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Sissejuhatus  
 

 

Aseri valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ( ÜVK ) koostamise eesmärgiks 

on  ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide olemasoleva olukorra määratlemine ning 

kaasaaitamine edasiste investeerimiskavade väljatöötamisele, mis parandaksid oluliselt 

investeeringute planeerimist veevarustus ja – kanalisatsiooniobjektide rajamiseks, et 

parandada elanikkonnale pakutava teenuse kvaliteeti. Eriti tähtis on seejuures 

investeeringute efektiivsuse ja otstarbekuse hindamine. Arengukavas sisalduva 

süstematiseeritud informatsiooni alusel on võimalik parandada taristuprojektide 

otstarbekuse hindamise kvaliteeti. Töös toodud põhimõtete jälgimine aitab vältida 

kohalikul tasandil väärotsuste langetamist veevarustuse ja kanalisatsiooni arengu 

planeerimisel ja jooksva töö korraldamisel. 

Käesoleva arengukava koostamisel on lähtutud Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadusest, 

Vabariigi Valitsuse ja Keskkonnaministri määrustest ning EL direktiividest. 

  

Arengukava on oluline ka valla elanikkonna teavitamisel vastavatest probleemidest ning 

vallaametnikele ja ettevõtete esindajatele ülevaate andmiseks väljakujunenud olukorrast. 

Aseri vald kuulub Viru alamvesikonda, vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr. 124, 

03.04.2001.a.”Vesikondade ja alamvesikondade nimetamine”. 

 

 Aseri valla lühiülevaade 
 

Aseri vald paikneb Ida-Virumaa loodeosas, Soome lahe rannikul. Põhjast piirneb vald 

Soome lahega, läänest Lääne-Virumaa Viru-Nigula vallaga, idast Lüganuse ja lõunast 

Sonda vallaga. Aseri valla pindala on 67,1 km
2
. Sellest 30 % on kaetud metsaga, haritavat 

maad on 41,5 %, looduslikke rohumaid 11,4% ja muu maa all on 17,1%. Aseri vallas elab 

Statistikaameti poolt 2011.a. lõpus läbiviidud rahvaloenduse andmetel 1807 inimest. 

Aseri valla keskuseks on Aseri alevik, kus elas rahvaloenduse andmeil 1439 inimest ja 

mis asub 39 kilomeetri kaugusel maakonnakeskusest. Aseri alevik asub Soome lahe 

rannikul, Meriküla oja suudmes. Valla territooriumil asub 8 küla. Koogu külas elab 38 

inimest, Rannu külas 146, Kõrtsialuse külas 39, Aseriaru külas 27, Kõrkkülas 38, Kalvi 

külas 33, Kestla külas 31 ja Oru külas 18 inimest. Valla põhjaosas Soome lahe rannikul 

Kalvi kohal kerkib kuni 51 m kõrgune pank, Tallinna – Narva mnt piirkonnas on teine 

astang, mille teke on seotud tektooniliste nihetega aluspõhjas. Lõunas leidub ulatuslikke 

soid - Rannu ja Satsu. Tähtsaim tootmisharu on kohalikku kambriumi sinisavi kasutav 

tellise- ja katusekivitootmine. Keskkonnaohtlikud ettevõtted vallas  puuduvad. 
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Graafik 1. Aseri valla asukohakaart 
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1. Õiguslik alus  

1.1 Seadusandlik taust 

1.1.1. Olulisemad EL direktiivid veemajanduse alal 

Euroopa Liidus reguleerivad veemajandust järgmised direktiivid: 

 Asulareovee direktiiv 91/271/EMÜ; 

 Joogivee direktiiv 80/778/ EMÜ parandatud 98/83/EÜ; 

 Ohtlike ainete levikut veekeskkonda piiravad direktiivid 76/464/ EMÜ; 86/280/ 

EMÜ; 80/68/ EMÜ; 

 Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ; 

 Reoveesette direktiiv 86/278/ EMÜ; 

 Suplusvee direktiiv 76/160/ EMÜ; 

 Pinnavee direktiiv 75/440/ EMÜ: 

 Nitraadi direktiiv 91/676/EEC.  

 Direktiiv reostuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta e. IPPC (96/61/EÜ).  

 

Asulareovee puhastamise direktiiv, joogivee direktiiv ning ohtlike ainete direktiiv 

kehtestavad nõuded elanikkonnale edastatava joogivee kvaliteedile, reovee kogumisele ja 

puhastamisele ning suublasse juhtimisele, ohtlike ainete kasutamisele ning keskkonda 

juhtimisele. Direktiivide nõuete täitmine peab tagama ohutu elukeskkonna ning aitama 

kaasa inimeste elukvaliteedi paranemisele. 

 

Asulareovee direktiivi rakendamise üleminekuperiood kehtis Eesti jaoks kuni 31. 

detsembrini 2010.  Nimetatud tähtajaks pidid üle 2000 inimekvivalendiga 

reostuskoormusega reovee kogumisaladel reovee kogumissüsteemid olema kas 

rekonstrueeritud või laiendatud nii, et kõigile piirkonna elanikele on tagatud võimalus 

ühiskanalisatsiooniga liitumiseks. Asulareovee puhastamise direktiivi eesmärgiks on 

kaitsta keskkonda asulareovee suublasse juhtimisest tulevate kahjulike mõjude eest. 

Eesmärgi saavutamiseks tuleb reovesi kokku koguda reoveekogumisaladel ning seejärel 

puhastada. Reovesi, mis reoveekogumisaladelt kokku kogutud, peab vastama direktiivis 

etteantud puhastusnõuetele. Lisaks tuleb Eestil arvestada ka mõnevõrra rangemaid 

puhastusnõudeid, seda eelkõige üle 10000 ie reoveepuhastite puhul järgimaks Läänemere 

merekeskkonna kaitse komisjoni (Helcom) soovitusi. Rangemad reovee puhastuse 

nõuded võrreldes teiste EL liikmesriikidega tulenevad Eesti jaoks ka meie veekogude 

reostustundlikkusest. Kuivõrd Läänemeri on nimetatud reostusele tundlikuks, on ka kogu 

Eesti territoorium, mis paikneb tervikuna Läänemere valgalal, nimetatud reostusele 

tundlikuks alaks. 

 

Joogivee direktiivi rakendamise üleminekuperiood kehtis Eesti jaoks üle 2000 elanikuga 

asulates 2008.a. lõpuni ning kehtib väiksemates asulates 2013.a. lõpuni. 



 

 

6 

Joogiveedirektiivi eesmärgiks on kaitsta inimese tervist joogivee mistahes saastatusest 

tulenevate kahjulike mõjude eest, tagades joogivee tervislikkuse ja puhtuse. 

 

Veepoliitika raamdirektiivi eesmärgiks on tagada veekogude ja põhjavee hea seisund. 

Vee kaitse ja kasutamise abinõud planeeritakse alamvesikonnas veemajanduskavaga. 

Veepoliitika raamdirektiivi kohaselt tuleb tagada, et kõik pinna- ja põhjaveed saavutaks 

aastaks 2015 hea seisundi. Hea seisund on selline veekogu seisund, mille korral selle 

veekogu keemilised kvaliteedinäitajad ja ökoloogilised kvaliteedinäitajad ei ole 

inimtegevuse tulemustest mõjutatud ning on võimalikult looduslähedased. Veekogu hea 

seisundi mitte saavutamine saab olla põhjendatud ainult majanduslike selgitustega, mis 

peavad tõendama, et soovitava seisundi saavutamine on kas elanikkonnale või riigile 

tervikuna rahaliselt ülejõu käiv või tehniliste vahenditega teostamatu. 

Veepoliitika raamdirektiivi artikli 9 kohaselt peavad liikmesriigid rakendama saastaja 

maksab põhimõtet. Selle põhimõtte järgimiseks tuleb arvestada veeteenustega seotud 

kulusid, täpsemalt keskkonna- ja ressursikulude katmise põhimõtet ning veekasutuse 

majandusanalüüsi. Veepoliitika raamdirektiivi kohaselt loetakse veeteenuseks mistahes 

kodumajapidamistele, avalikele asutustele või majandustegevuseks osutatavad vee 

kasutamisega seotud teenused. 

 

Ohtlike ainete direktiivi eesmärgiks on kaitsta keskkonda ohtlike ainetega reostumise eest 

ning kõrvaldada ja piirata ohtlike ainete juhtimist keskkonda. Ohtlikud ained on oma 

ohtlikkuse alusel jaotatud kahte nimistusse. Nimistusse 1 on valitud ained mürgisuse, 

püsivuse ja bioakumuleerumisvõime põhjal, jättes välja bioloogiliselt ohutud või kiiresti 

bioloogiliselt ohututeks aineteks lagunevad ained. Nimistu 1 ainete juhtimine keskkonda 

on keelatud. 

Nimistusse 2 kuuluvad need ained, millel on küll veekeskkonnale kahjulik mõju, kuid 

mille mõju suurus  ja ulatus sõltub konkreetsest piirkonnast ja keskkonnatingimustest. 

Nimistu 2 ainete keskkonda juhtimine on lubatud ainult selleks ettenähtud lubade alusel. 

1.1.2. Olulisemad siseriiklikud õigusaktid 

Eestis on veemajandus riigi poolt reguleeritud mitmete õigusaktide ja 

normdokumentidega, mis on kooskõlas Euroopa Liidu direktiividega. Keskseks 

veemajandust reguleerivaks õigusaktiks on veeseadus, mille alusel on kehtestatud 

mitmeid alamaid õigusakte veemajanduse reguleerimiseks. Kõik nõuded ja kohustused, 

mis on kehtestatud EL vee-alaste õigusaktidega, on Eestis rakendatud peamiselt 

veeseadusest lähtuvalt.  

 

 Veeseaduse ülesanne on tagada sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtus ja 

veekogudes ökoloogiline tasakaal; reguleerida vee kasutamist ja kaitset, 

maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid. Vastavalt Veeseadusele peab 

kohalik omavalitsus tagama põhjavee kaitseks reovee kogumisalal kanalisatsiooni 

olemasolu reovee suunamiseks reoveepuhastisse. Vastavalt Veeseaduse §3 lg 2 

annab kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas nõusolekuid vee erikasutuseks 
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ja korraldab omavalitsusele kuuluvate veekogude haldamist ning veeavarii ja vee 

äkkreostuse tagajärgede likvideerimist.  

 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 sätestab, et kohaliku 

omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada oma halduspiirkonnas veevarustust 

ja kanalisatsiooni. Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1 

rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse volikogu 

kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel.  

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõige 2 sätestab, et kõik seaduse 

alusel kohalikule omavalitsusele kohustuslikud valdkonnapõhised arengukavad, 

valla või linna arengukava ning üldplaneering peavad olema omavahel seotud 

ning ei tohi olla vastuolus.  

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadus reguleerib kinnistute veega varustamise 

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

ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu 

ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja 

kohustused. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseaduse § 4 alusel peab ühisveevärgi 

ja –kanalisatsiooniga kaetaval alal ÜVK omanik või valdaja seda arendama 

selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega 

varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt heitvee ärajuhtimine 

ühiskanalisatsiooni.  

 Keskkonnatasude seadus sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise 

alused, saastetasumäärad, nende arvutamise ja tasumise korra ning 

keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamise alused ja 

sihtotstarbe. 

 Planeerimisseadus reguleerib riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste isikute vahelisi 

suhteid planeeringute koostamisel. Planeerimisseaduse § 8 sätestab 

üldplaneeringu eesmärgid, sh põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste 

asukoha määramine. 

 Ehitusseadus sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning 

ehitusprojektidele ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste 

projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning ehitiste arvestuse alused ja korra, 

vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning riikliku järelevalve ja 

ehitusjärelevalve korralduse. Ehitusseaduse § 13 sätestab, et 

detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse, 

välisvalgustuse ja sadeveekanalisatsiooni väljaehitamise kuni ehitusloale märgitud 

maaüksuseni tagab kohalik omavalitsus, kui kohalik omavalitsus ja 

detailplaneeringu koostamise taotleja või ehitusloa taotleja ei ole kokku leppinud 

teisiti.  

 Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2012. a määrusega nr 99 “Reovee puhastamise 

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

sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise 
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meetmed” (kehtiv redaktsioon alates 01.01.2013) on kehtestatud heitvee 

veekogusse või pinnasesse juhtimise nõuded ja nõuete täitmise kontrollimeetmed 

 Vabariigi Valitsuse 16.mai 2001 määrusega nr 171 "Kanalisatsiooniehitiste 

veekaitsenõuded” (kehtiv redaktsioon alates 25.04.2010) on kehtestatud reovee 

kogumiseks, puhastamiseks või suublasse juhtimiseks rajatud 

kanalisatsioonitorustiku, reoveepuhasti, pumpla või muu reovee käitlusega seotud 

hoone või rajatise veekaitsenõuded. Määrusega on kehtestatud ka 

kanalisatsiooniehitiste kujad ehk lubatud väikseimad kaugused tsiviilhoonest või 

joogivee salvkaevust. 

 Keskkonnaministri 21. Juuli 2010.a. määrus nr 32„Veekeskkonnale ohtlike ainete 

nimistud 1 ja 2 ning prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja nende 

ainete rühmade nimekirjad“ 

 Keskkonnaministri 11.augusti  2010. a määrus nr 39 „ Ohtlike ainete sisalduse 

põhjavee kvaliteedi piirväärtused“ 

 Keskkonnaministri 11.augusti. 2010. a määrus nr 38 „ Ohtlike ainete sisalduse 

piirväärtused pinnases“  

 Keskkonnaministri 30.detsembri 2002. a määrus nr 78 „Reoveesette 

põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded“ (kehtiv 

redaktsioon alates 24.05.2004) 

 Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrus nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava 

või kasutada kavatsetava  pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ 

(kehtiv redaktsioon alates 01.01.2010) 

 Keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a. määrus nr. 61 „Veehaarde  

sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata 

veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks “ (kehtiv redaktsioon alates 

15.04.2011) kehtestab nõuded veehaarde sanitaarkaitseala moodustamisele ning 

veevõtukoha hooldamisele ning selle määruse ülesandeks on kindlustada 

veehaaret ümbritseval maa- ja veealal põhja- või pinnavee ning veehaarderajatiste 

kaitse, et võimaldada joogivee nõuetele vastava vee tootmine. 

 Sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määrus nr. 82 “Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollnõuded ning analüüsimeetodid” (kehtiv redaktsioon alates 01.01.2010) 

kehtestab joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning joogivee proovide 

analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee saastumise 

kahjulike mõjude eest.  

 Keskkonnaministri 29. juuli 2010. a. määrus nr. 37 “Nõuded puurkaevu ja 

puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise 

projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele 

võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu 

asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, 

puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse 

kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid” 
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sätestab puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja 

likvideerimise korra.  

 Keskkonnaministri 19.03.2009. a. määrusega nr 57 „Reovee kogumisalade 

määramise kriteeriumid” kehtestatakse optimaalsed tingimused ja kriteeriumid 

reoveekogumisalade määramiseks arvestades põhjavee kaitstust heitveega 

reostumise eest ja sotsiaalmajanduslikke tingimusi.  

 Siseministri 18. augusti 2010. a määrus nr 37 „Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi 

valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ (kehtiv redaktsioon alates 

01.01.2012) kehtestab tuletõrjehüdrandi tüübi valiku, paigaldamise, tähistamise ja 

korrashoiu nõuded. 

1.2  Aseri valla arengukava 2008-2016 

Aseri valla arengukavas kajastuvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisega seotud 

tegevused alapunktis 6.2. - Vesi, kanalisatsioon, soojamajandus (lk.33-34). 

1.3 Planeeringud 

1.3.1 Aseri valla üldplaneering 

Aseri valla üldplaneering on koostatud aastal 1997.a. (kinnitatud vallavolikogu otsusega 

nr.125, 26.05.1998). Lisaks Aseri valla üldplaneeringule koostati 2002.a. Aseri osavalla 

planeering, milline kinnitati vallavolikogu otsusega nr.138, 28.09.2004). 2010. aastal 

arutati vallavolikogus eelnimetatud dokumentide muutmisevajadusega seotud asjaolusid 

ja leiti, et planeeringute muutmine vajalik ei ole.  

Planeeringus käsitletakse ühisveevarustust ja – kanalisatsiooni väga põgusalt ning 

tugineb seni kehtival ÜVK arengukaval. 

Üldplaneeringu perspektiivse maakasutuse osa jälgib eelkõige olemasolevate 

detailplaneeringute paiknemist. 

 

1.3.2 Detailplaneeringud 

Ehitustegevus vallas toimub peamiselt detailplaneeringute või ehitusprojektide alusel. 

Detailplaneeringud võivad haarata nii uusi elamurajoone kui ka üksikuid kinnistuid, 

millest viimased ei oma ühisveevärgi – ja kanalisatsioonile märkimisväärset mõju. 

Aseri vallas on detailplaneeringute info kätte saadaval avalikust veebipõhisest  

kaardirakendusest.  
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1.4 Viru alamvesikonna veemajanduskava 

Aseri vald kuulub Viru alamvesikonda. Alamvesikonna veemajanduskava on dokument, 

mille meetmeprogrammis määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke tuleb arvestada 

kohaliku omavalitsusüksuse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kavas. Samuti 

ettevõtluse arendamisel, üld- ja detailplaneeringute koostamisel või nende ülevaatamisel 

ja muutmisel. 

Kehtiv veemajanduskava on koostatud aastatel 2006. Viru alamvesikonna 

veemajanduskava koosneb tehnilistest taustadokumentidest. Viru alamvesikonna 

veemajanduskavas on välja toodud järgmised eesmärgid ja nõuded pinna- ja põhjaveele. 

Joogiveevarustuse eesmärgid 

Tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi kogu elanikkonnale: joogivesi peab olema 

kättesaadav ja ei tohi sisaldada haigustekitajaid ega ülenormatiivselt keemilisi toksilisi 

ühendeid. Esimeses järjekorras tuleb vastavusse viia suuremate asumite (üle 2000 

inimese) veevarustus. Väljaspool järjekorda tuleb lahendada tervisele ohtlikke 

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

joogivett kasutatavate ühisveevärkide vee vastavusse viimine joogivee nõuetega. 

Tagada kõigile tiheasustusalade elanikele võimalus ühisveevärgiga liitumiseks. 

2013.aasta lõpuks peab ühisveevarustuse (mida kasutavad enam kui 50 inimest) vesi 

vastama kõigile kvaliteedinõuetele: olema nähtavalt puhas ja hea maitsega; vastama 

nõuetele indikaatornäitajate osas, olema tehnilistele normidele vastav. 

Väiksemate külade ja hajaasustuse osas tuleb aastaks (2014) korrastada veevarustus 

vähemalt rahuldavale tasemele: tagatud peab olema joogiveevarustus tervisele ohutu 

joogiveega, seda ka ohtlike ainetega reostunud aladel ja piirkondades ja perioodiliselt 

kuivavate kaevudega majapidamistes. 

Reostuse vältimine ja kontroll 
Esmaseks eesmärgiks on oluliste reostusallikate praegu kehtivate keskkonnanõuetega 

vastavusse viimine. Edaspidi pole välistatud keskkonnanõuete karmistamine reostunud 

või erilist kaitset vajavates piirkondades. 

Tuleb tagada reostajate poolt rahastatav asjakohane omaseire, mis suuremate reostajate 

puhul laieneb “toruotsa” seirelt ka mõjutatava veekeskkonna seirele (suublaseire, 

põhjavee seire objekti mõjupiirkonnas). 

 

Reovee nõuetekohane kogumine ja puhastamine 

Korrastada suuremate asulate (üle 2000 inimese) heitveesüsteemid ja puhastusseadmed. 

Aastaks 2014 tagada: 

• kõigile tiheasustusalade (reoveekogumisalade) elanikele võimalus liituda ühisveevärgi 

ja –kanalisatsiooniga; 

• kõige halvemas seisus olevate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide (torustikud, 

pumbajaamad, puhastid) nõuetega vastavusse viimine; 

• veekogudesse või pinnasesse juhitava heitvee nõuetekohane puhastamine. 



 

 

11 

Piirkondades, kus vee hea seisundi saavutamiseks ei piisa eeltoodud eesmärkidetäitmisest 

tuleb tagada: 

• hajaasustuse kanalisatsioonilahenduste veekogude keskkonnaseisundist lähtuv 

puhastusefekt; 

•   minimaalsete keskkonnanõuetega võrreldes täiendav fosforiärastus heitveest; 

• vanade biotiikide ja heitveest pärineva fosforirikka mudaga reostunud alade 

puhastamine. 

 

Loomafarmide korrastamine keskkonnanõuetele vastavaks 

Vee reostamise vältimiseks tuleb tagada veekaitsenõuetest kinnipidamine loomafarmides: 

• tagada nõuetekohased sõnnikuhoidlad kõikidel loomapidamishoonetel, kus peetakse üle 

10 loomühiku loomi; 

• kindlustada kogu sõnniku õigeaegne ja keskkonnanõuete kohane laotamine; 

• vältida silomahla sattumist veekogudesse ja põhjavette; 

• tagada heitvee nõuetekohane käitlemine loomafarmides. 

 

Hajureostuse piiramine 

Tagada hajureostuse hoidmine sellisel tasemel, et see ei ohustaks vee head seisundit ega 

veeelustiku soodsaid elutingimusi. 

Tagada maapinnalähedase põhjavee ja väikeste vooluveekogude ja väikejärvede valdavalt 

hea seisund põllumajandustootmisaladel. Optimeerida väetiste ja taimekaitsevahendite 

kasutamine taimekasvatuse ja veekaitse eesmärkidest lähtudes. 

Vältida reostunud põhjavee ja pinnaveega ala suurenemist Kirde-Eesti tööstuspiirkonnas. 

 

Põhjaveehoiu keskkonnaeesmärgid 

Üldine keskkonnaeesmärk on põhjaveekogumite hea seisundi säilitamine ja põhjavee 

säästlik kasutamine, sealhulgas: 

• vältida põhjavee reostuse laienemist hajureostuse ja punktreostusallikate mõjul; 

• kindlustada põhjaveevarude säästev kasutamine lähtudes kinnitatud põhjaveevarust või 

põhjaveeressursist; 

• tagada põhjavee tõhus kaitse Pandivere kõrgustikul põhjavee formeerumisalal; 

• viia 2008. aasta lõpuks ellu nitraaditundliku ala nitraatidega reostamise vähendamise 

tegevuskava; 

• tagada vajalik veekaitserežiim põhjaveehaarete sanitaarkaitsealadel ja toitealadel;  

• puhastada nõuetekohaselt otselaskude kaudu põhjavette suunatav heitvesi. 

Vooluveekogude keskkonnaeesmärgid 

Jõgede osas lähtub käesolev veemajanduskava kolmest põhieesmärgist: 

• esimeseks eesmärgiks on tagada, et hoolimata prognoositavast kiirest majanduskasvust, 

sealhulgas põllumajanduse arengust järgmisel dekaadil, suudetakse ära hoida jõgede 

seisundi halvenemine. Seejuures olulisim on suurte jõgede vee kvaliteedi säilitamist, mis 

on olulised puhke ja suplusveekogud (Narva jõgi), joogiveeallikad (Narva jõgi) või 

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

seisundi säilitamine. 
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• teiseks eesmärgiks on looduslike jõgede hea keemilise ja ökoloogilise seisundi 

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

esimeseks prioriteediks suplusjõed ja kaitsealused, sh Natura jõed. Eraldi käsitletakse 

järgnevas alapeatükis neid jõgesid, kus tõenäoliselt head seisundit tähtajaks saavutada ei 

suudeta ja millede puhul ollakse seetõttu sunnitud tegema mööndusi. 

• kolmandaks eesmärgiks on saavutada või säilitada tehislike ja oluliselt muudetud 

veekogude hea keemiline seisund ja ökoloogiline potentsiaal aastaks 2015. 

Kaasnevad eesmärgid on: 

• joogiveeallikana kasutava Narva jõe vee kvaliteedi tagamine; 

• suplusveekogude hea seisundi tagamine; 

• vooluveekogu suublaks olevate järvede ja rannikumere hea seisundi tagamine; 

• tulvaohu vähendamine. 

