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1 Sissejuhatus  

Käesolev „Kunda linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2033“ 

(edaspidi: ÜVK arendamise kava)  on valminud Kunda linnavalitsuse ja kohaliku vee-ettevõtte 

OÜ Kunda Vesi ühistööna. Aluseks on võetud 2009. aastal OÜ Alkranel (konsultant) koostatud 

„Kunda linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009-2025“.   

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse1  kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon 

ÜVK arendamise kava alusel.  

 

Kunda linna ÜVK arendamise kava koostamise eesmärgid:  

• kiirendada ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide arengut ning luua eeldused 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse tarbijate paremaks teenindamiseks ja 

elukvaliteedi tõstmiseks Kunda linnas;  

• kaasa aidata Kunda linna vee-ettevõtte jätkusuutliku majandamismudeli 

väljatöötamisele;   

• koostada perspektiivse ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeemid;   

• kindlaks teha veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamise hinnangulised töömahud 

ja investeerimisvajadused;  

• välja töötada optimaalsed lahendused ja nende realiseerimisetapid.  

ÜVK arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja 

normatiividest. Samuti on arvestatud Euroopa Liidu direktiivide ning rahvusvahelistest lepetest 

tulenevate kohustustega. 

ÜVK arendamise kavas on antud põhimõtteline lahendus veevarustuse ja 

kanalisatsioonisüsteemide kompleksseks arendamiseks Kunda linnas. ÜVK arendamise kava 

on suundi andev dokument, mille kiidab heaks Kunda linna volikogu ning mis peab olema 

kooskõlas Kunda linna üldplaneeringu ja arengukavaga.  

Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele (edaspidi: ÜVVKS¹) tuleb ÜVK 

arendamise kava üle vaadata iga nelja aasta järel ning seda vajadusel korrigeerida. Seejuures 

tuleb kava täiendada selliselt, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat. ÜVK 

arendamise kava sisukord vastab ÜVVKS §4-s toodule. Enne kinnitamist on ÜVK arendamise 

kava kooskõlastatud Keskkonnaameti ja Terviseametiga. 

Käesolev ÜVK arendamise kava jääb peale kinnitamist Kunda Linnavolikogu 

raamdokumendiks veevarustuse ja –kanalisatsiooni alasele tegevusele, millega määratletakse 

valdkonna arendamise põhimõtted, vajalikud tööde mahud ja investeeringud eesmärgiga 

ehitada kaasaja nõuetele vastavad vee- ja kanalisatsiooni ning pinnase- ja pinnasevee 

käitlemise tehnovõrgud, pumplad ja puhastusseadmed.  

                                                 

1 ÜVVKS, avaldatud: RT I, 23.12.2014, 23; vastu võetud 10.02.1999. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/123122014023  

https://www.riigiteataja.ee/akt/123122014023
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2 Kava koostamise lähtealused 

 

Kunda linna ÜVK arendamise kava koostamisel on arvestatud allpool toodud põhimõtetega 

ning on kasutatud nimetatud ja kirjeldatud õigusakte, kavasid ja planeeringuid. Õigusaktidest 

on põhjalikum ülevaade esitatud kava lisas 1. 

 

2.1 Lähte- ja alusmaterjalid  

• Kunda linna arengukava aastateks 2013-2025 (Kunda Linnavolikogu määrus 

14.10.2013 nr 8);  

• Kunda linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2009-2025, 2009;  

• Kunda linna üldplaneering 2001 (Kunda Linnavolikogu määrus 21.06.2001 nr 20); 

• Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 2015-2021 (Vabariigi Valitsuse protokolliline 

otsus 07.01.2016, lisa 5); 

• Kunda linna joogiveepuhastusjaama ekspluatatsioonijuhend;  

• Kunda veehaarde uuringud ja põhjaveevaru hinnang, Eesti Geoloogiakeskus, 2000;  

• Kunda linna vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna analüüs, Infragate Eesti AS, 2008;   

• Kunda linna reoveepuhastusjaama rekonstrueerimine, OÜ Välistrasside Ehitus, 2008;  

• Kunda linna sademevee kanalisatsioon, veevarustus ja kanalisatsioon, OÜ 

Projektkeskus, 2008;  

• Lääne-Virumaa Kunda linna Jõe tänava piirkonna veevarustuse ja kanalisatsiooni 

välisvõrgu rekonstrueerimine, FIE Mart Taklai/Biotek Projekt, 2009;  

• Kunda linna vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna analüüs, AS Infragate Eesti, 2009;  

• Eesti Põhikaart M 1:20 000;  

• olemasolevate tehnovõrkude joonised;  

• Eesti õigusaktid: kohaliku omavalitsuse korralduse seadus2, veeseadus3, ühisveevärgi 

ja –kanalisatsiooniseadus¹, keskkonnatasude seadus4, asjaõigusseadus5, ehitusseadus6, 

planeerimisseadus7 jm (põhjalikum ülevaade õigusaktidest on esitatud lisas 1).  

 

                                                 
2 KOKS, avaldatud RT I, 21.06.2016, 4; vastu võetud 02.06.1993. https://www.riigiteataja.ee/akt/126032013006 

3 VeeS, avaldatud RT I, 27.12.2016, 6, vastu võetud 14.05.1995. https://www.riigiteataja.ee/akt/127122016006 

4 KeTS, avaldatud RT I, 10.11.2016, 6; vastu võetud 07.12.2005 https://www.riigiteataja.ee/akt/110112016006 

5 AÕS, avaldatud RT I, 31.12.2016, 21; vastu võetud 09.06.2003 https://www.riigiteataja.ee/akt/131122016021 

6 EhS, avaldatud RT I, 15.12.2016, 3; vastu võetud 11.02.2015 https://www.riigiteataja.ee/akt/115122016003 

7 PlanS, avaldatud RT I, 10.11.2016, 14; vastuvõetud 28.01.2015. https://www.riigiteataja.ee/akt/110112016014 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/126032013006
https://www.riigiteataja.ee/akt/127122016006
https://www.riigiteataja.ee/akt/110112016006
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122016021
https://www.riigiteataja.ee/akt/115122016003
https://www.riigiteataja.ee/akt/110112016014


 

6 

 

2.2 Rakendatavad põhimõtted 

• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud piirkonnas on kaardistatud 

olemasolevad vee- ja kanalisatsioonirajatised ning koostatud perspektiivsed 

arenguskeemid (vt töö lisas esitatud skeem 2).  

• Reoveekogumisala on määratletud vastavalt reoveekogumisalade kriteeriumidele 

ning kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 21. augusti 2008. aasta käskkirjaga nr 

1107, muudetud viimati 10.05.2016 käskkirjaga nr 433. Vastavalt sellele on Kunda 

linna reostuskoormus 4500 inimekvivalenti. Reoveekogumisalal tekkiv 

reostuskoormus on ligikaudu 26 ie/ha. Lisaks on ÜVK arendamise kavas välja 

arvutatud Kunda linna reoveepuhasti perspektiivne reostuskoormus. 

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

arendatud ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemid, mis toimivad (süsteemidele 

on väljastatud kasutusluba) ning mille haldamisega tegeleb määratud vee-ettevõte 

(Kunda Linnavolikogu 02.09.2008. a otsus nr 20 „Vee-ettevõtja määramine“).  

• Ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga kaetavad alad on määratud vastavalt 

reoveekogumisalale ning olemasolevale ja planeeritavale tiheasustusalale (vt töö 

lisades skeemid 1 ja 2).  

• Väljaspool ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemiga kaetavaid alasid  

(ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga katmata alad) toimub ühisveevarustuse ja 

kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine detailplaneeringu kohustusega aladel 

(määratud üldplaneeringus) määratud vee-ettevõtte väljastatavate tehniliste 

tingimuste alusel. Detailplaneeringu tehniliste tingimuste määramisel arvestatakse 

ÜVK arendamise kavas esitatud perspektiivskeeme.  

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

veemajanduspoliitika strateegilistest ülesannetest, tuleb kogu veemajandus, sh. 

veevarustus, kanalisatsioon ning pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. 

aastast kompleksselt valgalapõhise printsiibi kohaselt eesmärgiga saavutada ja hoida 

veekogude head seisundit. 

