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REOVEEST  PROOVIDE  VÕTMISE JA  SAASTEKAHJUHÜVITISE 

MÄÄRAMISE  JUHEND 

 

1. Käesolev juhend sätestab ühiskanalisatsiooni juhitavast reoveest proovide võtmise 

ja reovee ülemäärase saaste eest tasumise korra. Reoveeproovide võtmise ja 

kanalisatsiooni juhitud ülemäärase saaste eest maksustamise kohta peab arvestust ja 

kontrollib ÜVK teenuste tarbijaid (edaspidi KLIENT) AS Kuressaare Veevärk 

(edaspidi VEE-ETTEVÕTJA). 

 

2. Maksustamise periood on võrdne ÜVK teenuste eest  tasumise perioodiga, mis on 

fikseeritud teenuslepinguga. 

 

3. Reoveest proovide võtmisel juhindutakse keskkonnaministri 6.mai 2002 .a. 

määrusest “Proovivõtumeetodid”, mille muudatused laienevad ka käesolevale 

juhendile. 

 

4. Reovee hinnagrupile vastav hind on reovee tariifi kordne vastavalt ülemäärasele 

saastatusele. Kui reovee saastatus vastab keskmistele saastenäitajatele, on tariifi 

kordne võrdne ühega. Väiksemate saastenäitajate korral  alandatakse reovee tariifi, 

tariifi kordne=0,76. KLIENDI kanalisatsiooni väljalasus olmereoveest oluliselt 

kõrgemate saastenäitajate korral on tariifi kordne suurem ühest. Keskmise saastatuse 

all mõeldakse siin II reoveegrupi saasteainete kontsentratsioone (Vt. tabelid 1 ja2). 

 

5. Happelisuse (pH) proove võetakse ühekordsete proovidena. 

 

6. Prooviliik määratakse VEE-ETTEVÕTJA  poolt.Proovivõtukohad määratakse 

KLIENDI ja VEE-ETTEVÕTJA vahelise leppe kohaselt, kooskõlas keskkonna-

ministri 6.mai.2002.a. määrusega “Proovivõtumeetodid". Proovide võtmise sagedus 

on minimaalselt  1 kord kvartalis, kui KLIENT ja VEE-ETTEVÕTJA ei ole leppinud 

teisiti. 

 

7. Sobiva proovivõtukoha puudumisel tuleb see välja ehitada VEE-ETTEVÕTJA 

nõuete kohaselt. 

 

8. VEE-ETTEVÕTJAL on õigus tutvuda KLIENDI tootmistehnoloogijaga, vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemidega, lokaalse(te) puhastit(te)ga ja reostusainete nimistuga. 

 

9. Mitme kinnistuvõrgu (vesi ja kanalisatsioon) olemasolu korral määratakse igale 

reovete väljalasule proovivõtukoht ja reoveetariifi kordne eraldi. Ühe veevõrgu (üks 

arvesti)  ja mitme kanalisatsiooni väljalasu korral määratakse hinnagrupp 

maksimaalse reostusega reovee väljalasu järgi. 

 

10. Reovee tariifi kordne määratakse kõrgeima saastenäitaja järgi. 

 

11.Kui KLIENDI kinnistuvõrgule on paigaldatud keskendatud proovivõtmise 

seadmed, mis on VEE-ETTEVÕTJA poolt heaks kiidetud, on reovee tariifi 

määramisel võimalik aluseks võtta keskendatud proovi tulemusi. Kui vastavad 



seadmed puuduvad, on KLIENDIL õigus taotleda VEE-ETTEVÕTJALT luba 

vastavate seadmete paigaldamiseks. Seadmed soetab ja paigaldab KLIENT omal 

kulul. 

 

12. Kui VEE-ETTEVÕTE võtab proovivõtu perioodil rohkem kui ühe proovi, 

määratakse reovee tariifi kordne nende proovide saastenäitajate keskmise järgi, 

väljaarvatud punktides 15 ja 18 näidatud juhtudel. 

 

13. VEE-ETTEVÕTJAL on õigus võtta täiendavaid reoveeproove. Poolte 

kokkuleppel on KLIENDIL õigus võtta lisaproove omal kulul. 

 

14. Juhul, kui täiendavate proovide ükski saastenäitaja ei ületa IV reoveegrupi 

piirväärtusi (tabel 1), kasutatakse nende proovide analüüside tulemusi proovivõtu 

perioodi aritmeetilise keskmise arvutamisel. 