 

Veekogud, mis ei pruugi saavutada head seisundit 

Viru alamvesikonna vooluvee kogumile tehti riski hinnang, mille käigus selgitati välja: 

• ohus olevad veekogumid, mis ei saavuta või ei pruugi saavutada aastaks 2015 head 

seisundit; 

• millistel põhjustel ja milliste näitajate osas head seisundit ei saavutata; 

• millised veekogud vajavad täiendavat uurimist, et anda selles osas täpsem riski hinnang. 

Analüüsi tulemused näitavad, et uuritud looduslikust vooluvee kogumist ligi 10% ei 

saavuta tõenäoliselt 2015. aastaks head seisundit. Järvedest ei pruugi head seisundit 

saavutada mitterahuldavas seisundis väikejärved, samuti mitmed rahulduvas seisundis 

väikejärved (kui hea seisundi keskkonnanõudeid ei leevendata). Mitterahuldavas 

seisundis veekogude keskkonnaeesmärgid ning meetmekavad tuleb täpsustada detailsete 

uuringute alusel. Keskkonnaeesmärkide täpsustamist vajab osaliselt ohtlike ainetega 

reostunud Purtse vesikond (sealhulgas keskkonnaeesmärgid väga reostunud Erra ja 

Kohtla jõele). Ohtlike ainetega tugevalt reostatud pisijärvede keskkonnaeesmärgid on 

määramata. 

 

Järved 
Esmaseks eesmärgiks on säilitada väga heas ja heas seisundis väikejärvede seisund. 

Järgmiseks eesmärgiks on parandada halvas ja keskmises seisundis järvede seisundit. 

Oluline on atraktiivsete järvepiirkondade näiteks Kurtna järvistu järvede hea seisundi 

säilitamine. 

 

Tugevasti muudetud ja tehisveekogud 

Tugevasti muudetud veekogude puhul on eesmärgiks nende võimalikult looduslähedase 

seisundi taastamine. Selle poole tuleb püüda eelkõige väga suurte (Narva), suurte ja 

keskmiste (Kunda, Purtse) jõgede osas. Millistel puhkudel on looduslähedase seisundi 

taastamine võimalik ja otstarbekas tuleb selgitada iga esialgu tugevasti muudetud 

veekoguks hinnatud jõe täiendava uurimise ja määramistesti abil. Seejärel saab määrata 

nende veekogude täpsemad keskkonnaeesmärgid. 

Tehisveekogude puhul on eesmärgiks võimalikult looduslähedase seisundi kujundamine. 
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Looduslähedasse seisundisse tuleb viia eelkõige inimtegevuse tõttu tekkinud veekogud, 

mille majanduslik kasutamine on lõppenud (näiteks ammendatud karjääridesse kujunenud 

veekogud, otstarbe kaotanud poldrite kanalid). Majanduslikus kasutuses olevate 

tehisveekogude puhul on esmaseks eesmärgiks tagada nende kasutamine moel, mis ei 

halvenda teiste pinna- ja põhjaveekogumite seisundit. 

Maavarade kaevandamisel tuleb püstitada eesmärgiks kaevetööde selline planeerimine, et 

kujunevad veekogud oleks pärast kaevetööde lõppu ohutud, võimalikult looduslähedase 

ilmega ja hea ökoloogilise potentsiaaliga. 

 

Rannikumeri 

Rannikumerele kehtib üldine hea seisundi säilitamise eesmärk, mille saavutamine oleneb 

suuresti kogu Läänemere kaitse eesmärkide elluviimisest rahvusvahelise koostöö raamis. 

Spetsiifilisteks eesmärkideks rannikul on siin paiknevate objektide (sadamad,heitveelasud 

merre, supelrannad) keskkonnanõuetele vastavaks viimine ning keskkonnaavariide  

vältimine sadamates 
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2. Kohalik vee–ettevõte, veemajandusteenuste kulukus ja  
veemajandusteenuse taskukohasus 

Aseri valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatised kuuluvad OÜ-le Aseri Kommunaal, 

mis kuulub 100%-liselt Aseri vallale. Valla suuremates asulates (Aseri, Rannu) on 

tagatud veevarustus ning reovee kogumine. Ühtne veevarustus ja reovee kogumine 

puudub kõigis valla väiksemates külades (hajaasustusega piirkondades), välja arvatud 

Kõrtsialuse küla (milline kuulub koos Aseri ja Rannu asulatega Aseri 

reoveekogumisalasse ning on varustatud ühisveevärgi ning ühiskanalisatsiooniga). 

Veevarustuse teenust kasutavate klientide arv vallas on umbes 1650 inimest. 

OÜ-le Aseri Kommunaal on välja antud vee erikasutusluba nr L.VV/322622 (kehtivusega 

01.01.2013 kuni 31.12.2017).  Vee erikasutusluba väljastati: 1) veevõtuks põhjaveekihist 

üle 5 m
3
 ööpäevas ning 2) heitvee juhtimiseks suublasse. Lubade alusel tohib vett 

ammutada 3-st puurkaevust –  kahest puurkaevust Aseri alevikus ja ühest  Rannu külas 

(vt. andmed loa alusel lubatud veevõtu kohta on esitatud puurkaevude kirjelduste juures 

p.3.1.1.1) Loa alusel on õigus juhtida Aseri puhastusseadmest tulev puhastatud heitvesi 

Soome lahte (kuni 360 000 m
3
/a). 

Kestla külas on ühisveevärk, kuid puudub ühiskanalisatsioon. Ühisveevärki haldab Kestla 

4 korteriühistu.  
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3. Veevarustuse ja kanalisatsiooni olemasoleva olukorra 
kirjeldus 

Olemasolevad ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid on vallas vaid Aseri alevikus, 

Rannu külas ja Kõrtsialuse külas, ühisveevärk Kestla külas, seega puudutavad järgnevad 

peatükid vaid neid asulaid. 

3.1 Veevarustus 

3.1.1 Vee tootmine 

3.1.1.1 Veehaarded 

Valla tiheasustusega alade valdava osa veevarustus toimub puurkaevude baasil. 

Puurkaevude sügavus kõigub 35–220 meetri vahel. Kasutatakse ordoviitsium-kambriumi 

ja kambrium-vendi veekomplekside põhjavett. Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogum. 

Vettandvad kivimid on Kambriumi ja Vendi ladestute Gdovi (V2gd) kihistu liivakivid ja 

aleuroliidid paksusega 40-60 m. Põhjaveekogumi põhjavesi on surveline ja reostuse eest 

kaitstud. Põhjaveekogum toitub Voronka põhjaveekogumist (2) läbi Kotlini kihistu 

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

veevõtu korral lisandub teatud suurusega veevõtust alates ka transiitvool teistest 

Kambriumi-Vendi põhjaveekogumitest, sealhulgas põhjaveekogumi merealusest osast. 

Põhjaveekogumi tegelik põhjaveeressurss on 10 000-20 000 m3/d. Kui põhjaveekogumi 

survelist vett ei tarbita, veetase tõuseb ja toitumine väheneb. Põhjavee väljavoolualaga 

seotud väärtuslikke elupaiku ja pinnaveekogusid pole. Looduslikest komponentidest 

valmistavad joogiveena kasutamisel probleeme raud, mangaan, kloriid, naatrium, 

baarium, vees lahustunud gaasid ja raadiumi isotoobid (226Ra ja 228Ra põhjustavad 

joogiveena kasutamisel sageli ülemäärast efektiivdoosi). Inimtekkelisi reoaineid 

põhjavees pole, anaeroobsest keskkonnast tingituna on põhjavees kohati kõrgenenud NH4 

+, Mn+ ja Fe2 + sisaldus. Põhjaveekogumi all Alam–Proterosoikumi (PR1) vanuselises 

kristalses aluskorras esineb laiguti alasid, kus moonde- ja tardkivimite lõhedes ja 

murenemiskoorikus leidub vähesel määral soolast ja suurema raadiumi sisaldusega vett 

(Alam–Proterosoikumi põhjavett ei kasutata).  

Aseri alevik 

Aseri alevikus on 3 puurkaevu: 

Kesktänava- aadressil Kesktänav 9a 

Kordoni- aadressil Reeskalda 8 

Sauna- aadressil Tsemendi 14 (reservis) 

Ühisveevärki vee andmine toimub alates 2012.aasta III kvartalist 2 puurkaevu baasil. 

Tsemendi tn. üks puurkaevudest ja tööst väljasolev Pargi tn. puurkaev tamponeeriti 

Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektiga, Kesktänava puurkaev rajati samas asukohas 



 

 

16 

(olemasolevat ei olnud võimalik rekonstrueerida) ning Reeskalda teel asuv Kordoni 

puurkaev rekonstrueeriti.  

Kesktänava puurkaev (passi nr A-504-M, katastri nr 51040, kambrium – vendi 

veekompleks, sügavus 194,1 m) paikneb Aseri keskuses aadressil Kesktänav 9a. 

Ühtekuuluvusfondit rahastatud projekti raames rajati 2012.aastal uus veetöötlusjaam, mis 

koosneb valdavalt fiboplokist ja betoonist. Uus puurkaev rajati olemasoleva puurkaevu 

vahetusse lähedusse). Puurkaevu jaoks rajati uus juurdepääsutee. 30 m raadiuses 

sanitaarkaitse tsoon on puurkaevule tagatud. Puurkaevu paigaldati 2011.a. uus pump, 

tootlikkusega 427 m³/d, tõstekõrgus 91 mH2O, võimsus 19 kW.  Pumpla torustik on 

roostevabast terasest (DN100). Pumplas asub tulekustutusvee võtmise jaoks kraan. 

Paigaldatud on puurkaevu päis, mudakoguja, tagasilöögiklapp, proovivõtukraan, 

impulssväljundiga kulumõõtur, manomeeter, sagedusmuundur ja rõhuandur.  Maa-alusest 

puurkaev-pumplast pumbatakse vesi veetöötlusjaama, kus sellest eraldatakse raud ja 

radionukliidid.  

Vastavalt kehtivale vee-erikasutusloale on Kesktänava puurkaevule lubatud perioodil 

2013-2017 veevõtt kuni 40 000 m
3
 kvartalis (160 000 m

3 
aastas), ööpäevas on 

maksimaalne lubatud veevõtt 434,78 m
3
. 

Kordoni (Reeskalda tee 8) puurkaev (passi nr 2612, katastri nr 2386,  kambrium – 

vendi veekompleks, gdovi veekiht, sügavus 200 m) paikneb Aseri asula keskusest eemal, 

Reeskalda  tänaval, AS Wienerberger uue tellisetehase juures. Reguleerivaks mahutiks on 

6 m³ hüdrofoor (mis on rekonstrueeritud Ühtekuuluvusfondi projekti raames). 

Paigaldatud on puurkaevu päis, mudakoguja, tagasilöögiklapp, proovivõtukraan, 

impullsväljundiga kulumõõtur, manomeeter, sagedusmuundur ja rõhuandur. Puurkaevu 

ümber on 30 m sanitaarkaitsetsoon tagatud ja juurdepääsutee on korras. Samuti on 

haljastatud 10 m raadiuses pumpla ümbrus. Puurkaevu paigaldati  2011.a. uus pump 

tootlikkusega 206 m³/d, tõstekõrgus 91 mH2O, võimsus 19 kW. Puurkaevust pumbatav 

vesi puhastatakse Kesktänav 9a pumpla juurde rajatud Aseri veetöötlusjaamas. 

Vastavalt kehtivale vee-erikasutusloale on Kordoni tänava puurkaevule lubatud perioodil 

2013-2017 veevõtt kuni 8 500 m
3
 kvartalis (34 000 m

3 
aastas), ööpäevas on maksimaalne 

lubatud veevõtt 93,15 m
3
. 

Tsemendi 14 puurkaev (katastri nr 2387) – puurkaev on kasutusest väljas alates 2012.a. 

augustist. 

Rannu 

Rannu külas on 1 asulat teenindav puurkaev, Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti 

eelselt teenindas asulat 2 puurkaevu, kuid projekti käigus tamponeeriti Rannu Kaupluse 

puurkaev ning teine puurkaev rekonstrueeriti.  