• ÜVK arendamise kavas on planeeritavad veemajanduse tegevused jaotatud 

etappideks, tulenevalt Kunda linna ja vee-ettevõtte majanduslikest võimalustest ja 

vajadustest. Projektide etappidesse jagamine ühtlustab linna eelarvele langevat 

finantskoormust ja vee-ettevõtte laenukoormust ning aitab ära hoida ühisveevarustuse 

ja -kanalisatsiooniteenuse hinna hüppelist kasvu. Seejuures tuleb tagada iga järgneva 

etapi sõltumatu, kuid samas väljaehitamise ja rekonstrueerimise sidusus eelnevate 

etappidega.   

• SA KIK veemajanduse programmi rahastatavate investeeringute puhul eeldatakse, et 

(KOV või vee-ettevõtte) omafinantseering on vähemalt 15-50%. Toetuse 

maksimaalne suurus ühe projekti kohta on kaks miljonit eurot (ilma km). Vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks vajalike investeeringute teostamine eeldab 

vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna järk-järgulist tõstmist 3-4%-ni leibkonnaliikme 

netosissetulekust. Omafinantseering võib olla kaetud ka laenuga.   
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• Vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisel tuleb süsteemid liita uute vee- ja 

kanalisatsioonitorustikega kui see on majanduslikult ning keskkonnakaitseliselt 

põhjendatud.  

• Vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja rajamise tulemusena on võimalik 

tulevikus kõigil (100%) Kunda linna reoveekogumisalal elavatest inimestest liituda 

ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemiga.  

• ÜVVKS alusel tagatakse liitumistasuga ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine 

vastavalt ÜVK arendamise kavale. Liitumistasu ei saa võtta vastavalt arendamise 

kavale piirkonnas, kus ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50% 

elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. Nendes 

piirkondades tuleb vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja rajamise 

kulud katta vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnaga.  

 

2.3 Investeerimisprojektide maksumuse hindamise ning vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse tariifi kujundamise põhimõtted  

Rajatavate vee- ja kanalisatsioonitorustike investeeringu arvutamisel on lähtutud tabelis 1 

esitatud hindadest, mis pärinevad sarnastes tingimustes läbiviidud veemajandusprojektide 

hangetest.  

Veetorustiku rajamine  

Torustiku läbimõõt, mm  Rajamismaksumus, EUR/m  

63-160  140  

Survekanalisatsioonitorustiku  rajamine  

Torustiku läbimõõt, mm  Rajamismaksumus, EUR/m  

110  120  

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine    

Torustiku läbimõõt, mm  Rajamismaksumus, EUR/m  

160-315  180  

Torustiku rajamisel meetri hinnale lisanduvad kulud  

Tingimus  Lisakulu, EUR/m  

Torustiku rajamine tugeva pinnasega aladel  80  

Torustiku rajamine tiheda asustusega aladel  60  

Torustiku rajamine asfalteeritud aladel  100  

Torustiku rajamine surumismeetodil pinnasesse  80 

Torustiku rajamine sügavamale kui 3 meetrit  60  

Tabel 1. Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamismaksumuse arvutamise aluseks võetud 

torustike hinnad. 

Allikas: OÜ Kunda Vesi 

Vee-ja kanalisatsiooniteenuse tariifide kujundamisel peab arvestama järgmiste aspektidega:  

1. vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks tehtud investeeringud;  
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2. iga-aastased vee- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimise kulutused;  

3. vee- ja kanalisatsiooniteenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks tehtavad 

investeeringud.  
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3  Sotsiaal-majanduslik iseloomustus  

 

3.1 Üldandmed  

Kunda linn paikneb Lääne-Viru maakonnas Põhja-Eestis klindiastangu serval Soome lahe 

ääres. Põhja poolt piirab teda Toolse ja Letipea neemede vahel asuv Kunda laht, kuhu suubub 

ka Kunda jõgi. Teistest ilmakaartest on Kunda linna ümbritsetud Viru-Nigula vallaga. Lähim 

linn on maakonnakeskus Rakvere, mis asub ligikaudu 21 km kaugusel. Kunda linn jääb 

Tallinnast 107 km, Kiviõlist 34 km ning Narvast 98 km kaugusele. Tallinn-Narva maantee on 

Kunda linnast ligikaudu 14 kilomeetri kaugusel.  

Linna elanike arv on 3125 inimest ja linna  pindala 10,08 km2. Kunda linna asustustihedus on 

310 inimest/km2 (andmed seisuga 01.01.2017). 

Kunda linna haridusasutused on Kunda Ühisgümnaasium, lasteaed „Kelluke“ ja muusikakool. 

2016/17. õppeaastal on lasteaias kaheksa rühma: kaks sõime- , üks liit- ja neli aiarühma ja üks 

sobitusrühm, kokku 155 last. Kunda Ühisgümnaasiumis õpib 18 klassis 306 ja muusikakoolis 

ligikaudu 56 õpilast. Linnas tegutsevad ka sotsiaalhoolekande-, tervishoiu-, kultuuri- ja 

spordiasutused: klubi, noortekeskus, tsemendimuuseum, raamatukogu, spordikompleks, 

tervisekeskus, apteek, hooldekodu, eakate kodu Villa Alfred ja seltside maja, sh eakate 

päevakeskus.   

 

3.2 Elanikkond  

Kunda linna rahvaarv 2017. a 1. jaanuari seisuga on 3125. Viimase kümne aasta jooksul järgib 

rahvaarv Eesti üldist rahvastiku vähenemistrendi, mis on tingitud negatiivsest loomulikust 

iibest. Keskmiselt on rahvaarv vähenenud ligikaudu 2,3% aastas. Alates 2010. aastast on linna 

elanikkond negatiivse loomuliku iibe ja mehhaanilise rände tõttu vähenenud 630 inimese võrra 

(tabel 2). Andmed on esitatud iga-aastaselt 1. jaanuari seisuga. Viimase aasta jooksul kahanes 

Kunda linna elanike arv 79 inimese võrra. 

   

Näitaja  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 2017 

elanike arv  3755  3680  3609  3509  3360  3311  3204 3125 

muutus (%)   

-0,9  -1,9  -1,9  -2,77  -4,25  -1,46  

 

-3,1 

 

-2,47 

sündis  40  25  26  29  29  25  17 x 

suri  57  62  51  42  43  52  56 x 

saabus  117  84  96  99  106  112  144 x 

lahkus  167  117  165  235  139  190  183 x 

Tabel 2. Kunda linna rahvastiku dünaamika aastatel 2010-2017.  

Allikas: Rahvastikuregister  
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Surmade arv ületab elussündide arvu, samuti on olnud Kunda linnast lahkujaid viimastel 

aastatel rohkem kui linna saabujaid, mistõttu on linna rändesaldo aastaid olnud negatiivne. 

Rändesaldo suurus on aastati küllaltki kõikuv.  

Saabunute hulgas on enim Lääne-Viru maakonna elanikke. Väljakirjutanutest on suurem osa 

rännanud Harjumaale, Lääne-Virumaa teistesse omavalitsustesse ja välismaale. Kunda linna 

rahvastiku dünaamikat aastatel 2010-2016 kirjeldab joonis 1.  

 

  
 

                                               Joonis 1. Rahvastiku dünaamika Kunda linnas aastatel 2010-2016.   
Allikas: Rahvastikuregister  

 

Kunda linna elanike hulgas on naisi rohkem kui mehi ning vanuseliselt on suurimad 45-49 ja 

20-24 aastaste elanike grupid.   

Kuni 45 eluaastani on rahvastikus valdavalt suurem meeste osakaal ning üle 45 aastaste seas 

on rohkem naisi. Alates 65.-ndast eluaastast on naiste osakaal märgatavalt suurem kui meeste 

osakaal. Rahvastiku vanuselist jaotust iseloomustavad joonis 2 (rahvastikupüramiid) ja joonis 
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Joonis 2. Kunda linna rahvastikupüramiid seisuga 01.01.2016. 

Allikas: Statistikaamet 

 

  

Joonis 3. Kunda linna elanike vanuseline jaotumine aastatel 2010-2017.  

