kasutatakse oma puur- ja salvkaevusid 

ning reovee kogumiskaevusid ja omapuhasteid. Rakvere linnast Päide asulani ja asulasse 

tuleb ehitada uus ühisveevärk ja -kanalisatsioon. 

Päide küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni väljaehitamisel ühendatakse see Rakvere linna 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. ÜVK teenust hakkab lepingu alusel siis korraldama AS 

Rakvere Vesi. Tarbevett saadakse siis Rakvere linna ühisveevärgist ja reovesi puhastatakse 

Rakvere linna reoveepuhastusjaamas. 

 

8. Tõrremäe ja Taaravainu külad. 

Tõrremäe ja Taaravainu külade ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide tehniline ja 

tehnoloogiline seisukord on hea ning kasutatavad ÜVK lahendused on sobivad. 
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Praktiliselt kõik ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustikud on rekonstrueeritud või uued. 

Tõrremäe ja Taaravainu asulate ühisveevärk ja –kanalisatsioon on ühendatud Rakvere 

linna ühisveevärgiga.  

Pikemas perspektiivis on planeeritud Lepna aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

ühendamine Läbi Taaravainu küla Rakvere linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. 

Nende tööde käigus saavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise võimaluse ka kõik 

Jõepere-Rakvere tee äärde jäävad ettevõtted ja elamud.  

Läbi Tõrremäe küla lahendatakse lähitulevikus Päide asula ühisveevärgi rajamine. 

 

9. Tõrma küla. 

Tõrma küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni vanemate torustike tehniline ja tehnoloogiline 

seisukord on halb, uuemate ÜVK süsteemide tehniline ja tehnoloogiline seisukord on hea 

ning kasutatavad ÜVK lahendused on sobivad. 

Suurem osa ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustikest on rekonstrueeritud või uued. 

Osaliselt tuleb rekonstrueerida Tõrma asula lõunaosa ühisveevärgi torustikud. Tõrma asula 

ühisveevärk ja –kanalisatsioon on ühendatud Rakvere linna ühisveevärgiga.  

 

10. Järni küla. 

Järni asulas ühisveevärk praktiliselt puudub – on torustik puurkaevust korruselamuni. 

Reovesi kogutakse kogumiskaevu. Uus puurkaev ehitati 2010. aastal ja torustik 2013. 

aastal. Perspektiivselt on plaanis ehitada korruselamu puurkaevust veetorustik pikkusega 

310 m kahe lähedalasuva elamuni. 

 

Rakvere valla asulate veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid dimensioneeritakse 

perspektiivsete vooluhulkade ja reostuskoormuste tarbeks, mis on kooskõlastatud Rakvere 

Vallavalitsuse ja aktsiaseltsiga Rakvere Vesi. 

 

 

 

9.5. Vee-ettevõtja finants-majanduslike näitajate kirjeldus. 

 

 

Vee-ettevõtja finants-majanduslike näitajate kirjeldus. 

Ülevaade Rakvere valla ja Rakvere Vesi AS finants-majanduslike näitajatest on toodud 

Rakvere valla ÜVK AK alapunktides 5.2.1 ja 5.2.2. 

Lühi- ja pikaajalised investeerimisprogrammid.  

Rakvere valla lühi- ja pikaajalised investeerimisprogrammid on toodu Rakvere valla ÜVK 

AK alapunktides 7.1 kuni 7.3. 

Investeeringute allikad.  

Investeeringute katteallikateks on (vt alapunkt 6):  

- kohaliku omavalitsuse vahendid, 

- kohaliku omavalitsuse laenud, 

- SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja EL ÜF vahendid ning 
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- kinnistutesisese veevärgi ja –kanalisatsiooni väljaehitamisel erakapital. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamiseks vajaliku põhivara kirjeldus ja 

seisundi hinnang.  

Rakvere Vallaasutusel vastav põhivara puudub.  

Rakvere Vesi AS ÜVK andmed teenuse osutamiseks vajaliku põhivara kirjelduse ja 

seisundi hinnanguga on toodud Rakvere linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 

kavas aastateks 2014 - 2025 (http://www.rakvesi.ee/index.php?page=56& ). 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna prognoos ning ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni teenusele tehtavate kulutuste osakaal kohaliku omavalitsuse üksuse ühe 

leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust vähemalt 12 aastaks aastate kaupa. 