Rannu puurkaev (passi nr 5725, katastri nr 2423, kambrium – vendi veekompleks, 

gdovi veekiht, sügavus 220 m) asub Rannu külas. Lubatud veevõtt Rannu puurkaevust on 

121 m
3
/d.  Kaevul on 4,5 m³ hüdrofoor. 30 m sanitaarkaitsetsoon on tagatud.  Puurkaev 

asub hoones, mis renoveeriti 2011.aastal. Pumplast on 1 väljaviik. Puurkaevule on 

paigaldatud mudakoguja, tagasilöögiklapp, proovivõtukraan, impulssväljundiga 
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kulumõõtur, manomeeter, sagedusmuundur ja rõhuandur. Puurkaevupumpa on võimalik 

juhtida ajutiselt mehaanilise rõhuanduri järgi ilma sagedusmuundurita. Puurkaevu 

teenindamiseks on paigaldatud uus  pump tootlikkusega 121 m³/d, tõstekõrgus 105 

mH2O, võimsus 8 kW. Elektri- ja automaatikasüsteem on paigaldatud. Puurkaevust 

pumbatav vesi puhastatakse puurkaevu juurde rajatud veetöötlusjaamas. 

Vastavalt kehtivale vee-erikasutusloale on Rannu puurkaevule lubatud perioodil 2013-

2017 veevõtt kuni 11 000 m
3
 kvartalis (44 000 m

3 
aastas), ööpäevas on maksimaalne 

lubatud veevõtt 121 m
3
. 

Kestla 

Kestla puurkaev (passi nr 2360, katastri nr 2412, ordoviitsium – kambriumi 

veekompleks, sügavus 55 m) asub Kestla külas. Lubatud veevõtt puurkaevust on 2,2 

m
3
/d. Reguleerivaks mahutiks on 1 m³ hüdrofoor. Veemõõtja ja vee eeltöötlemise 

seadmed puuduvad. Juurdesõidutee on olemas ja 30 m sanitaarkaitsetsoon tagatud. 

Puurkaev asub hoones. Puurkaev-pumpla torustik on terasest (DN50). Pumplast on 1 

väljaviik - plastik DN25. Puurkaevust tuleval torul on sulgventiil ja proovivõtukraan. 

Torustik on amortiseerunud. Puurkaevu on paigaldatud 1999.a. pump AN-11. Pumba 

tootlikkus Q = 10 m³/h ja tõstekõrgus H = 80 mH2O. Hoone (mõõtmed seest ~5x2,5m) on 

tugevate niiskuskahjustustega, seintes praod. Elektri- ja automaatikasüsteem vajab 

väljavahetamist. 

3.1.1.2 Vee kvaliteet põhjavees  

2011-2012.aastal võetud analüüside osas on Aseri reoveekogumisalal asuvates 

puurkaevudes probleeme üldraua- ning mangaanisisaldusega. Sotsiaalministri 31. juuli 

2001.a. määruses nr. 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ 

fikseeritud piirväärtuseid ületasid oluliselt Kordoni ja Rannu puurkaevudest võetud 

proovid nii üldraua kui mangaani osas (üldraua kontsentratsiooni osas ületas nii Kordoni 

kui Rannu puurkaevust võetava toorvee proovi näit lubatut ligi 6 korda, mangaani osas 

ületati piirmäär ca 2 kordselt). Samuti ületas Rannu puurkaevust võetud proov lubatud 

piirväärtust oksüdeeritavuse osas ning Kordoni puurkaevust võetud proov lubatud 

piirväärtust ammooniumi osas. Lisaks olid piirväärtusele lähedased võetud proovide 

väärtused kloriidide osas, kuid need jäid siiski lubatu piiridesse. Antud proovide 

tulemused tõendavad, et veetöötlusseadmete paigaldamisega Aseri reoveekogumisalale 

sai teostatud väga oluline investeering. 

 

Vee kvaliteeti keemiliste näitajate osas kirjeldab puurkaevudest pumbatavas põhjavees 

järgnev tabel. 
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Tabel.3.1. Puurkaevudest pumbatud vee kvaliteedinäitajad keemiliste ühendite osas 

Puurk. nimetus ja katastri 

nr; proovivõtu kuupäev 
Piirväärtus ja ühik 

Kordoni 

puurkaev 

kat.nr.2386; 

proovivõtt 

27.12.2011.a. 

Kesk puurkaev 

kat.nr.7055; 

proovivõtt 

24.04.2012.a. 

Rannu 

puurkaev 

kat.nr.2423; 

proovivõtt 

31.07.2012.a. 

Lõhn lahjendusaste 4 2 1 

Hägusus  NHÜ 7,1 5,2 7,9 

Värvus mg/l Pt 8,2 8 7,1 

pH  6,5 – 9,5 pH ühik 7,82 8,1 7,75 

Elektrijuhtivus 2500 µS/cm 20º C  1125 918 1075 

Ammoonium 0,5 mg/l 0,54 0,38 0,21 

Nitrit  0,5 mg/l 0,039 0,007 <0,01 

Nitraat 50 mg/l <2,25 <0,45 <2,25 

Kloriid   250 mg/l 235 178 210 

Sulfaat  250 mg/l <2 <3 <2 

Üldraud  200 µg/l 1175 88 1185 

Alumiinium 200 µg/l ei mõõdetud <8 ei mõõdetud 

Mangaan  50 µg/l 110 46 96 

Oksüdeeritavus  5,0 mg/l O2  0,8 1,4 6,8 

Fluoriid 1,5 mg/l 0,5 0,94 0,14 

Tsüaniid 50 µg/l ei mõõdetud <3 ei mõõdetud 

Boor 1 mg/l ei mõõdetud 0,15 ei mõõdetud 

Naatrium 200 mg/l ei mõõdetud 94,2 ei mõõdetud 

Vask 2 mg/l ei mõõdetud <0,01 ei mõõdetud 

Seleen 10 µg/l ei mõõdetud <1,0 ei mõõdetud 

Arseen 10 µg/l ei mõõdetud 0,3 ei mõõdetud 

Elavhõbe 1 µg/l ei mõõdetud <0,2 ei mõõdetud 

Kroom 50 µg/l ei mõõdetud <0,1 ei mõõdetud 

Kaadmium 5 µg/l ei mõõdetud <0,03 ei mõõdetud 

Plii  10 µg/l ei mõõdetud <0,1 ei mõõdetud 

Antimon 5 µg/l ei mõõdetud <0,3 ei mõõdetud 

Nikkel 20 µg/l ei mõõdetud 1,0 ei mõõdetud 

PAH –d summa 0,1 µg/l ei mõõdetud <0,001 ei mõõdetud 

Benseen 1 µg/l ei mõõdetud <0,001 ei mõõdetud 

Benso(a)püreen 0,01 µg/l ei mõõdetud <0,1 ei mõõdetud 

Trihalometaanide summa 150 µg/l ei mõõdetud <1 ei mõõdetud 

1,2 dikloroetaan 3 µg/l ei mõõdetud <0,1 ei mõõdetud 

Tetrakloroeteen, 

trikoloroeteen summa 
10 µg/l ei mõõdetud <0,1 ei mõõdetud 

Ühealuselised fenoolid µg/l ei mõõdetud 1,25 ei mõõdetud 

Kaltsium mg/l ei mõõdetud 65,5 ei mõõdetud 

Magneesium mg/l ei mõõdetud 20,2 ei mõõdetud 

Kaalium mg/l ei mõõdetud 9,0 ei mõõdetud 

Vesinikkarbonaat mg/l ei mõõdetud 256,3 ei mõõdetud 

Baarium mg/l ei mõõdetud 7,1 ei mõõdetud 

Kuivjääk mg/l ei mõõdetud 572 ei mõõdetud 

Üldkaredus mg ekv/l ei mõõdetud 5,6 ei mõõdetud 

Leelisus mg ekv/l ei mõõdetud 4,2 ei mõõdetud 

Vee kvaliteeti bakterioloogiliste näitajate osas puurkaevudest pumbatavas põhjavees 

kirjeldab järgnev tabel: 



 

 

19 

Tabel.3.2. Puurkaevudest pumbatud vee kvaliteet bakterioloogiliste näitajate osas 

Puurk. nimetus ja katastri 

nr; proovivõtu kuupäev 
Piirväärtus ja ühik 

Kordoni 

puurkaev 

kat.nr.2386; 

proovivõtt 

27.12.2011.a. 

Kesk puurkaev 

kat.nr.7055; 

proovivõtt 

24.04.2012.a. 

Rannu 

puurkaev 

kat.nr.2423; 

proovivõtt 

31.07.2012.a. 

Escherichia coli  0 PMÜ/100 ml 0 0 0 

Coli-laadsed bakterid   0 PMÜ/100 ml 0 0 0 

Enterokokid  0 PMÜ/100 ml 0 0 0 

Kolooniate arv 22º C 

juures 
100 PMU/1 ml 2 60 3 

 

3.1.1.3 Veetöötlus ja vee kvaliteet tarbitavas joogivees 

Veetöötlusseadmed olid enne 2011.aastat olemas Aseri aleviku Kesktänava puurkaevu 

juures veetornis, kuid need ei töötanud. Puurkaevu vesi oli väga gaasiderohke, mistõttu 

isegi veepaagis ei toimunud gaaside eraldumist vajaliku piirini. Filtrite pesutsükli ajal 

väljus vesi kanalisatsiooni tugevalt pulseeriva joana, haarates kaasa filtrimaterjali.  Aseri 

valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektiga ehitati uus veetöötlusjaam Kesktänava 

puurkaevu juurde, muutes selle töökindlaks. Lisaks rajati Rannu külla 1 veetöötlusjaam 

töössejäänud puurkaev-pumpla hoonesse. Aseri veetöötlusjaama rajamisel arvestati, et 

sinna pumbatakse toorvesi ka teistest Aseri aleviku (s.o eeskätt Kordoni) töösolevatest 

puurkaevudest. Kesktänava puurkaevu juurde veetöötlusseadmete rekonstrueerimisel 

paigaldati rauaeraldusfiltrid (EURA AIR 125 Duplex) ning lisaks mangaani ja 

radionukliidide eraldamiseks pöördosmoosiseade HERCO UA 8000.  Rekonstrueerimise 

järgselt on tänu Aseri veetöötlusjaama rajamisele viidud lõpptarbijani jõudvas joogivees 

normi piiresse nii raua-, mangaani- kui ka radionukliidide sisaldus.  

Rannu külas puudusid enne Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti elluviimist 

veetöötlusseadmed. Rannu külla veetöötlussüsteemi rajamisel paigaldati Rannu 

puurkaev-pumplasse gaaside, sh. H2S eraldamiseks kaks 1,6 m
3
 veemahutit ning 

rauaeraldusfiltrid ülenormatiivse raua eraldamiseks. 

2013.aasta alguse seisuga on seega Aseri vallas 2 toimivat veetöötlusjaama, mis 

võimaldavad valla ühisveevärgi lõpptarbijaid varustada täielikult kvaliteetse joogiveega. 

Töötlusjärgse joogivee kvaliteeti lõpptarbija juures mõõdetakse Aseri reoveekogumisalal 

mitmetes kohtades. Järgnev tabel kirjeldab veekvaliteedi mõõtmisi lõpptarbijate või 

veetöötlusjaama juures just nende näitajate osas, mille kontsentratsioon puurkaevudest 

võetavas toorvees ületas joogivee kvaliteedile kehtestatud piirmäärasid. 

Tabel.3.3. Vee kvaliteedinäitajad keemiliste ühendite osas veevärgivees 

Proovivõtu objekt  
Proovivõtu 

kuupäev 

Üldraud 

(piirväärtus 

200 µg/l)  

Mangaan 

(piirväärtus 

50 µg/l) 

Oksüdeeritavus 

(piirväärtus 

5,0) 

Ammoonium 

(piirväärtus 

50 µg/l) 

Rannu, Vahtra 7-3 23.04.2013 182 37,2 7,36 31 

Aseri, Tehase 21 

veemõõdusõlm 
20.11.2012 <30 

ei 

mõõdetud 
ei mõõdetud ei mõõdetud 

Aseri Keskkool, Kooli 2, 13.11.2012 <100 ei <0,3 ei mõõdetud 
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Aseri mõõdetud 

Aseri veetöötlusjaam, Aseri 30.10.2012 <100 
ei 

mõõdetud 
2,88 ei mõõdetud 

Lille turvakodu, Tehase 6, 

Aseri 
18.06.2012 <100 <30 0,55 16 

Vastavalt proovide tulemustele vastab ühisveevõrgus tarbijateni jõudev joogivesi 

veetöötluse järgselt piirnormidele nende näitajate osas, kus puurkaevudest võetavas 

joogivees ületas keemiliste ühendite kontsentratsioon enne veetöötlust lubatud 

piirnormid. Erandiks on Rannu küla tarbijateni jõudva vee kvaliteet oksüdeeritavuse osas, 

kus vastav näitaja ületas 2013.aastal võetud proovi kohaselt piirmäära (vt. tabel 3.2).  