Allikas: Rahvastikuregister  

Jooniselt 3 on näha, et aastatel 2010-2017 on toimunud Kunda linnas pidev rahvastiku 

vähenemine (andmed iga-aastaselt 1. jaanuari seisuga).  
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Arvesse võttes üldist rahvastiku vananemise ja vähenemise tendentsi ja Statistikaameti 

prognoose aastani 2040, pakuvad ÜVK arendamise kava koostajad, et Kunda linna elanike arv 

väheneb aastani 2033 võrreldes tänasega ca 18-19%. Seega elab aastal 2033 linnas ligikaudu 

2620 inimest. 

Rahvastiku prognoos arvestab senist trendi ja on hinnanguline. Tegelikkuses sõltub rahvastiku 

arv edaspidi paljuski piirkonna ning kogu Eesti edasisest majanduslikust ja sotsiaalsest 

arengust. Samuti avaldavad prognoositavale perioodile olulist mõju haldusreformi läbiviimine 

ja selle võimalikud tagajärjed.  

ÜVK arendamise kava jaoks on oluline prognoosida vee- ja kanalisatsiooniteenuse kasutajate 

arvu ning selleks teada olemasolevat ja lähituleviku olukorda.     

 

 

3.3 Tööhõive  

Kunda linnas on aktiivses tööeas (vanuses 17-63) ligikaudu 58,6% elanikest (01.01.2017), 

samas kui kümme aastat tagasi (2007) oli see 43%. Ametlik töötus näitab Kunda linnas 

langustendentsi. 2016. aastal oli töötuse määr 8,5%, samas kui 2010. a oli see 12,3%. Tööhõive 

olukorda iseloomustab tabel 3.   

 

Näitaja  

 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

elanike arv  

 

3755  3680  3609  3509  3360  3311  3204 

töötute arv 

 

233 133 115 90 57 72 63 

töötuse määr 

%  

 

        12,3          8,4 7,2 8,3 6,7 7,3 8,5 

tööhõive määr 

% 

 

63,3 67,3 54,9        56,6 58,6 64,3 66,1 

Tabel 3. Kunda linna tööhõive 2010-2016.  

Allikas: Statistikaamet 

Linna sotsiaalmajanduslikku olukorda iseloomustab ka toimetulekutoetusteks makstava 

summa suurus. Alljärgnevalt on toodud tabelis 4 ülevaade aastatel 2010-2016 

toimetulekutoetusteks makstud summadest. Samal ajal kui töötuse määr on viimastel aastatel 

linnas vähenenud ja töötute arv jäänud püsima 60-70 inimese juures, siis toimetulekutoetuseks 

makstava summa suurus näitab viimastel aastatel selgelt kasvutendentsi, mis viitab elanike 

sissetulekute vähenemisele. Ka 2017. aastaks prognoositav toimetulekutoetuste summa jääb 

üle 120 000 euro, mis on keskmiselt ligi 40 eurot iga linnaelaniku kohta.  
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Aasta  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

toimetulekuks makstud  

summa kokku  
(tuhat eurot)  96 241                     113 896 104 878 102 112 97 507 87 668 127 158 

toimetulekutoetust 

saanute arv (taotluste 

arv/perede arv) x x x x 521/98 530/90 615/100 

toimetulekuks makstud 

summa elaniku kohta  
(eurot) 25.63         30.95 29.06 29.10 29.02 26.48 39.69 

Tabel 4. Kunda linnas makstud toimetulekutoetused aastatel 2010-2016.  

Allikas: Kunda linnavalitsus  

 

3.4 Ettevõtlus  

Kunda linna üldpindala on ca 10,08 km2.  

Vastavalt Kunda linna üldplaneeringule (2001) koosneb linnastruktuur Kunda jõe läheduses 

paiknevast tööstuspiirkonnast, sellest lääne pool hiljem kujunenud elamurajoonist ning põhja 

pool asuvast sadama piirkonnast. Hoonestatud ala moodustab linna territooriumist ca 1/3. 

Hoonestusvabad alad paiknevad põhiliselt klindieelsel rannaalal, Kunda jõe idakaldal ning 

linna kesksest elamutsoonist lõuna poole jäävatel maa-aladel.  

Kunda üldplaneeringu põhimõte näeb ette tööstuse maa-alade arendamise linna kirdeosas 

Lontova ja mere vahelisel alal, kuhu koondub koos sadamaga arenev ettevõtlus. Elamurajooni 

arendamine on kavandatud olemasolevast põhja pool klindiastangul ning lõuna pool, praeguste 

aiamajade kohal. Väikeettevõtluse, kaubanduse, toitlustamise jms. areng on kavandatud 

kesklinna, perspektiivsed büroohooned võiksid asuda lähemal sadamapiirkonnale, s.o. 

Tammiku tänava ääres ja Lontovas.   

Äriregistri andmetel (seisuga 01.01.2017) oli Kunda linnas registreeritud 339 ettevõtet, neist 8 

AS-i, 165 OÜ-d ja 65 FIE-t ning 91 MTÜ-d.  

Kunda linnas tegeletakse kõige enam töötleva tööstuse, veonduse, transpordi, laonduse ja 

ehituse ning hulgi- ja jaekaubanduse valdkonnas. Ettevõtluse aktiivsuse näitaja linnas on ca 76 

ettevõtet 1000 elaniku kohta. Suurimad tööandjad on AS Kunda Nordic Tsement 196 töötajaga, 

Estonian Cell - 85, AS Lajos - 55,  AS Kunda Trans – 38,  Kunrex AS – 20 ja AS Kunda Auto 

- 18 töötajaga. 

Lisaks tegutsevad linna territooriumil ja lähipiirkonnas kümnekonna suurettevõtte filiaalid 

(enamik neist on puidufirmad) peakontoritega välismaal ja mujal Eestis: Lemeks Grupp 

(Lemeks Sadamad AS Kunda osakond ja AS Imprest Ojakülas), Nor-Est-Wood AS Kunda 

osakond, Stora Enso Eesti AS (Kunda sadama puiduterminal), AS Metsä Forest Eesti AS 
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(Kunda sadamaterminal Malla külas), AS Holmen Mets (Kunda terminal), AS Södra Metsad 

OÜ (Kunda terminal), AS Virupuu, OÜ Baltmer Consult ja Palgardi Kraana Grupp (Palgardi 

Kraana OÜ, ScanBalt Crane OÜ, PK Terminal OÜ) jt.  

Olulised tööandjad on ka linnavalitsuse haldusalasse kuuluvad asutused: Kunda 

Ühisgümnaasium 40, Kunda lasteaed Kelluke 30 ja Kunda linnavalitsus 19 töötajaga.  

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

ainete suublasse juhtimise, on Kunda linna piirkonnas 04.01.2017 seisuga viis (Allikas: 

Keskkonnaagentuuri keskkonnalubade infosüsteem):  

- AS Kunda Nordic Tsement – mereäärsest savikarjäärist sademevee juhtimine 

veekogusse maavara kaevandamise eesmärgil. Vee-erikasutusluba nr L.VV/327848 

(kehtib: 01.10.2016-30.09.2021).  

- OÜ Kunda Vesi – põhjaveevõtt üle 5 m3/ööpäevas ja heitvee juhtimine veekogudesse. 

Vee-erikasutusluba nr L.VV/321680 (14.05.2012-13.05.2017). 

- Kunda linnavalitsus – heitvee juhtimine veekogusse (Kunda linna prügila nõrgvete 

suunamine Kunda jõkke). Vee-erikasutusluba nr L.VV/321707 (01.07.2012-

30.06.2017). 

- AS Baltic Tank – Heitvee (sademevesi) juhtimine veekogusse (vedellasti terminaali 

sademevee juhtimine suublasse (Kunda lahte)). Vee-erikasutusluba nr L.VV/322704 

(09.02.2013-08.02.2018). 

- AS Imprest (Ojaküla) - põhjaveevõtt üle 5 m3/ööpäevas ja heitvee juhtimine 

veekogudesse. Vee-erikasutusluba nr L.VV/324922.  