 

15. Kui KLIENT juhib ühiskanalisatsiooni kontsentreeritud või ülemäärase 

saastatusega reovett (tabeli 1 järgi mistahes näitaja ületab IV reoveegrupi 

piirnäitajaid), mille tagajärjel kahjustati ühiskanalisatsiooni või toimus 

looduskeskkonna ülemäärane saastamine, on VEE-ETTEVÕTJAL õigus katkestada 

KLIENDI veega varustamine, sulgeda kanalisatsioon või rakendada kuni 

viiekordset IV reoveegrupi tariifi koos kõigi ülemäärase saaste likvideerimiseks 

tehtud kahjude hüvitamisega VEE-ETTEVÕTJA kalkulatsiooni alusel.  
 

16. VEE-ETTEVÕTJAL on erandjuhtudel õigus olenevalt reovee saaste iseloomust 

saastekahjuhüvitise määramisel kasutada madalamaid reoveegruppide tariife, 

informeerides otsusest oma kõrgemalseisvat organit (AS nõukogu). 

 

17. Juhul, kui raskemetallide kontsentratsioonid KLIENDI reovees ületavad lubatud 

piirväärtusi (tabel 3), rakendatakse täiendavat hinnalisandit reostuse eest, milline 

arvutatakse igale raskmetallile eraldi ning summeeritakse: 

SK2 = CR x HS x K x 10
-3

    , kus: 

SK2    -   täiendava saastekahjuhüvitise suurus maksustamise perioodil antud    saaste- 

                komponendi eest (EEK); 

CR      -   maksustamise perioodil võetud proovide saastekomponendi aritmeetiline  

     keskmine (mg/l); 

HS -   keskkonnaministri määruses olev ja veekogusse väljalasule  kehtiv suurim 

     saastekahju hüvitise määr; 

K -   maksustamise perioodil KLIENDI poolt ühiskanalisatsiooni juhitud reovee  

     kogus (m
3
/kvartalis). 

 

18. Kui bioloogilist puhastust ohustavate saasteainete kontsentratsioonid ületavad 

ühekordsete või plaaniliste proovide puhul lubatud piirväärtusi (tabel 4), on VEE- 

ETTEVÕTJAL õigus rakendada antud maksustamise perioodiks IV grupi tariifi 

olenemata teistest saastenäitajatest. 

 

19. Juhul, kui KLIENDI reovees tabelis 1, 3 või 4 toodud saasteainete piirväärtuste 

ületamisega kaasneb ühiskanalisatsiooni kahjustamine või reoveepuhastusprotsessi 

halvenemine, on VEE-ETTEVÕTJAL õigus nõuda kahjude korvamist täies ulatuses. 

 

 



Tabel  1 

Ühiskanalisatsiooni juhitava reovee jagamine gruppidesse 

sõltuvalt saastatusest 
 

Jrk. 

Nr. 

Saasteaine nimetus Ühik Reovee grupid 
I gr.kuni II gr.kuni III gr.kuni IV gr.kuni 

1. Hõljum mg/l 50 200 400 1000 

2. Naftaproduktid mg/l 0,1 0,3 3 40 

3. Üldfosfor  (Püld) mg/l 0,5 1,5 10 20 

4. Üldlämmastik  (Nüld) mg/l 10 40 80 200 

5. Rasvad mg/l 5 30 100 250 

6. BHT 7 mg/l 30 190 570 1500 

7. Fenoolid mg/l 0,03 0,05 0,08 0,12 

8. Sulfaadid mg/l 50 100 200 300 

9. Happelisus  (pH)  >7 6,5 – 8,5 5,5 – 6,5 

8,5 – 8,9 

<5,5 

>8,9 

 

 

Tabel 2 

Reovee tariifi kordsed vastavalt reovee saastatuse grupile 

 

Reovee saastatuse grupp I II III IV 

Reovee tariifi kordne 0,76 1 1,2 1,35 

 

 

Tabel 3 

Raskmetallide lubatavad piirkontsentratsioonid  (LPK) 
 

Saasteaine nimetus Ühik LPK 

Elavhõbe Hg mg/l 0,05 

Kaadmium  Cd mg/l 0,2 

Vask   Cu mg/l 0,5 

Nikkel   Ni mg/l 1 

Plii   Pb mg/l 0,5 

Kroom   3+ mg/l 1 

Kroom   6+ mg/l 0,5 

Kroom   Cr üld mg/l 1,5 

Tsink   Zn mg/l 2 

 

Tabel 4 

Bioloogilist puhastusprotsessi ohustavate ainete lubatud 

Piirkontsentratsioonid  (LPK) 

 

Saasteaine nimetus Ühik LPK 

Aktiivne kloor mg/l 1 

Pindaktiivsed ained mg/l 20 

Formaaldehüüd mg/l 25 

Sulfiidid mg/l 1 

 