Kuna veetöötlussüsteemi rajamise tulemusel Rannu küla puurkaevust võetava vee 

kvaliteet oksüdeeritavuse osas viidi vastavusse piirmäärale (veeanalüüsi 

nr.IL2013/V1112K, 07.06.2013 kohaselt oli oksüdeeritavuse näitaja 2,13), on 

tõenäoliseks põhjuseks, miks puurkaevust pumbatud vee kvaliteet vastava näitaja osas 

tarbijateni jõudmisel langeb, kinnistusiseste torustike puudulik olukord. Olukorra 

lahendaks seega eratarbijatest kinnistuomanike poolne torustike uuendamine. 

Radioloogiliste näitajate osas seni vallas süstemaatilisi mõõtmisi teostatud ei ole.  Aseri 

alevi, Rannu küla ja Kestla küla osas on plaanis Aseri Kommunaal OÜ-l teostada 

2014.aastal veevärgi vee radioloogiliste näitajate uuring, milles selgitatakse välja 

olemasolev olukord (radioloogiliste näitajate kontsentratsioon puurkaevude vees ning 

tarbijateni jõudvas joogivees) ning juhul, kui selgub, et pole tagatud piirnormidega 

ettenähtud nõuete täitmine, meetodid olukorra vastavusse viimiseks seaduses nõutud 

olukorrale.  

Veemahutid ja -reservuaarid 

Aseri alevikus on 3 veemahutit, millest kaks mahutit paiknevad rajatud Aseri 

veetöötlusjaamas.  Tsemendi tn 14 jäi vana veetorn alles – kuna see on kaitse alla võetud 

kultuurimälestis, kuid see ei ole kasutusel. Teistes valla asulates veemahutid ja –tornid 

puuduvad. 

Kesktänav 9a veetorn likvideeriti Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektiga. Veetorni 

juures paiknev reservuaar mahutavusega 113 m
3 

lammutati koos torniga. 

Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektiga rajati Aseri veetöötlusjaama 2 veemahutit, 

mõlemad mahutavusega 160 m
3
. 

3.1.1.4 Veepumplad 

Projektis käsitletavad I astme puurkaev-pumplad on kirjeldatud peatükis 3.1.1.1. 

Aseri valda rajati Aseri valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektiga 2 II astme 

pumplat – Kesktänava puurkaevu juurde ning teine Rannu küla puurkaev-pumpla juurde.  

Aseri II astme puurkaev-pumplate tehnilised andmed on Kesktänava II astme pumplal: 3 

pumpa võimsusega 3x18 kW, tõstekõrgusega 45,5 mH2O, kogutootlikkusega 405 m
3
/d; 
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Rannu küla II astme pumplal: 2 pumpa võimsusega 2x8 kW, tõstekõrgusega 38 mH2O, 

kogutootlikkusega 30 m
3
/d. 

 

3.1.2 Veevõrk 

Aseri alevik, Kõrtsialuse ja Rannu külad (Aseri reoveekogumisala - ÜF projektipiirkond) 

Projektieelselt oli Aseri alevikus ja Rannu ning Kõrtsialuse külas ühisveevärgiga 

ühendatud umbes 93 %  elanikkonnast.  Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektiga loodi 

võimalus liitumiseks 98 % elanikele, liitumisvõimalused loodi eramajade piirkondade 

elanikele. Eeldatavalt saavutatakse projekti tulemusel maksimaalne ühisveevärgiga 

liitunute osakaal aastaks 2015. 

Kui projektieelsed piirkonna torustikud koosnesid peamiselt malmist, siis 

rekonstrueerimisel kasutati plastiktorusid. Kokku rekonstrueeriti veetorustikku 

Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektiga 2 928 m ulatuses.  Projektieelne sage avariide 

arv veetorustikus ei ole enam probleem. Torustike läbimõõdud varieeruvad tasemel 

DN20-DN160. Ühisveevärk rekontrueeriti Aseri aleviku eramajade piirkonnas ning 

vahetati välja veetorustikke ka Aseri aleviku keskuses. Projektiga lülitati ühisveevärki ka 

Kõrtsialuse küla, kus varem ei olnud ühisveevarustust. 

Kokku rajati projektiga piirkonda uut veetorustikku 10 140 m ulatuses, kui projektieelselt 

oli Aseri, Kõrtsialuse ja Rannu asulate ühisveevärgi torustike kogupikkuseks 10 km, siis 

projektijärgselt on asulate veetorustike kogupikkuseks ca 20 km. 

Projektiga vähenes oluliselt veetorustike leketest tulenev mittearvestusliku vee osakaal 

ühisveevärgis. Projektieelselt oli mittearvestusliku vee osakaal 40-45 % toodetavast 

veest, projektijärgselt on langenud mittearvestusliku vee osakaal tasemeni 17% 

toodetavast veest. 

Seoses Aseri reoveekogumisalal elluviidud mahuka veemajandusprojektiga lühiajalises 

perspektiivis täiendavate ühisveevärgi investeeringute vajadused puuduvad.  

Lisainvesteeringute tegemise vajadused oleks sõltuvad pikemaajalises perspektiivis 

olemasoleva reoveekogumisala piiride laiendamisest. Esiteks oleks otstarbekas kaaluda 

Aseri reoveekogumisala laiendamist praegu reoveekogumisalasse mitte kuuluvate, kuid 

samas Aseri alevi tiheasustusalal paiknevate aiandusühistute - AÜ Keraamik, AÜ Sõprus, 

AÜ Aseri – osas ning luua ühiskanalisatsiooni laiendamise vastavatesse piirkondadesse 

võimalused majapidamiste liitumiseks  ühiskanalisatsiooniga. Eeltoodud tegevus osutuks 

oluliseks, kui jätkuks edasiselt suvilate ümberehitus aastaringseks kasutamiseks.  Teiseks 

oleks oluline laiendada reoveekogumisala piire Koogu külani ning luua  

liitumisvõimalused veevõrguga Koogu külas asuva arendusjärgus oleva Aseri tehnopargi 

jaoks.  Tehnopargis (42 ha) on 9 krunti, nendest 2 hoonestatud (renoveerimist vajavad 

endised põllumajanduslikud tootmishooned). Samuti loodaks sellega Koogu külas 

asuvate AS Olerex Koogu tankla ja OÜ Autosõit kinnistute jaoks liitumisvõimalused.  

Kestla küla 
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Kestla veevõrgu pikkus on umbes 100 m. Läbimõõt DN30, materjaliks plast. Kestlas on 

ühisveevärgiga seotud ainult üks puurkaev, mis on rahuldavas korras ja kasutusel. siis 

tuleb need likvideerida ja paigaldada uus veetoru. 

Veekadude osakaal praegu umbes 41 %, mis on väga suur. Puurkaevu varustada on 

ühisveevärgi kaudu ainult üks kahekorruseline kortermaja, mis on pooltühi. Kuna Kestla 

külas asuv veevärk on üle antud kohalikule korteriühistule, siis kuulub ka torustiku 

korrashoid ja parendamine valdaja pädevusse. 

2.1.3. Tuletõrje veevarustuse korraldus 

Tuletõrjeveevarustuseks on Aseri alevikus 25 tuletõrje veevõtukohta (sh. 24 hüdranti),  

tootmisettevõtete lokaalsed tulekustutussüsteemid ja aleviku piirides asuvad looduslikud 

veekogud: alevikku poolitav Meriküla oja ja Aseri tiik.  Rannu külas on 

tuletõrjeveevarustuseks 1 tuleturjeveevõtukoht looduslik tiik. Tuletõrjevee saamiseks 

hüdrantidest tuleb tagada vooluhulk 10 l/s kolme tunni jooksul, mis eeldab vastava 

veereservi olemasolu ning nimetatud vooluhulga järgi dimensioneeritud jaotustorustikku 

(üldjuhul DN 100 mm).  Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti rekonstrueerimistööde 

käigus olemasolevad hüdrandid vahetati välja uute vastu ja tähistati vastavalt kehtivale 

korrale.  Hajaasustusega piirkondades, kus puudub tsentraalne veevarustus, on soovitav 

rajada tuletõrjevee saamiseks looduslikud veehoidlad. Kuna aga looduslikud veehoidlad 

ei ole ühisveevärgi osa, siis ÜVK arengukavas neid edaspidi ei käsitle. Tuletõrje 

veevõtukohad on kirjeldatud järgnevas tabelis. 

Tabel.3.4. Tuletõrje veevõtukohad (hüdrandid) vastavalt 25.06.2012. kontrollaktidele 

JRK ASUKOHT JRK ASUKOHT 

1. Oja tn, Aseri 14. Kordoni 10, Aseri 

2. Kooli 7, Aseri 15. Pargi 3, Aseri 

3.  Kooli 5, Aseri 16.  Pargi 1, Aseri 

4.  Kooli 3, Aseri 17. Kesktänav 9, Aseri 

5. Kooli 1, Aseri 18.  Kesktänav 3, Aseri 

6. Kooli tn. ja Kesktänava 

ristmik, Aseri 

19.  Tsemendi 8, Aseri 

7. Nooruse tn. ja Kesktänava 

ristmik, Aseri 

20. Rahva 2, Aseri 

8. Kesktänav 15, Aseri 21.  Tehase 7, Aseri 
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9.  Veetorni 8, Aseri 22. Tehase 17, Aseri 

10.  Tehase 23, Aseri 23. Tehase 19, Aseri 

11  Metsa 2/Metsa 4, Aseri 24. Mere 12/ Tehase 7, Aseri 

12. Nooruse 4, Aseri 25. Rannu küla (hüdrant ei ole 

kasutatav) 

13.  Kordoni tn. ja Pargi tn. 

ristmik, Aseri 

  

 

3.2 Reoveekanalisatsioon 

Kogumisala hõlmab Aseri alevikku, Kõrtsialuse ja Rannu küla kompaktse asustusega osa. 

Reoveekogumisala suurus on 101 ha, nominaalne reostuskoormus on 2198 

inimekvivalenti, reoveekogumisala kuulub üle 2000 ie reoveekogumisalade 

kategooriasse. Samas on tegelik reoveekogus langenud elanike arvu languse tõttu 

tasemele, mis vastab alla 2000 inimekvivalendiga reoveekogumisala tasemele.  

Reoveekogumisalal elab hinnanguliselt 1615 Aseri valla elanikku (vt. kaardimaterjal). 

3.2.1 Kanalisatsioonivõrk 

Aseri alevik, Kõrtsialuse ja Rannu külad (Aseri reoveekogumisala - ÜF projektipiirkond) 

Projekti-eelselt oli Aseri reoveekogumisala isevoolse kanalisatsioonivõrgu pikkuseks ca 

10 km. Torustikud olid amortiseerunud, materjaliks oli asbotsement, metall, plast. 

Läbimõõdud olid DN100 – DN200.  Enamus torusid oli ehitatud umbes 40 aastat tagasi. 

Tulenevalt torustike halvast seisukorrast oli infiltratsioonimäär piirkonnas väga kõrge, 

Aseri reoveepuhastisse jõudvast reoveest moodustas mõnedel projekti-eelsetel aastatel 

lekete kaudu ning sadeveena süsteemi jõudev vesi isegi suurema osakaalu kui 

olmereovesi, ulatudes 70 %-ni puhastisse jõudvas heitvees. Projektijärgselt on eeldatud 

ühiskanalisatsiooni püsivaks infiltratsioonimääraks 8 %, millele lisandub sademevee 

vooluhulga perioodiline kõikumine puhastisse jõudvas heitvees. 

Ühtekuuluvusfondi projektiga rekonstrueeriti 2010-2011 ca. 3,96 km ja rajati ca. 7,52 km 

isevoolset kanalisatsioonitorustikku. Uued kanalisatsioonitorud rajati Aseri alevikus 

Muru, Tellise, Rahu, Rahva, Oja, Pargi ja Kordoni tänavale ning samuti Kõrtsialuse 

külasse. Rannu külas rajati uus kanalisatsioonitorustik viie eramaja (Tallinn – Narva 

maanteest põhjapool) ühendamiseks ühiskanalisatsiooniga. Projektijärgne Aseri 

reoveekogumisala isevoolse kanalisatsioonitorustiku kogupikkus on 17,5 km. 