 

3.5 Leibkonnad ja sissetulek 

Leibkonnaks loetakse ühises põhieluruumis (ühisel aadressil) elavate isikute rühma, kes 

kasutab ühiseid raha- ja/või toiduressursse ja kelle liikmed ka ise tunnistavad end ühes 

leibkonnas olevaks. Leibkonna võib moodustada ka üksikisik.  

Leibkonnaliikme netosissetulek on oluliseks indikaatoriks vee- ja kanalisatsioonitariifide 

prognoosimisel. Kuna Eestis puudub statistika leibkonna liikme netosissetuleku kohta valdade 

kaupa, siis kasutatakse käesolevas töös Statistikaameti andmeid Lääne-Virumaa kohta (tabel 

5).  

   

Aasta  Netosissetulek kuus 

(eur)  

Muutus (%) 

2010  312  

2011  345  10% 

2012 396 14% 

2013 429 8% 
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2014  489 13% 

2015 537 9% 

 

Tabel 5. Leibkonnaliikme keskmine netosissetulek Lääne-Viru maakonnas  

aastatel 2010-2015.  
Allikas: Statistikaamet  

Tariifide jõukohasus ja taluvusanalüüs 

Tabel 6 näitab majapidamiste vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulutuste suhet leibkonnaliikme 

keskmisesse netosissetulekusse. Keskmiseks leibkonna suuruseks Lääne-Virumaal oli 2016. 

aastal 2,3 inimest. Vee- ja kanalisatsioonitariifide kohaldamise tulemusel kannavad 

majapidamised kulu, millele vastav kulukuse määr jääb rahvusvaheliselt aktsepteeritud 4% 

piiridesse, st tariifid on talutavad. Kulude suuruse arvutusel on lähtutud vee- ja kanalisatsiooni 

summaarsest tariifist, millele on lisatud käibemaks. Majapidamiste vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse iga-aastase ühiktarbimise taseme arvutusel on kasutatud OÜ Kunda 

Vesi summaarset iga-aastast veeteenuste müügimahtu, mis on jagatud ühisveevärgiga 

ühendatud elanike arvuga vastaval aastal. Ühiktarbimise suurused on arvutatud liitrite 

tasemele ühe elaniku kohta päevas (vt tabeli 6 eelviimane rida). Arvesse on võetud tabel 5 

andmeid, mille baasilt on koostatud netosissetuleku tulevikuprognoos. 

  2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

ühisveevärgiga liitunud elanike arv 3140 3063 3029 3026 2996 2860 2706 

leibkonna keskmine netosissetulek 564 592 622 653 685 875 1116 

tariifide tase ühik 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

elanike vesi €/m² 1,287 1,364 1,446 1,533 1,625 1,722 1,826 

juriidiliste isikute vesi €/m² 1,442 1,529 1,620 1,717 1,820 1,930 2,046 

elanike heitvesi €/m² 1,21 1,283 1,360 1,441 1,528 1,619 1,716 

juriidiliste isikute heitvesi €/m² 1,439 1,525 1,617 1,714 1,817 1,926 2,041 

leibkonnaliikme 

€/kuus 6,45 6,83 7,24 7,68 8,14 10,89 14,57 
kulutus vee- ja 

kanalisatsiooni- 

teenustele 

majapidamiste liitrit/el/ 

70,69 70,69 70,69 70,69 70,69 70,69 70,69 
vee- ja kanalisatsiooni- päevas 

teenuste ühik-   

tarbimine   

teenuste kulukuse tase % 1,14 1,15 1,16 1,18 1,19 1,24 1,31 

Tabel 6. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste keskmine arve ja sissetuleku suhe. 

Allikas: OÜ Kunda Vesi 

 

3.6 Kunda linna eelarve 

Kunda linna eelarve maht oli 2016. aastal 3 748 778,44 eurot ning 2017. a on eelarve maht 

3 743 749 eurot.  
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Allikas  
 Aasta   

2012 2013 2014 2015 2016 

eelarve 

maht 

(tulud)  

3139928,13 3267029,57 3336195,24 3559602,49 3748778,44 

eelarve 

maht ühe 

elaniku 

kohta  

870,03 931,04 992,92 1075,08 1170,03 

üksikisiku 

tulumaks  

1571710,34 1706995 1756097 1889039,45 1962685 

maamaks  60719,08 57313 47028 56342,77 56507 

kaupade ja 

teenuste 

müük  

450314,29 426332,48 482324,93 522812,88 556010,92 

toetused  1009399,04 1026589,02 1007054,91 1041929,46 1100756,25 

muud 

tulud  

47785,38 49800,07 65477,67 49477,93 72819,27 

tulud 

varalt  

2600 0 -100 110000 100000 

Tabel 7. Kunda linna eelarve tulud aastatel 2012-2016 (eurot). 
Allikas: Kunda linnavalitsus  

 

Aasta  2012  2013 2014 2015  2016  2017 

elanike arv   3609  3509  3360  3311  3204 3125 

laekunud tulumaks 
(eurot/in)  

435,50 486,46 522,65 570,20 612,57 636,48* 

Tabel 8. Üksikisiku tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta aastatel 2012-2016. 

* prognoositav tulumaks 

Allikas: Kunda linnavalitsus  

  

 

3.7 Vee-ettevõtlus ja infrastruktuur 

OÜ Kunda Vesi on Kunda linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkonda kinnitatud 

vee-ettevõte, kes tegeleb vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega Kunda linnas. Ettevõtte 

aktsiatest 100% kuulub eraomandusse. OÜ Kunda Vesi omab enamikku Kunda linna ÜVK 

varadest, sealhulgas enamikku vee- ja kanalisatsiooni torustikest.  

Kunda linna omanduses on väiksem osa linna veevarustuse- ja kanalisatsiooni torustikest, 

mõned puurkaev-pumplad ja reoveepuhasti. Reoveepuhasti asub OÜ-le Kunda Vesi kuuluval 

maa-alal ja kuulub Kunda linnale. Reoveepuhasti aluse maa hoonestusõigust reguleerib Kunda 

reoveepuhasti kasutusvalduse leping, mis on sõlmitud OÜ Kunda Vesi ning Kunda 
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linnavalitsuse vahel. Kunda linn rendib varasid rendilepingu alusel OÜ-le Kunda Vesi, kes 

tegeleb nende haldamisega.  

Ettevõte annab tööd üheksale inimesele. 

Lisaks Kunda linna tegevuspiirkonnale osutab OÜ Kunda Vesi teenust ka Sõmeru vallas 

Kohala ja Vaeküla külade elanikele ja Rägavere vallas Ulvi küla elanikele.  

Alljärgnevalt on loetletud Kunda linnale kuuluvad ja vee-ettevõttele renditavad ühisveevärgi ja 

kanalisatsioonirajatised:    

1. Kasemäe tänava kanalisatsiooni ülepumpla; 

2. Lähta kanalisatsioonikollektor;  

3. Mäe tänava kanalisatsioonitorustik;  

4. Lontova tee 8A asuv pumbamaja koos torustikuga;  

5. Sadama tee 27 pumbamaja koos juurdekuuluva torustikuga;  

6. Sadama tn 6 pumbamaja koos juurdekuuluva torustikuga;  

7. Rahvamaja tn kanalisatsioonitrass koos ülepumplaga;  

8. Kunda klubi kanalisatsioonitrass koos ülepumplaga;  

9. Videviku tn kanalisatsioonitrass;  

10. Toolse tee – Laane tn kanalisatsioonitrass;  

11. Vanalinna kanalisatsioonitrass koos ülepumplaga;  

12. Kronkskalda elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitrassid;  

13. Kalevi tänava veetrass.  

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad on reguleeritud Konkurentsiameti otsusega 29. maist 

2014 nr 9.1-3/14-010, mis kehtivad alates 1. juulist 2014. Sellest ajast kadus OÜ Kunda Vesi 

Kunda tegevuspiirkonnas veeteenuse abonenttasu. 

OÜ Kunda Vesi Kunda linna tegevuspiirkonnas kehtivad hetkel (seisuga märts 2017) järgmised 

veeteenuse hinnad:  

1) tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,287 €/m³;  

2) tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,442 €/m³;  

3) tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele 1,210 €/m³;  

4) tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele 1,439 €/m³;  

5) tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest 

1,069 €/m³. 