2014. aastal oli töötajate keskmine brutopalk Lääne-Viru maakonnas 854 € ja  Rakvere 

vallas ca 828 € ning leibkonnaliikme kuu keskmine netosissetulek oli 427.70 €.  

Ehitiste ja rajatiste kasutusiga on: vee- ja kanalisatsioonitorustikud 60 aastat; 

veepuhastusjaamad, reoveepuhastid ja reoveepumplad 30 aastat; töötavad pumbad 15 

aastat; elektroonika- ja automaatikaseadmed 15 aastat.  

Rakvere vallas moodustab Karitsa, Lasila, Levala  külades, kus ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniga seonduvat korraldab Rakvere Vallavalitsus, keskmine vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste arve praegu 1,01 protsenti keskmisest leibkonna liikme 

netosissetulekust ja aastal 2026 3,85 %. Lepna alevikus ning Arkna, Taaravainu, Tõrma, 

Tõrremäe ja Veltsi külades, kus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seonduvat korraldab 

AS Rakvere Vesi, keskmine vee- ja kanalisatsiooniteenuste arve praegu 1,23 protsenti 

keskmisest leibkonna liikme netosissetulekust ning tulevikuprognoos on toodud Rakvere 

linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas aastateks 2014 - 2025 

(http://www.rakvesi.ee/index.php?page=56& ).  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna prognoos ning ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni teenusele tehtavate kulutuste osakaal kohaliku omavalitsuse üksuse ühe 

leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust vähemalt 12 aastaks aastate kaupa on 

toodud alapunktides 3.2.2 ja 3.2.3. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste keskmise arve ja 

sissetuleku suhe praegu on toodud tabelites 7 ja 8. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse 

hinna prognoos ning teenusele tehtavate kulutuste osakaal kohaliku omavalitsuse üksuse 

ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust on toodud tabelis 9. Rakvere vallas 

ühe leibkonnaliikme aasta keskmise netosissetuleku ja elanikkonna maksevõime prognoos 

on toodud tabelis 10. 

Sellise hinnakujunduse juures on tagatud seadmete ja konstruktsioonide kasutusea 

mõõdumisel nende väljavahetamine uute vastu ning reoveepuhastusjaama jätkusuutlik 

ekspluateerimine. 

 

 

9.6. Kohaliku omavalitsuse üksusele sobivate tehniliste lahenduste iseloomustus. 

 

 

Rakvere valla ÜVK arendamise kavas Lepna, Veltsi, Arkna, Lasila, Tõrremäe, Tõrma, 

Levala, Karitsa, Järni, Taaravainu ja Päide asulate ühisveevarustuse ja 

http://www.rakvesi.ee/index.php?page=56&
http://www.rakvesi.ee/index.php?page=56&
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kanalisatsioonisüsteemide tehnilised lahendused on valitud ja dimensioneeritud 

(perspektiivsete vooluhulkade ja reostuskoormuste tarbeks) kooskõlastatult Rakvere 

Vallavalitsuse ja AS-ga Rakvere Vesi. 

Kohaliku omavalitsuse üksusele sobivate tehniliste lahenduste iseloomustus on 

toodud Rakvere valla ÜVK arendamise kava peatükis 4 ning on loetletud ÜVK AK 

alapunktides 4.3 ja 7.1 kuni 7.3. 

 

 

 

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

 

 

Rakvere valla ÜVK-ga kaetud alad ja reoveekogumisalade piirid ning perspektiivsed 

ÜVK-ga kaetavad alad ja reoveekogumisalade piirid on toodud Rakvere valla ÜVK AK 

lisas 1 asulate veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide skeemidel.  
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LISAD: 
 
Lisa 1. 
 
Lepna, Veltsi, Arkna, Lasila, Tõrremäe, Tõrma, 
Levala, Karitsa, Järni, Taaravainu ja Päide asulate 
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, ühis- 
veevärgiga kaetavate alade ning kinnitatud ja 
perspektiivsete reoveekogumisalade skeemid. 

 