Seoses Aseri reoveekogumisalal elluviidud mahuka veemajandusprojektiga lühiajalises 

perspektiivis täiendavate ühiskanalisatsiooni investeeringute vajadused puuduvad.  
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Lisainvesteeringute tegemise vajadused oleks sõltuvad pikemaajalises perspektiivis 

olemasoleva reoveekogumisala piiride laiendamisest. Esiteks oleks otstarbekas kaaluda 

Aseri reoveekogumisala laiendamist ning investeeringute tegemist ühiskanalisatsiooniga 

liitumisvõimaluste loomiseks praegu reoveekogumisalasse mitte kuuluvate, kuid samas 

Aseri alevi tiheasustusalal paiknevate aiandusühistute - AÜ Keraamik, AÜ Sõprus, AÜ 

Aseri.  Eeltoodud tegevus osutuks oluliseks, kui jätkuks edasiselt suvilate ümberehitus 

aastaringseks kasutamiseks.  Teiseks oleks oluline laiendada reoveekogumisala piire ning 

luua liitumisvõimalused ühiskanalisatsiooniga Koogu külas asuva väljaarendamisjärgus 

oleva Aseri tehnopargi jaoks.  Tehnopargis (42 ha) on 9 krunti, nendest 2 hoonestatud 

(renoveerimist vajavad endised põllumajanduslikud tootmishooned). Samuti loodaks 

sellega Koogu külas asuvate AS Olerex Koogu tankla ja OÜ Autosõit kinnistute jaoks 

liitumisvõimalused. 

 

Kestla küla 

Ühiskanalisatsioon puudub. 

3.2.2 Pumplad ja survekanalisatsioon 

Aseri reoveekogumisalal on reovee kogumine lahendatud isevoolse 

kanalisatsioonitorustiku baasil - reoveepumplate ning survetorustiku rajamine olid 

Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti ettevalmistamisel alternatiivina kaalumisel, kuid 

ei läinud töösse. 

3.2.3. Reoveepuhastid 

Aseri reoveekogumisala 

Aseri reoveekogumisala reoveed kogutakse reoveepuhastisse, mis asub aadressil Mere 

12. Puhasti on rajatud 1989.aastal, kuid rekonstrueeriti 2010-2012. Projektiga rajati  

muda töötlemise/veetustamise ja komposteerimise süsteem, mis võimaldab muda 

taaskasutamise vastavalt Euroopa Liidu Reoveesette direktiivile 86/278/EMÜ. Puhasti 

teenindab Aseri alevikku Kõrtsialuse ja Rannu küla ühiskanalisatsioonisüsteemi. Puhasti 

on dimensioneeritud töökoormusele 2330 ie.  Kuja 100 m on tagatud. Puhasti võimsus- ja 

reostuskoormusnäitajad on järgnevad: 

Qd keskmine=   340 m3/d; q= 30 m3/h 

Qd maksimum=   435 m3/d; q= 60 m3/h 

Reostuskoormus 140 kgBHT7/d 

Puhasti hoone (renoveerimisjärgselt 220 m
2
) sisaldab järgmiseid puhastusprotsessi 

põhiseadmeid: 

- mehaaniline peenvõre; 

- liivapesur; 

- õhupuhurid; 

- sette veetustamisseadmed koos polümeerisõlmega 
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Hoone juurde on rajatud raudbetoonmahuti reoveesette aeroobseks stabiliseerimiseks 

(õhustusega), raudbetoonmahuti puhastatud heitveele, purglamahuti koos mehaanilise 

võrega. 

Reoveepuhastustehnoloogiana kasutatakse bioloogilise lämmastiku-fosfori ärastusega 

(anaeroobse-anoksilise/oksilise A2/O protsessiga) aktiivmudapuhastust. 

Puhastusprotsessi põhietappideks on liivaeraldus, bioloogiline puhastus ja järelsetitamine. 

Bioloogilise puhastuse läbiviimiseks on puhastisse rajatud kaks sama võimsusega 

paralleelset puhastusliini. Reovee bioloogilise puhastuse osa koosneb mõlemal liinil 

reovee anaeroobse töötluse (bioloogilise fosforiärastuse) mahutist, denitrifikatsiooni 

mahutist ja õhustusmahutist (nitrifikatsioonimahutist). Õhustusmahuti põhja on 

paigaldatud peenmulliline õhustussüsteem. Teistesse bioloogilise puhastuse osa 

mahutitesse on paigaldatud sukelsegurid.  Peale puhastusprotsessi jõuab puhastatud 

reovesi puhastatud heitvee mahuti kaudu, milles vajadusel on võimalik läbi viia 

puhastatud heitvee desinfitseerimisprotsess, suublasse – Soome lahte.   

Reoveesete jõuab peale aeroobse stabilisatsiooniporotsessi läbimist puhasti 

rekonstrueerimise käigus puhasti juurde rajatud lõppkäitlusse 

mudakomposteerimisväljakul (1200 m
2
).  Ühtekuuluvusfondi projekti ettevalmistamise 

käigus kaaluti võimalusena ka muda komposteerimist trummelkompostris, kuid 

arvestades kaasnevaid investeeringukulusid (rajada oleks tulnud näiteks eraldi 

tehnohoone protsessi läbiviimiseks) ning opereerimiskulusid, osutus efektiivsemaks 

muda komposteerimine väljakul. 

Tabel 3.5. Aseri reoveepuhastisse siseneva ja väljuva heitvee saasteainete lubatud 

sisaldused ja tegelikud väärtused 

Näitaja Ühik 

Vabariigi valitsuse 

29.11.2012.a. määrus nr 99; 

reoveekogumisala: klass 2000-

9999 ie. 

proovivõtt 01.12.2012.a. 

piirsisaldus 
reovee 

puhastusaste (%) 

enne 

puhastust 

peale 

puhastust 

reovee 

puhastusaste (%) 

BHT7 mg/l 15 ≥80 76 6,71 90,9 

KHT mg/l 125 ≥75 317 53,43 83,1 

Üldfosfor mg/l 1 ≥80 5,4 1,74 67,8 

Heljuvaine mg/l 25 ≥80 146 12,81 91,2 

Reoveepuhasti puhastustulemused üldfosfori osas viiakse viie aasta jooksul tasemele 1,5 

mg/l.  Kuigi määruse järgi on piirnormiks 1 mg/l, on Aseri reoveepuhastile kehtiva vee-

erikasutusloa kohaselt üldfosfori osas piirmääraks 1,5 mg/l.  

Aseri reoveepuhasti on asula ühiskanalisatsiooni ainsaks heitveelaskmeks ja lisanduvad 

heitveelaskmed puuduvad. 

Puhasti heitveesuubla Soome laht on reostustundlik suubla vastavalt Keskkonnaministri 

16.11.1998 määrusele nr. 65 Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade 

nimekiri reostustundlikkuse järgi. 

Reoveepuhastile minevad heitvee kogused on tulenevalt Ühtekuuluvusfondi 

veemajandusprojekti elluviimisest tunduvalt vähenenud, pojektieelselt oli puhastile 
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suunatud aastaseks reoveekoguseks aastas ca. 200 000 m
3
, projektijärgselt on vastav näit 

vähenenud tasemeni 125 000 
 
m

3
. 

3.2.4. Sademeveekanalisatsiooni lühiülevaade 

Ajalooliselt on Aseri alevik rajatud kahes järgus. Aleviku I järk rajati möödunud sajandi 

algul Meriküla ojast põhja poole ja olemasolev looduslik kalle soodustab sademevee 

äravoolu mere suunas ning eraldi kanalisatsiooni ei vaja.  Aleviku II järk rajati eelmise 

sajandi 50-datel aastatel Meriküla ojast lõuna poole  soisele pinnasele, mis tingis kohese 

Meriküla ojasse ja Aseri tiiki suubuva sademeveekanalisatsiooni väljaehitamise. 

Sademeveekanalisatsiooniga on ühendatud ka sadeveekogumiskaevud, mis võimaldab 

tekkiva lumesulamisvee ja sademevee suunata eelpoolnimetatud veekogudesse. Paraku 

pole sademeveekanalisatsioon väga ulatuslik, mistõttu lähiaastatel tuleb kavandada Aseri 

valla oluliste sotsiaalobjektide ümbruses (eeskätt koolimaja, staadion, vabaajakeskus ja 

Nooruse tn piirkond) sademeveekanalisatsiooni lahendamine. Probleemiks on sademevee 

kogunemine kinnistutele, mis tekitab nimetatud piirkondades liigniiskuse probleemi.  

Eelistatud lahenduseks on sademevee- ja drenaažilahenduste väljaehitamine kinnistutel, 

mida on kindlasti osaliselt otstarbekas teha koos sotsiaalobjektide rekonstrueerimisega 

(staadion, kool).  

  

Rajatava sademeveetorustiku investeeringuprojekti maht ja maksumus 

 

Ehitatava sadevee-

torustiku pikkus (m) 

Torustiku diameetrid Ühiku hind (€) Projekti 

kogumaksumus (€) 

600  De160/200/315 160 96 000 

 

Uue sademeveetorustiku pikkus on 600 meetrit ja torustiku läbimõõdud De160/200/315, 

kuid need andmed täpsustuvad projekteerimistööde käigus. 

 

Lisaks sellele on vajalik kaugküttetorustike soojuskambrite kuivendus ning Aseri aleviku 

olemasoleva sademeveesüsteemi rekonstrueerimine. Siiski pole eelarvestrateegiast 

tulenevate piirangute tõttu vallaeelarvele eeldatavalt võimalik lähima 4 aasta jooksul 

sademeveesüsteemide täismahus uuendamine. Sademeveesüsteemi laiendamine 

väiksemas mahus (s.o ainult torustike väljaehitamine KIK-i kaasfinantseeringu abil) on 

seevastu finantsiliselt võimalik. 

 

Sademeveesüsteemi rekonstrueerimisele lisaks on kindlasti vajalik eelvooluks olevate 

kuivenduskraavide puhastamine, tagamaks üleliigse vee väljavoolu liigniiskuse all 

kannatavatelt kinnistutelt.  

 

Väga kehvas olukorras on ka Aseri tiigi tamm (väljavoolul), mistõttu tamm vajab 

lähiaastatel kindlasti rekonstrueerimist ning selle tarvis tuleb koostada eraldi eelprojekt, 

mis võimaldaks hinnata vajalike rekonstrueerimistööde ulatust ja maksumust. Viimastel 

aastatel on tamm nihkunud ca 10 cm oma algsest asukohast, mistõttu tammi seisukord on 

muutunud kriitiliseks.   
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3.3 Tarbijad ja reostuskoormus 

Aseri alevik, Kõrtsialuse küla, Rannu küla (ÜF projektipiirkond) 

Eramajapidamiste veetarbijaid on Aseri reoveekogumisalal 2013.aasta alguse seisuga 

1484 ehk  92,3 % elanikkonnast.  Eramajapidamiste kanalisatsioonitarbijaid oli 

2013.aasta alguse seisuga 1448 inimest, ehk 90,3 % elanikkonnast.  

Reoveekogumisala reostuskoormuse arvestuses on 2013.a. elanike potentsiaalseks 

reostuskoormuseks kokku 1668 inimekvivalenti. Reoveekogumisala elanike 

reostuskoormus moodustus korterelamute elanike potentsiaalsest reostuskoormusest 

(1286 inimekvivalenti), eramute elanike potentsiaalsest reostuskoormusest (322 

inimekvivalenti) ning MTÜ Lille Turvakodu hoolekandeklientide potentsiaalsest 

reostuskoormusest (60 inimekvivalenti). 