Hindadele lisandub käibemaks 20%.  

 

Uute tehnovõrkude ja seadmete töökorras hoidmine nõuab vee-ettevõttelt suhteliselt tundliku 

tehnoloogia ja seadmestiku soetamist. Investeerimise tulemusena kasvab oluliselt 

veeettevõtte põhivara, mille ekspluatatsioonis hoidmine eeldab korrapärast plaanilist hooldust 

ja ennetavat remonti. 
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Uute torustike rajamine ja rekonstrueerimine vähendab tunduvalt avariide sagedust, 

infiltratsiooni ja veekadusid. Infiltratsiooni ja veekadude vähenemisega kaasneb kulutuste 

vähenemine elektrienergia osas, kuna kulutatakse energiat vaid reaalselt tarbitava 

vee/reoveekoguse pumpamiseks ning puhastamiseks. Kaasaegsete tehniliste meetmete 

rakendamisega peab paratamatult kaasnema vee-ettevõtluse organisatsiooniline arendus, 

vastasel juhul ei ole võimalik tagada tehtud investeeringute maksimaalset efektiivsust. Vee-

ettevõtte personal peab olema komplekteeritud kompetentsete spetsialistide ja 

oskustöölistega, keda tuleb oskuslikult juhtida ja süstemaatiliselt koolitada.   

Vee-ettevõtte organisatsiooni arendamisel tuleb arvestada alljärgnevate põhimõtetega:  

• vee-ettevõtte põhitegevuseks on veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine;  

• kohalik vee-ettevõte töötab iseseisva äriettevõttena, vee- ja kanalisatsiooniteenuse 

osutamise üle Kunda linnas teostab järelevalvet Kunda linnavalitsus;  

• Konkurentsiamet kehtestab Kunda linna haldusterritooriumil vee- ja kanalisatsiooni-

teenuse kulude-tulude põhise hinna; 

• Kunda linna ühinemisel naaberomavalitsustega peaks kaaluma ühe vee-ettevõtja 

olemasolu tekkivas omavalitsuses. 

Nimetus 2014 2015 

Müügitulu 442 438 406 216 

Ärikasum/-kahjum 70 238 171 415 

Puhaskasum/-kahjum 64 926 171 418 

Tööjõukulud kokku 144 563 140 360 

Põhivara jääkväärtus 801 757 881 083 

Investeeringud aruandeaastal 56 240 123 194 

Omakapital 551 292 722 710 

Bilansimaht 889 033 960 550 

      

Omakapitali rentaablus 11,78% 23,72% 

Varade rentaablus 7,30% 17,85% 

Likviidsuskordaja 39,98% 55,90% 

Võlakordaja 37,99% 24,76% 

Tabel 9. OÜ Kunda Vesi finants-majanduslikud näitajad 2014-2015. 

 

Nimetus Soet. kp. Eluiga (a) 

MAA     

Pargi 30 Kunda  01.01.2002  - 

Koidu 44 Kunda  25.03.2015  - 

Staadioni 5 Kunda  09.10.2002  - 

Jaama 13 Kunda  01.01.2002  - 

Aia 2 a Kunda  15.05.2001  - 

Ehitajate 1b Kunda  01.01.2002  - 
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maaüksus Lepiku tee 12 Kunda  01.01.2002  - 

Kasemäe põik 30 Kunda  01.01.2002  - 

TRASSID     

LINNA KAEVUVEE TRASSID 31.12.2003 40 

ELAMUKVARTALI KAEVUVEE 

TRASSID 31.12.2003 35 

Kunda veetrassid 1.01.2009 50 

Jõe tn veetrass 1.12.2009 30 

Jõe tn kanalisatsioonitrass 1.12.2009 30 

Astangu tn ülepumpla 1.12.2010 25 

Lontova veetrass 1.12.2010 25 

Astangu tn kanalisatsioonitrass 1.12.2010 25 

Koidu tn puurkaev 1.12.2010 10 

Aia tn veetrass 1.12.2010 25 

Koidu tn veetrass 1.04.2011 25 

Lepiku - Laane tn veetrass 14.04.2011 25 

Linna veetrassid 8.07.2011 20 

Spordi tn kanalisatsioon 29.07.2011 20 

Spordi tn veetrass 12.08.2011 20 

Kunda Kasemäe ja Turu tn. 

kanalisatsioon 19.09.2011 20 

veetrass Kitsekoppel 20.02.2012 25 

Kunda linna joogiveetorustike 

rekonstrueerimine lep. 10111 4.04.2012 20 

Loode tn 8 (suubub Koidu tn kanal. 

torust.) 7.06.2012 20 

Kunda linna joogiveetorustike rek. II 

etapp akt nr 1, 2 lep. 051412 10.09.2012 20 

Selja tee veetorustiku rek. 6.08.2014 40 

Võidu tn liitumispunkt ja torustik 30.09.2015 40 

Kalevi-Posti veetorustik 31.12.2015 40 

Lepiku - Laane tn veetrass lõpp 31.05.2016 40 

Koidu tn kanal. torust. rek. 31.05.2015 40 

Kalevi-Kungla-Rahvamaja kanal. 

torust. rek. 31.12.2015 40 

HOONED     

PUMBAMAJA 31.12.2003 25 

PUURKAEV BAM NR. 13, 14 31.12.2003 35 

SÜGAVVEEPUMBAMAJA 31.12.2003 30 

LINNA PUMBAMAJA 31.12.2003 30 

LIIVAPÜÜDJA 31.12.2003 25 

GARAAŽ 31.12.2003 25 

LABORATOORIUM 31.12.2003 25 

ÕHUPUHURI HOONE 31.12.2003 25 

RESTIDE HOONE 31.12.2003 25 
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KIIR-AERAATOR 31.12.2003 29 

REMONDITÖÖKODA 31.12.2003 25 

Sadama tee pumbamaja 1.12.2010 10 

pumbamaja 1.12.2010 5 

Jaama tn pumbamaja 1.12.2010 10 

Kunda linna reoveepuhasti 9.05.2012 25 

Koidu 85 31.12.2012 20 

veepuhastusjaama luugid 30.03.2015 25 

veepuhastusjaam Koidu 44 13.03.2015 26 

RESERVUAAR-MAHUTI     

FEKAALVETE PUHASTUSSEADE 30.10.2002 40 

SETTEBASSEIN 31.12.2003 30 

KANALISATSIOONI KOLLEKTOR 31.12.2003 25 

MASINAD SEADMED     

kasulik eluiga keskmiselt   5 

Tabel 10. OÜ Kunda Vesi põhivarad ja kasutusiga. 
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4  Keskkonnaseisund  

 

4.1 Üldinfo  

Kunda linn asub Põhja-Eesti rannikul klindiastangu serval, Toolse ja Letipea poolsaarte vahele 

jääva Kunda lahe ääres. Põhjapoolseks piiriks on meri, ülejäänud suundades ümbritseb Kundat 

tasase pinnamoega Põhja-Eesti lavamaa. Osa Kunda linna territooriumist jääb klindiastangu 

peale, osa rannikumadalikule. Linna läbib kanjonorus voolav Kunda jõgi, mis suubub Kunda 

lahte.  

Eesti paigastikutüübi klassifikatsiooni poolest kuulub ala peamiselt lubjakivi astangu ehk klindi 

paigastikku, mullastiku valdkondade kohaselt on linna territoorium kiviste leetmuldade alal.  

Kaitsealadest on Kunda linna territooriumil osaliselt Toolse looduskaitseala, mis piirneb Kunda 

linnaga lääne- ning loodeosas. Looduskaitseala on olemuselt linnu- ja loodusala, mille kaitse-

eesmärgiks vastavalt Toolse looduskaitseala kaitse-eeskirjale (Vabariigi Valitsuse 6. juuni 

2005. a määrus nr 117)  on:  

• Kirde-Eestis ainulaadse soovikutammiku, väärtuslike metsakoosluste, merelinnustikule 

olulise puhke- ja toitumisala ning kaitsealuste liikide kaitse;  

• EÜ nõukogu direktiivis 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetatud 

rändlinnuliikide – soopardi ehk pahlsaba-pardi (Anas acuta), rääkspardi (Anas 

strepera), suur-laukhane (Anser albifrons), hallhane ehk roohane (Anser anser), 

rabahane (Anser fabalis), kühmnokk-luige (Cygnus olor) kaitse;  

• EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja 

loomastiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – väikesaarte ning laidude 

(1620)2 jõgede ja ojade (3260), vanade loodusmetsade (9010*), rusukallete ja jäärakute 

metsade (pangametsade) (9180*) ning II lisa liigi vasakkeermese pisiteo ( Vertigo 

angustior) elupaiga kaitse.  