Suuremad asutused/ettevõtted – veemajandusteenuste tarbijad Aseri reoveekogumisalal 

on AS Wienerberger, MTÜ Lille Turvakodu, Aseri Keskkool, Aseri Lasteaed, AS Aseri 

Kommunaal, Kõrtsialuse külastuskeskus. Vastavalt Keskkonnaministeeriumi 

reoveekogumisala määramise või muutmise taotluse koostamise juhendi metodoloogiale 

rajaneb teenindussektori ning samuti tööstusettevõtete olmereoveeheite reostuskoormuse 

arvestus väljastpoolt reoveekogumisala saabuvate töötajate (koolide ja lasteaedade puhul 

ka väljastpoolt reoveekogumisala saabuvate õpilaste) arvule, eeldusega et iga väljastpoolt 

tulnud töötaja/õpilase reostuskoormus korrutatakse koefitsiendiga 0,5. Reoveekogumisala 

elavad töötajad/õpilased töötajate/õpilaste arvul rajaneva  reostuskoormuse arvestusel 

arvesse ei lähe. Kokku on Aseri reoveekogumisalal 2013.aasta seisuga asutuste/ettevõtete 

reostuskoormuseks (v.a. tööstuslik reostuskoormus) 14 inimekvivalenti.   

Ainsa ettevõttena on tööstuslikuks veemajandusteenuste tarbijaks AS Wienerberger. AS 

Wienerbergeri aastaseks joogivee tarbimismahuks ning samuti reoveeheite mahuks oli 

2012.aastal 9498 m
3
. Sellest ca.86% moodustab tööstustarbimine. AS Wienerbergeri ja 

seega Aseri reoveekogumisala tööstusettevõtete reostuskoormuseks on 280 

inimekvivalenti. Tellisetootmine vajab vett, kuid ettevõttest väljub ainult olmereovesi, 

kuna kasutatav vesi läheb telliste põletamisel korstnasse. 

Lisaks elanike ja ettevõtete reostuskoormusele tuleb reostuskoormuse arvestusel 

arvestada piirkonda külastavate elanike reostuskoormust – eeldusega, et iga väljastpoolt 

tulnud töötaja/õpilase reostuskoormus korrutatakse koefitsiendiga 0,5. Aseri 

reoveekogumisala ainsas majutusettevõttes – Kõrtsialuse külastuskeskuses – majutuvate 

klientide ööbimiste arv aastas oli 2012.aastal 775 (2 majutuvat klienti päeva kohta), selle 

näitaja alusel on turismindusest tulenevaks reostuskoormuseks 1 inimekvivalent.  

Kokku oli Aseri reoveekogumisala reostuskoormuseks vastavalt Keskkonnaministeeriumi 

reoveekogumisala määramise või muutmise taotluse koostamise juhendi metodoloogiale 

1963 inimekvivalenti.  

 

Tabel 3.6. Aseri reoveekogumisala reostuskoormus 2013.a. andmete põhjal 

  Inimeste arv Koefitsient Reostuskoormus 
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Elanike reostuskoormus     1668 

Kortermajade elanikud 1286 1 1286 

Eramute elanikud 322 1 322 

MTÜ Lille Turvakodu hooldatavad 60 1 60 

        

 Asutuste, ettevõtete reostuskoormus     14 

Aseri Vallavalitsus (ala el.) 10 0 0 

Aseri Vallavalitsus (väljast) 1 0,5 0,5 

Aseri Keskkool (ala el., sh.õpilased) 147 0 0 

Aseri Keskkool (väljast, sh.õpilased) 13 0,5 6,5 

Aseri Lasteaed (ala el., sh.kasvandikud) 72 0 0 

Aseri Lasteaed (väljast, sh.kasvandikud) 0 0,5 0 

Aseri raamatukogu (ala el.) 4 0 0 

Aseri raamatukogu (väljast) 0 0,5 0 

Rannu raamatukogu (ala el.) 3 0 0 

Rannu raamatukogu (väljast) 0 0,5 0 

Aseri Muusikakool (ala el.) 8 0 0 

Aseri Muusikakool (väljast) 1 0,5 0,5 

Aseri Rahvamaja (ala.el) 3 0 0 

Aseri Rahvamaja (väljast) 0 0,5 0 

Aseri Noortekeskus (ala.el) 2 0 0 

Aseri Noortekeskus (väljast) 1 0,5 0,5 

OG Elektra Aseri kauplus (ala el.) 5 0 0 

OG Elektra Aseri kauplus (väljast) 3 0,5 1,5 

Kõrtsialuse külastuskeskus (ala el.) 8 0 0 

Kõrtsialuse külastuskeskus (väljast) 2 0,5 1 

Lille Turvakodu MTÜ (ala el.) 13 0 0 

Lille Turvakodu MTÜ (väljast) 3 0,5 1,5 

Wienerberger AS (ala el.) 90 0 0 

Wienerberger AS (väljast) 1 0,5 0,5 

Väikeettevõtted hinnanguline (ala el.) 57 0 0 

Väikeettevõtted hinnanguline (väljast) 3 0,5 1,5 

        

Turismist tulenev reostuskoormus       

Piirkonna külastajad (päevas) 2 0,5 1 

        

Tööstuste reostuskoormus       

Wienerberger AS tööstustootmine 280 1 280 

        

KOKKU INIMEKVIVALENDID     1963 

 

 

Kestla küla 

Kestla külas on veetarbijate protsent küla elanikkonnast umbes 43 % ehk 16 inimest. 

Tarbijatest ettevõtteid pole. 
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3.4 Veevarustus 

Aseri reoveekogumisala piirkond e. Aseri alevik, Rannu küla, Kõrtsialuse küla 

Valla andmetel olid puurkaevude toodangud piirkonnas aastal 2012 järgnevad: 

Tabel 3.7.  Aseri reoveekogumisalal asetsevate puurkaevude toodang aastal 2012 

Aasta 

Aseri 

Kesktänava PK, 

m
3
/aastas 

Aseri Kordoni 

Reeskalda tee PK, 

m
3
/aastas  

Aseri Sauna 

Tsemendi tn PK, 

m
3
/aastas 

Rannu PK, 

m
3
/aastas 

2012 24 903 42 022 
10 172  

(veevõttu ei toimu 

alates augustist 2012) 
17 690 

Toodetud vee kogus 2012. aastal oli kokku 94 787 m
3
/a ehk umbes 260 m

3
/d. Elanike 

veetarve oli 44,4 tuh. m
3
/a, seega kujunes elanike ühiktarbimiseks 81 l/d/in. Ettevõtete ja 

asutuste tarve oli 12,3 tuh. m
3
/a.  Veemajandusrajatiste omatarve oli 4,6 tuh. m3/d.   

Veekaod olid 35,3 % ehk 33,5 tuh. m
3
/a. Veekadude määr oli 2012.aastal kõrge seoses 

uute veemajandusrajatiste rajamise lõpeuleviimisega ja sellest tulenevate (näiteks uute 

torustike läbipesu). Tulevastel Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti 

elluviimisjärgsetel aastatel väheneb veekadude määr tänu rekonstrueeritud ja uutele 

torustikele oluliselt. 

 

3.5 Reoveekanalisatsioon 

Aseri reoveekogumisala 

Aseri aleviku reoveepuhastis puhastati valla andmetel 2012. aastal umbes 158 tuh. m
3
 

reovett, mis teeb 432 m
3
/d.  Arvestades, et tarbijate reoveeheide oli kokku 55,6 tuh, 

moodustas sadevee ja infiltratsioonivee osakaal peaaegu 2/3 reoveepuhastisse mineva vee 

mahust.  Kuigi tulevastel aastatel sade- ja infiltratsioonivee osakaal väheneb tänu 

Ühtekuuluvusfondi investeeringutele reoveetorustkike rekonstrueerimise osas (tasemele 

ca 40 % puhastile minevast veekogusest), jääb vastav näitaja kõrgeks – seni, kuni Aseri 

reoveekogumisalal ei ole toimivat sadeveesüsteemi. Nimetatud asjaolu näitab 

sadeveekanalisatsiooni väljaehitamise investeeringute olulisust. 

 

Kestla küla 

Ühiskanalisatsioon puudub. Elanikel on kogumiskaevud. 
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4. Perspektiivhinnang 

4.1 Ajaskaala 

Olemasoleva olukorra kirjeldamisel on kasutatud 2012.aasta III kvartalis koostatud 

Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti lõpparuande andmeid. Lõpparuanne kirjeldas 

piirkonnas veeteenuste tarbimist, veetootmist ning tariifimäärasid kuni aastani 2038. 

Kuna lõpparuande koostamise hetkeks ei olnud selgunud 2011.aasta lõpus läbiviidud 

rahvaloenduse tulemused, siis on rahvastiku osas korrigeeritud sealseid andmeid ja sellest 

tulenevalt veeteenuste tarbijate arvu ning tarbimismahte. 

4.2 Teeninduse eesmärgid 

Tööde tulemusena tuleb saavutada alltoodud eesmärgid:  

 veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimine EL direktiivides 

ja Eesti Vabariigi seadusandluses toodud nõuetele (Veepoliitika raamdirektiiv 

(2000/60/EÜ)); 

 ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kättesaadavaks tegemine projektiga hõlmatud 

asulate elanikele; 

 kvaliteetse joogivee tagamine; 

 puhastamata reovee keskkonda juhtimise likvideerimine; 

 keskkonda juhitava heitvee nõuetekohase puhtuse tagamine. 

Üldkokkuvõttes vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine ja rekonstrueerimine 

vähendavad keskkonnareostust vallas ja loovad meeldiva elukeskkonna nii praegustele 

kui tulevastele elanikele. 

4.3 Elanikkonna prognoos 

Tabel 4.1. Elanikkonna prognoos Aseri valla reoveekogumisalal 

Piirkond 2012 2015 2020 2025 2030 2038 

Aseri 

reoveekogumisala 
1624 1576 1499 1425 1355 1251 

 

Aseri reoveekogumisala elanikkond on vähenenud suurusjärgus ca 1% aastas, vastavas 

tempos rahvastikuvähenemine toimub ka rahvastikuprognoosi kohaselt.  Rahvaloenduse 

andmetel oli projektipiirkonna ehk Aseri reoveekogumisala elanikkond 125 elaniku võrra 

väiksem rahvastikuregistri andmetest. 
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4.4 Tarbimise ja liitumiste prognoos 

Tarbimise andmed elaniku kohta ajaperioodil 2009-2012 osundasid, et üks inimene tarbib 

Aseri reoveekogumisalal vett 76-80 l/d ning et ühiktarbimine tulevikus suureneb, jõudes 

2017.aastaks tasemele 90 l/d inimese kohta ja jäädes edasi konstantselt vastavale 

tasemele.  

Liitumiste osakaal tõuseb nii ühisveevärgi kui ka ühiskanalisatsiooni osas tänu asjaolule, 

et Ühtekuuluvusfondi projektiga rajati vee- ning kanalisatsioonitorustikud 

reoveekogumisalal uutesse piirkondadesse. Esimesed liitumislepingud sõlmiti 

2012.aastal, kuid olulisim mõju avaldub ajavahemikus 2013-2016, mil eeldatavasti 

saavutatakse nii ühisveevärgi kui ka ühiskanalisatsiooni osas liitumismääraks 95%. 

Tabel 4.2. Veeteenuste ja reoveeteenuse tarbijad (elanikud) Aseri reoveekogumisalal 

Piirkond 2012 2015 2020 2025 2030 2038 

Aseri RVK 

ühisveevergiga 

liitunud 

1506 1497 1424 1354 1287 1188 

Aseri RVK 

ühisveevergiga 

liitunud (%) 

93 95 95 95 95 95 

Aseri RVK 

ühiskanalisatsiooniga 

liitunud 

1466 1486 1424 1354 1287 1188 

Aseri RVK 

ühiskanalisatsiooniga 

liitunud (%) 

90 94 95 95 95 95 

 

Tabel 4.3.  Veetoodangu ja reoveeheite bilansiprognooos Aseri reoveekogumisalal 

(tuh m
3
) 

Piirkond 2012 2015 2020 2025 2030 2038 

Aseri RVK 

veetootmine 
75,7 72,7 73,8 70,9 68,1 64,0 

sh. tarbimine 

elanikud 
44,4 49,4 50,4 47,9 45,5 42,0 

sh. tarbimine 

asutused,ettevõtted 
12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 

sh. rajatiste omatarve 

ja veekaod 
18,9 10,9 11,1 10,6 10,2 9,6 

Aseri RVK 

reoveeheide 
158,2 102,3 104,5 100,4 96,5 90,6 

sh. tarbimine 

elanikud 
43,2 49,1 50,4 47,9 45,5 42,0 
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sh. tarbimine 

asutused, ettevõtted 
12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 

sh. infiltratsioon ja 

sadevesi 
101,4 40,6 41,8 40,2 38,6 36,2 

 

“Veeseaduse” § 12 lõike 6 alusel ja Põhjaveekomisjoni 02.12.2005. a. ettepanekul 

(protokoll nr 79) ning vastavalt Keskkonnaregistri põhjaveehaarete nimistus hoitavale 

põhjaveevarude arvestusele on kinnitatud Ida-Virumaal põhjaveevarud. Kinnitatud 

põhjaveevarud on kantud riigi Keskkonnaregistri põhjaveehaarete nimistusse. 