Looduskaitseliselt oluline on ka Kunda jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu 

direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II 

lisas nimetatud liikide – hariliku võldase (Cottus gobio), hariliku hingi (Cobitis taenia), lõhe 

(Salmo salar) ja paksuseinalise jõekarbi (Unio crassus) elupaikade kaitse. Kaitstava objektina 

asub Kunda linnas veel Kunda linnapark (pindalaga ca 9,3 ha).  

Vastavalt linna üldplaneeringule on Kunda linnas kaitse all samuti mitmed kultuurimälestised, 

millel on osaliselt ka linnakujunduslik tähtsus. Nende hulka kuuluvad looduslikud ja 

ajaloolised objektid:  

• linna lõunaosas paiknev väheuuritud kivikalme;  

• linna kaguosas asuv muistne ohverdamiskoht Kunda Hiiemägi;   

• Jaama tänaval jõe orus paiknev esimese tsemenditehase varemetes hoonekompleks;  

• Kunda klubihoone;  
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• jõekäärus asuv 19. sajandi II poolest Eesti ala vanim hüdroelektrijaam;  

• Kunda muuseumi hoone;   

• Eesti ELK Viru-Nigula koguduse Kunda kirik;  

• Vabadussõjas ja II maailmasõjas hukkunute ning terroriohvrite mälestussammas;  

• Kunda jõe vana raudteesild;  

• Kunda linna vana kalmistu ning sellest lõuna pool, uue kalmistu läheduses asuv 

mälestussammas.  

Linna territooriumil leidub loodusressurssidest savi, kruusa, põhja- ja pinnavett.   

  

4.2 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogia  

Suurema osa Lääne-Viru maakonnast hõlmab Põhja-Eesti lavamaa koos Pandivere 

kõrgustikuga. Põhjast piirab lavamaad paekallas ehk pankrannik, mis maakonnas paljandub 

järsu astanguna just Kunda juures. Linna läbib kanjonorus voolav Kunda jõgi, mis suubub 

Kunda lahte. Kunda linna täpsem hüdrogeoloogiline ja geoloogiline ülevaade on esitatud RAS 

REI poolt 1981. aastal (töö nr. 632 E).   

4.2.1 Aluspõhja ehitus ja hüdrogeoloogia  

Kunda linna aluspõhja moodustavad peamiselt Kambriumi ja Ordoviitsiumi kihtide liivakivid, 

aleuroliidid ning savid aleuroliidi ja liivakivi vahekihtidega. Klindiastangust ülalpool on 

valdavad Kambriumi ladestu (Tiskre kihistu) liivakivi savikate vahekihtidega ning 

Ordoviitsiumi ladestu (Sillaoru ja Loobu kihistute) lubjakivid ja merglid. Klindiastangust 

allpool moodustavad aluspõhja Kambriumi ladestu (Lontova kihistu) savid aleuroliidi ja 

liivakivi vahekihtidega. (Maa-ameti kaardirakendus, www.maaamet.ee).  

Kunda linnas levivad peamiselt Kambriumi ja Vendi liivakivi ja aleuroliidi kihtide veekihind 

ning savist veepidemed. Vähesel määral levib linna lõunaosas ka Siluri ja Ordoviitsiumi 

lubjakivi, dolomiidi ning mergli kihtide veekihid. Püsiv veehorisont on Ordoviitsiumi-

Kambriumi veekihis ca 25-35 m sügavusel maapinnast. Kambrium-Vendi veekihi vesi on 

surveline ning ulatub ca 5 m üle merepinna. (Eesti hüdrogeoloogiline kaart 1:400000, EKG 

1998).   

Kunda linnas ja selle ümbruses levivad alljärgnevad põhjaveekompleksid:  

• kvaternaari veekompleks (QIII-IV);  

• ordoviitsiumi veekompleks (O2-1);  

• ordoviitsiumi-kambriumi veekiht (O-Є);  

• kambriumi-vendi veekompleks (Є-V);  

• aluskorra veekompleks (PR1).  
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Joogivee tarbeks vett võetakse neljast esimesest põhjaveekompleksist. Ühisveevarustuse 

tarbeks kasutatakse põhiliselt siiski kambriumi-vendi veekompleksi põhjaveekihtide põhjavett. 

Ülemiste veekomplakside põhjavett kasutavad eelkõige eratarbijad.  

Kvaternaari veekompleks  

Kvaternaari veekompleks levib Kunda linna territooriumil kõikjal, välja arvatud alvarid. Toolse 

ja Kunda jõe ürgorus on kvaternaarisetete paksus 20-25 m. Ürgorud lõikuvad sügavalt 

ordoviitsiumi-kambriumi veekihi liivakivikihtidesse, mistõttu kvaternaari veekompleks ja 

ordoviitsiumi-kambriumi veekiht on hüdrauliliselt seotud. Ürgorud on täidetud jääjärveliste või 

glatsiaalsete savide, saviliivade või mereliste liivadega. Ülejäänud alal on kvaternaarisetted 

(paksusega 2-3 m) esindatud aleuroliitide ja liivadega, mis ei ole märkimisväärselt veerikkad. 

Klindieelsel alal levivad merelised liivad, kus veetase lasub 1,23 m sügavusel maapinnast ja 

aastane veetaseme kõikumise amplituud on 1,2-2,4 m, filtratsioonikoefitsient kõigub 0,2-1,6 

m/ööpäevas. Kunda ja Toolse jõe orus levivad alluviaalsed setted, kus veetase lasub 0,1-2,2 m 

maapinnast, filtratsioonikoefitsient 0,4-1,0 m/ööpäevas. Veekompleksi põhjavett tarbitakse 

eramajapidamistes šahtkaevudest.  

Ordoviitsiumi veekompleks  

Ordoviitsiumi veekompleks levib klindist lõuna pool. Veekompleksi moodustavad Lasnamäe 

lademe dolomiidistunud lubjakivi, Aseri lademe savikas lubjakivi ning Kunda ja Volhovi 

lademe dolomiidistunud lubjakivi, kogupaksusega 10-15 m. Alumiseks veepidemeks on 

Latorpi-Pakerordi lademe aleuroliidid ja savikad argilliidid (diktüoneemakilt), kogupaksusega 

ca 6 m. Põhjaveetase lasub 0-8 m sügavusel maapinnast ja kohati on veekompleksi põhjavesi 

nõrgalt surveline. Tarbepuurkaevude deebitid kõiguvad suurtes piirides – 0,5-11 l/s, veetaseme 

alandusel 0,4-2,0 m, filtratsioonikoefitsient kõigub 0,2-15 m/ööp. piires. Põhjavesi on HCO3-

Ca-Mg-tüüpi, mineraalainete sisaldusega 0,4-0,6 g/dm³. Veekompleks toitub sademete 

infiltreerumisest läbi kvaternaari veekompleksi. Põhjavee väljavool toimub Kunda ja Toolse 

jõkke ja klindil allikatena.  

Veekompleksi põhjavesi on looduslikult kaitsmata, mistõttu ta ei sobi keskveevarustuseks, küll 

aga kasutatakse eramajapidamistes.  

Ordoviitsiumi-Kambriumi veekiht  

Ordoviitsiumi-Kambriumi veekiht levib klindist lõuna pool. Veekihi moodustab 

alamordoviitsiumi Pakerordi lademe ja alamkambriumi Tiskre kihistu liivakivi paksusega ca 

18 m. Veekiht lasub 15-20 m sügavusel maapinnast ja avaneb kvaternaarisetete alla klindil ja 

Toolse ning Kunda jõe ürgorus. Veekihi lamamiks on alamkambriumi Lükati ja Lontova 

aleuroliitse savi ja savika aleuroliidi kiht paksusega ca 93 m, mis moodustab regionaalse 

veepideme Ordoviitsiumi-Kambriumi veekihi ja Kambriumi-Vendi veekompleksi vahel.  

Ordoviitsiumi-Kambriumi veekihi põhjavesi on nõrgalt surveline, väljealal surveta, 

piesomeetriline veetase lasub maapinnast 2-15 m sügavusel. Veetasemete kõikumine on 

sünkroonne Ordoviitsiumi veekompleksiga, aastane veetasemete kõikumise amplituud on 0,85-

3,45 m. Veekiht ei ole eriti veerikas – deebitid kõiguvad 1,75-2,4 l/s alandusel 2,8-8,5 m, 
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erideebitid 0,1-0,76 l/s·m, filtratsioonikoefitsient 1,3-6,1 m/ööp. Veekihi toitealaks on 

Pandivere kõrgustik, väljealaks on Toolse ja Kunda ürgorg ning klint.  

Veekihi põhjavesi on HCO3-Mg-Ca-tüüpi, mineraalainete sisaldusega 0,3-0,4 g/dm³. 

Bakterioloogiliselt on veekihi põhjavesi puhas. Põhjavett tarbitakse eramajapidamistes. Vähese 

veeandvuse tõttu ei ole veekihi põhjavee kasutamine keskveevarustuses otstarbekas. Suure 

veetarbimise korral veekihi vähene surve kaob ja tekib oht reostunud vee sissevooluks 

ülallasuvatest veekompleksidest.  

Kambrium-Vendi veekiht  

Kambriumi-vendi veekompleks levib kogu alal. Veekompleksi avamusala asub Soome lahes, 

kaldast 4-12 km kaugusel kaasaegsete meresetete all (Mardla, 1993). Kunda lahe kaldal lasub 

veekompleks ca 70 m sügavusel, Kunda linna lõunapiiril – 125 m sügavusel maapinnast.  

Kambriumi-Vendi veekompleksis eraldatakse kaks veekihti:   

Voronka veekiht – V2vr ja Gdovi veekiht - V2gd.  

Voronka veekihi moodustavad Vendi kompleksi Voronka lademe savika aleuroliidi ja 

aleuroliitse savi vahekihtidega liivakivi paksusega ca 30 m. Veekihi lamamiks on Kotlini 

kihistu aleuroliitne savi paksusega ca 10 m.  

Veekihi põhjavesi on surveline. Veekihi tarbimisaja algul (1957) oli esialgne piesomeetriline 

tase ca 2-3 m üle merepinna. 2000. aastal oli piesomeetriline tase alanenud -8,56 meetrini 

alanduslehtri keskmes (pk. 2776). Piesomeetrilise taseme alanemisele mõjub peale Kunda linna 

veetarbimise ka Kirde-Eesti ja Rakvere linna veetarbimine, mille mõjul tekkinud alanduslehtri 

(Savitski jt., 1999) äärealal asub Kunda linn.  

Veekihi põhjavesi on HCO3-Na-Ca-tüüpi, mineraalainete sisaldusega 0,4-0,5 g/dm³, mõõdukalt 

kare ja bakterioloogiliselt puhas. Käesoleval ajal tarbitakse Kunda linnas veekihi põhjavett 3 

tarbepuurkaevus.  

Gdovi veekiht lasub maapinnalt 108-167 m sügavusel, lasuvussügavus suureneb lõuna suunas. 

Veekihi moodustab Vendi kompleksi Gdovi kihistu liivakivi, idaosas savika aleuroliidi 

vahekihtidega, paksusega 45 m. Veekihi lamamiks on aluskorra veekompleksi (PR1) kivimid.  

Veekihi põhjavesi on surveline. Looduslik piesomeetriline tase oli ca +3 m üle merepinna. 

Analoogselt Voronka veekihile on siingi tarbimise tõttu tekkinud aja jooksul alanduslehter – 

piesomeetriline tase oli 2000. a. jaanuaris -4,64 m.  

Gdovi veekiht on võrreldes Voronka veekihiga kolm korda veerikkam, kuid veekihi põhjavesi 

sisaldab rohkesti Cl ja Ba. Veekihi põhjavesi on Cl-HCO3-Na-Ca-tüüpi, kare, mineraalainete 

sisaldusega 0,72-0,88 g/dm³ ja bakterioloogiliselt puhas. Veekihi põhjavett tarbitakse Kunda 

linnas neljas puurkaevus.  

Kambriumi-Vendi veekompleksi põhjavesi kujuneb 57% mageda vee loomuliku varu arvel, 

mille tõrjub veekompleksist põhjavee tarbimise tõttu soolane merevesi, kuna surve väheneb; 

27% varust kujuneb ülevoolust ülallasuvatest veekihtidest ning 15% juurdevoolust külgedelt ja 

elastse varu arvelt (Iodkazis, 1997).  
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4.2.2 Pinnakate  

Pinnakate Kunda linna territooriumil on erineva paksusega ning päritoluga. Ülemisel 

klindiastangul on pinnakatte paksus valdavalt 1-20 meetrit ning pinnakatte moodustavad 

peamiselt mitmesugused jääjärvelised liivad ja kruusad. Klindiastangust allpool on peamiselt 

limneamerelistest ning jõesetetest koosneva õhukese pinnakattega alad, kus pinnakatte koosneb 

peamiselt liivadest ning aleuriidist ning on paksusega 0-5 meetrit.  

Eesti paigastikutüüpide klassifikatsiooni kohaselt kuulub Kunda linn territoorium peamiselt 

lubjaliivakivi astangu e. klindi paigastikku. Eesti mullastiku valdkondade kohaselt kuulub ala 

aga kiviste leetmuldade alla. Selle allvaldkond on kivised nõrgalt leetunud kamar-leet- ja 

leedemullad.  

Pinnasevee sügavus on erinev ulatudes 0,5 kuni 8 meetrini. Kõige kõrgem on ta klindieelsel 

madalikul ja sügavaim rannavallidel.  

4.2.3 Veeandvus  

Vastavalt Eesti hüdrogeoloogilisele kaardile (1:400000, EGK 1998) jääb Kunda linn peamiselt 

Kambrium-Vendi liivakivi ja aleuroliidi kivimitekihtide piirkonda. Vähesel määral jääb Kunda 

linna lõunaossa ka Siluri-Ordoviitsiumi lubjakivi, dolomiidi ja mergli kivimikihtides asuvaid 

veekihte, kus puurkaevude erideebit on vahemikus 0,5-2 l/s*m.  

Kunda linna veevarustuses kasutatavad puurkaevud saavad vee Kambrium-Vendi 

veekompleksi Voronka ja Gdovi veekihist. Voronka veekihi puurkaevude deebit on 4,17-6 

liitrit sekundis ning erideebit 0,4-2,08 l/s*m. Gdovi veekihi puurkaevude veeandvus on suurem 

ning deebit jääb vahemikku 6,6-12 ja erideebit 3,5-5 l/s*m.  

4.2.4 Põhjavee kaitstus  

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub 

Kunda linna klindiastangust ülalpool asuv osa peamiselt kaitsmata ja nõrgalt kaitstud 

põhjaveega alade hulka. Samuti jääb klindiastangus ülespoole vähesel määral ka keskmiselt 

kaitstud ning suhteliselt kaitstud alasid. Klindiastangust allpool olev linna osa kuulub kaitstud 

põhjaveega alade hulka. Joonisel 4 on toodud Kunda linna põhjavee kaitstuse kaart.  