 

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

alusel jaguneb põhjaveevaru uurituse detailsusest sõltuvalt tarbevaruks T1 või T2 või 

prognoosvaruks P. 

 

Aseri valla prognoosvaru aastani 2020 on O-Cm veekihist 150 m3/d, V2gd veekihist 300 

m3/d ja V2vr veekihist 100 m3/d. Prognoosvaru P on haldus- või hüdrogeoloogilise 

piirkonna põhjaveevaru eeldatav hulk, millega tuleb arvestada piirkonna arengukavade 

koostamisel, vee erikasutuslubade andmisel ja ühest puurkaevust koosneva veehaarde 

projekteerimisel. 

 

4.5 Prognoositud reostuskoormused 

Reostuskoormuste arvutamisel on eeldatud, et üks inimene tekitab 60 g BHT7/d ning et 

vaadeldavates asulates ei ole suure reostuskoormusega tööstust ega peeta suuremal hulgal 

koduloomi. Samuti eeldame, et ühiskanalisatsiooni tarbijate arv võrdub ühisveevärgi 

tarbijate arvuga. Ettevõtete reostuskoormuseks on võetud 294 ie (analoogselt sellele, 

milline oli asutuste ja ettevõtete reostuskoormus 2012.aastal). Sellisel juhul on 

prognoositud reostuskoormused järgmised: 
 

Tabel 1: Prognoositud reostuskoormused Aseri reoveekogumisalal 

Asula 

Reostuskoormus 

2020. a. 

Reostuskoormus 

2038. a. 

Aseri RVK kokku             1 778 1 542 

-   Elanikud 1484 1248 

-   Ettevõtted 294 294 
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5. Külade veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid  

Ülejäänud hajaasustusaladel asuvates külades Kestla, Kõrkküla, Aseriaru küla, Kalvi, 

Oru, Koogu ja osa Rannu külast, kus elab ligikaudu 12  % valla elanikest, on kasutusel 

põhiliselt salvkaevud ja mõned puurkaevud ning reovesi kogutakse kogumiskaevudesse 

või immutatakse pinnasesse. Kuna valdav enamik küladest on hajaasustusega, siis ühiste 

vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamine ei ole majanduslikult võimalik. Kuna 

suurel osal valla territooriumil on põhjavesi pinnasereostuse eest nõrgalt kaitstud, võib 

asustuse tihenedes reovee kogumine halvas seisukorras mahutitesse või immutamine 

pinnasesse hakata mõjutama nende piirkondade joogivee kvaliteeti. Külades 

elamuehituse intensiivistumisel ning suuremate maatükkide elamukruntideks jagamisel 

osutub  vajalikuks uute reoveekogumisalade moodustumine. Reoveekogumisala tuleks 

moodustada vähemalt 5 ha maa-ala planeerimisel elamumaadeks. 

 

Uute elamumaade  planeerimisel ja olemasolevate elamute salvkaevude vee  asendamisel 

nõuetekohase joogiveega võib osutuda vajalikuks uute puurkaevude rajamine.  

 

 

5.1 Salvkaevude joogivee parendamise lahendid  

Tihe –ja hajaasustusaladel asuvates külades  on salvkaevude joogivee kvaliteedi 

parandamine sõltuv eelkõige vee tarbijatest  (s.o kaevude omanikest).  

Esmased abinõud salvkaevude joogivee kvaliteedi parandamiseks võiksid olla järgmised: 

•Takistada pinnavee juurdevool kaevu, selleks on oluline kaevuäärse maapinna 

kõrgendus ja saviekraan. 

•Kaevul peab olema kaas ja selle normaalne seisund on suletud.  

•Kaev pumbata võimaluse korral tühjaks ja puhastada   

•Kaevude vahetust ümbruses ei tohiks tegeleda loomade söötmise ja jootmisega, asjade 

pesuga, lahustuvate asjade hoidmisega, kemikaalide ja mürkide hoidmisega.  

•Ajutiselt kasutatavate suvilate kaevud on soovitav kevadeti tühjaks pumbata ja korrata 

tegevust suve jooksul 

•Veevarustussüsteem salvkaevust tarbijani, tuleks muuta võimalikult kinniseks, vältimaks 

reostuse sattumist vahetult joogivette.   

•Aegajalt on vajalikud veeproovid, analüüsid. Kui vee keemilises koostises esineb 

kõrvalekaldeid, tuleks koheselt selgitada selle põhjused.  

•Uus kaev tuleks rajada potentsiaalsete reostusallikate suhtes põhjaveevoolus ülespoole 

(reljeefis kõrgemale).  
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5.2.   Majapidamiste reovee puhastamise põhilahendid hajaasustusega külades  

Hajaasustuse üksikmajapidamistes tekkiv reovesi on võimalik  käidelda järgmiselt:  

*  kaitsmata põhjaveega aladel on puhastamata reovee pinnasesse immutamine keelatud. 

Tekkinud reovesi tuleb koguda kogumismahutisse ja vedada reoveepuhastisse.  

*  aladel, kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud, võib pinnasesse immutada kuni 10m3 

vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett ööpäevas 

*  aladel, kus põhjavesi on kaitstud ja reostuse ohtu ei ole, võib pinnasesse immutada 

kuni 10m3 vähemalt mehaaniliselt puhastatud reovett ööpäevas. 

  

Aladel, kus põhjavesi on kaitstud saab reovett puhastada oma krundi pinnases, krundi 

minimaalseks suuruseks antud lahenduse korral võib pidada 2500 m
2
.  Esmalt tuleb 

reovesi puhastada mehaaniliselt, st. juhtida läbi septiku. Seal vabaneb reovesi 

mehaanilistest võõristest, hõljuvainest. Edasisel käitlemisel saab kasutada kaht meetodit:  

*         immutada reovesi maasse  

*         puhastada pinnasfiltris.  

 

Reovett saab ja tohib maasse immutada vaid teatud tingimuste korral:   

1.1. Pinnas peab olema selline, mis vett vastu võtab (kruus, liiv, saviliiv, moreen). Kui 

pinnas on valdavalt savikas, siis immutamist kasutada ei saa.    

2.2. Kui samast pinnasekihist ei võeta joogivett. Kaugus joogiveekaevu sanitaartsoonist  

peab olema  50 m.  

 

Tehnilised lahendused on imbkraav(id) ja imbpeenar.   

Imbkraav on ca 0,8…1 m sügav ja sama lai kraav, mille põhja pannakse 25…30 cm 

kruusa, killustiku (10…20 mm). Selle nn. immutuskihi sisse pannakse augustatud 

veejaotustoru. See lõpeb põlvega, mille otsa pannakse maast välja ulatuv tuulutuspüstik. 

Kraav täidetakse täitepinnasega. Ühe imbkraavi pikkus võib olla kuni 20 m. Selle kaudu 

saab maasse immutada kuni 1,5 m
3
 vett. Kui reovett tekib rohkem, tuleb teha mitu kraavi 

või lai imbpeenar.  Imbsüsteemide komplektid (septik, jaotuskaev, torude komplekt ja 

abivahendid) on saadaval ehitustarvete kauplustes. Imbpeenar erineb imbkraavist selle 

poolest, et selle põhja laius on suurem, 2…2,5 m ja jaotustorud paiknevad ühises 

täidiskehas. Torude vaheline kaugus on ca 1,5 m. Kui imbsüsteemi kasutada ei saa, tuleb 

rajada pinnasfilter.  Pinnasfilter võib olla püst- või rõhtläbivooluga. Kui põhjavesi on 

kõrgel, tuleb filter ümbritseda filtratsioonitõkkega, milleks tavaliselt kasutatakse HDPE 

kilet. Pinnasfilter koosneb kolmest kihist:  

1. JAOTUSKIHT. See on jämedast kruusast või killustikust ja selle sees on 

aukudega jaotustoru, mille kaudu reovesi filtrisse juhitakse.   

2. FILTRIKIHT. Kõige parema filtri saab ca 1 mm terasuurusega pestud liivast. 

Filtrikihi paksus on 0,8…1,0 m.  
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3. DRENAAŽIKIHT. Samuti jämekruusast või killustikust kiht, milles paiknevad 

drenaaži-, ehk kogumistoru(d). Kui dreene on mitu, siis tuleb need kokku juhtida 

ühte kontrollkaevu.  

Kõik torud lõpevad tuulutuspüstikuga, mis ulatub maapinnast kõrgemale. Kõik erineva 

terasuurusega pinnasekihid eraldatakse üksteisest geotekstiiliga. Püstläbivooluga 

pinnasfiltris paiknevad kolm kihti üksteise peal, rõhtläbivooluga filtris üksteise kõrval.  

Kui reovett tekib vähe, võib rajada filterkraavi. Kui vett tekib rohkem, siis tuleb rajada 

filterpeenar.     Puhastatud vesi tuleb kontrollkaevust juhtida kraavi või mõnda loodusliku 

veekogusse. Kui vee ärajuhtimise võimalust ei ole, tuleb vesi maasse immutada. 

Pinnasfiltri rajamisel saab kasutada kaubandusvõrgus müügil olevaid imbsüsteemide 

komplekte. Neile tuleb juurde muretseda kogumisdreeni toru, kontrollkaev, 

hüdroisolatsiooni materjali ja geotekstiili.  

Septikut tuleb vähemalt kaks korda aastas (kevadel ja sügisel) settest puhastada. Kui seda 

ei tehta, kandub sete septikust välja ja jaotustorustik ummistub.  

Eelpoolkirjeldatud süsteemidesse saab ka suunata väikeloomapidamises tekkinud reovee 

(pesuvesi, loputusvesi jne.). Sõnnik, läga ja virts käideldakse läbi sõnnikuhoidla.  

Kui heitvett juhitakse suublasse on vajalik vee erikasutusluba , ilma loata võib immutada 

ühe majapidamise reovee oma kinnistu piires.  

 

Alternatiivpuhastid  

Kui reovett pinnases puhastada ei saa, tuleb muretseda tehases valmistatud 

üheperepuhasti. Need on väikesed aktiivmudapuhastid või biofiltrid, mis vajavad 

elektrienergiat võimsusega 0,5…1 kW. Puhastid on tavaliselt maa-alustes soojustatud 

mahutites, nii et neid saab koduaia interjööri sobitada. Puhastatud vesi tuleb juhtida 

kraavi.  
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6. Kokkuvõte 

 

Lähima 4 aasta perspektiivis ei planeeri Aseri vald suuremahulisi investeeringuid vee- ja 

kanalisatsiooni taristusse, kuna Aseri reoveekogumisala ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

ehitamise ja rekonstrueerimise projektiga ehitati välja Aseri reoveekogumisala. 

Projektiga loodi liitumisvõimalus pea kõigile Aseri reoveekogumisala majapidamistele.  

Tulevikus on väiksemamahuliste projektide rahastamine ette nähtud KIK-i osalusega, 

kuhu vald või vee-ettevõte panustavad omafinantseeringuga.   

Tariifide planeerimisel on arvesse võetud rahvusvaheliselt aktsepteeritud maksimaalset 

vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu määra, milleks on 4% leibkonna sissetulekust. 

Olenemata vee- ja kanalisatsioonitariifide tõusust, ei ole leibkonnaliikme kulu tõusnud 

4% piirmäära juurde. Tariifide tõstmine piirmäära lähedusse pole reaalselt teostatav ka 

tulevikus, kuna sellisel juhul hakkaks elanikkond piirama kulutusi joogiveele ning 

seetõttu väheneks tarbimine ning vee-ettevõttele laekuvad tulud.  
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7. Lisad 

7.1 Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide joonised 

1.  Aseri aleviku, Rannu küla ja Kõrtsialuse küla ühisveevärgi skeem.  

M 1:4000 

2.  Aseri aleviku, Rannu küla ja Kõrtsialuse küla ühiskanalisatsiooni skeem.  

M 1:4000 

   

   
  