 

 

  

Põhjavee kaitstuse kaardi legend:   

  

 

Joonis 4. Põhjavee kaitstuse kaart  

Allikas: Maa-ameti kaardirakendus, M 1:50000.  
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Kinnitatud Kunda Linnavolikogu 17.04.2017 määrusega nr 5 

 

 

4.2.5 Põhjavee varud  

Veeseaduse8 §12 lõike 6 alusel loodud Põhjaveekomisjoni 2. detsembri 2005. a. ettepaneku 

põhjal (protokoll nr 79) ning vastavalt Keskkonnaregistri põhjaveehaarete nimistus hoitavale 

põhjaveevarude arvestusele on 24. aprillil 2006 jõustunud keskkonnaministri 6. aprilli 2006.  

a. käskkiri nr 408 “Lääne-Viru maakonna põhjaveevarude kinnitamine” kinnitatud Kunda linna 

põhjaveevarud. Vastavalt sellele on Kunda linna Voronka veekihi kinnitatud põhjaveevaru (T1 

kategooria joogivesi) 2025. aastaks 720 m3/ööpäevas. Gdovi veekihi kinnitatud põhjaveevaru 

(T1 kategooria joogivesi) 2025. aastaks 1290 m3/ööpäevas. Põhjaveevarude kinnitamisel lähtuti 

Eesti Geoloogiakeskuse 2000. aastal läbi viidud Kunda veehaarde uuringust ja põhjaveevaru 

hindamisest. Põhjaveevaru hinnangul lähtuti tingimusest, et põhjaveevaru järgneva kasutusaja 

lõpuks 2025. a. ei alane piesomeetrilised tasemed üle lubatud alanduse. Nii Voronka kui ka 

Gdovi veekihi põhjavee kvaliteet vastab enamuse komponentide sisalduse osas sotsiaalministri 

31. juuli 2001. a määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“9 

nõuetele (viimane redaktsioon jõustus 28.11.2015), välja arvatud Ba2+-, Fe2+- ja H2S-sisalduse 

ning efektiivdoosi osas.  

4.2.6 Ehitusgeoloogia  

Kuna ehitusgeoloogilised tingimused on linnasiseselt erinevad, siis tuleb territoorium 

rajoneerida. Ehitusgeoloogilised tingimused kõiguvad halbadest (ülemine ja alumine 

klindiastang) kuni headeni (lubjakivikülvik).  

Klindieelsel astangul on pinnakatte paksus 1-3 m. Pinnasevesi on siin aastaringselt kõrge. 

Ehitusgeoloogilised tingimused on keskmised.  

Alumisel klindiastangul on pinnakatet 1-4 m. Tegemist on järsu nõlvaga, kus esineb palju 

allikaid ja eksisteerib maalihke oht ning seetõttu on ehitusgeoloogilised tingimused halvad. 

Liivakivi terrassil on pinnakatet keskmiselt 1-5 m, mattunud orgude kohal ka kohati 16 m. 

Pinnasevesi on kohati kõrgel, kuid seda on võimalik ära juhtida. Ehitusgeoloogilised tingimused 

on keskmised. Selles rajoonis võib eristada veel väiksema üksusena turbaala, kus 

ehitusgeoloogilised tingimused on halvad.  

Ülemisel klindiastangul on pinnakatte paksus 0,5-4 m. Reljeef on järsk ja nõlvas allikad, seetõttu 

on ehitusgeoloogilised tingimused halvad. Lubjakivikülvikul, kus pinnakatte paksus on 0 - 1,5 

m, on ehitusgeoloogilised tingimused head. Seljandikul jämepurdse pinnakattega on 

ehitusgeoloogilised tingimused väga head. Muutliku reljeefi ja kõrge pinnasevee tasemega 

jõeorus on ehitusgeoloogilised tingimused halvad. Vanades karjäärides koosneb pinnakate 

ebaühtlasest kohevast kuni 2 m paksusest täitepinnasest. Rannavallidel on jämepurdne pinnakate 

ning ehitusgeoloogilised tingimused head. Pinnasevee kõrgtaseme sügavus ulatub klindieelse 

tasandiku 0 - 0,5 m (pinnase külmumissügavus on umbes 1 m) kuni 7-8 m jõeoru pervedel ja 

rannavallidel (Kunda linna üldplaneering, 2001).  

Ehitustingimusi klindieelses rajoonis võib iseloomustada järgmiselt: pinnased on üldiselt 

tugevad, kuigi esineb ka voolavaid. Raskeimaks ehitusgeoloogiliseks probleemiks on kahtlemata 

kõrge pinnasevee seis. (Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn 1965).    

                                                 
8 VeeS, avaldatud RT I, 27.12.2016, 6; vastu võetud 11.05.1994.  https://www.riigiteataja.ee/akt/127122016006 

9 Avaldatud RT I, 24.11.2015, 4, vastuvõetud 31.07.2001 nr 82 
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Kunda linna maapinna geoloogilist läbilõiget kirjeldavad ka järgnevad Kunda linna puurkaevude 

arvestuskaartidelt saadud andmed läbilõigete kohta. Geoloogiline läbilõige näitab, millised 

kivimid piirkonnas levivad ja kui sügaval need paiknevad. Linna erinevates piirkondades 

paiknevate puurkaevude geoloogilised läbilõiked annavad ülevaate piirkonnas levivatest 

kivimikompleksidest ning  nende  sügavustest. Kunda linna geoloogia iseloomustamiseks on 

valitud järgmised puurkaevud:  

Koidu tn puurkaev nr 14 (puurkaevu katastri nr 2776)  

0-3 m – liivsavi kruusa ja veerisega;  

3-16,2 m – liivakivi;  

16,2-106,2 m – savi;  

106,2-116,2 m – liivakivi;  

116,2-140 m – liivakivi aleuroliidi vahekihtidega.   

Jaama tn puurkaev (katastri nr 2771)  

0-7,5 m – kruus ja veeris liivatäitega;  

7,5-17 m – peeneteraline liivakivi;  

17-100 m – savi;  

100-122 m – peeneteraline liivakivi;    

122-126 m – savi.  

Aia tn puurkaev (katastri nr 2773)  

0-0,6 m – lubjakivirähk;  

0,6-6 m – lubjakivi;  

6-9 m – mergel;  

9-14 m – glaukoniitliivakivi saviga;  

14-17 m – argilliit;  

17-34 m – liivakivi;  

34-119 m – savi;  

119-140 m – liivakivi savi vahekihtidega;    

140-163 m – savi liivakivi vahekihtidega;  

163-180 m – liivakivi;  

180-220 m – liivakivi savi vahekihtidega.  

4.2.7 Kliima, sademed  

Lääne-Viru maakonna põhjaosale on iseloomulik mõõdukalt külm talv, väheste sademetega jahe 

kevad, mõõdukalt soe, algul suhteliselt kuiv, aga teisel poolel vihmane suvi ning pikk soe sügis. 

Maksimaalne temperatuur on suvel ca +29 °C ja minimaalne talvel ca -25 °C. Veebruari 

keskmine temperatuur on piires -6,1...-6,5° C ja juuli keskmine +16,6...+16,8 °C (Kunda linna 

üldplaneering, 2001). 1961-1990. aasta andmete järgi on Kunda keskmine õhutemperatuur +4,9 

˚C. Sademete levikule antud piirkonnas avaldab mõju Pandivere kõrgustik. Aasta keskmine 

sademete hulk on 553 mm. Ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisel on oluline 

arvestada pinnase külmumissügavusega. Keskmine külmumissügavus on palja maapinna korral 

110 cm, lume all aga 45 cm (Allikas: Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut, 2003).   
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Eesti Keskkonnaagentuuri Ilmateenistuse meteoroloogilise vaatlusvõrgu koosseisu kuulub ka 

Kunda rannikujaam. Tegemist on täisautomaatjaamaga, mis pidevalt registreerib meteoelemente 

ja edastab andmeid igal täistunnil. Samas asub ka Eesti Keskkonnauuringute Keskuse õhu 

saasteainete passiivse proovivõtja kogumispost. 

 jaan veebr märts aprill mai juuni juuli aug sept okt nov dets 

keskmine 

õhutempe-

ratuur (°C) 

7,5 

-1,4 

-

11,4 

0,1 

-8 

2,5 

-2 

4,9 

4,6 

9,9 

10,9 

13,7 

13,9 

16 

21,9 

16,7 

18 

13,5 

11,9 

6,5 

5,2 

4,4 

1,4 

3,2 

-6,5 

maksimaal-

ne tuule 

kiirus (m/s) 

22,93 

25,5 

14,5 

23,2 

20 

22,2 

16,6 

25,7 

15,6 

20,7 

17,4 

28,7 

17,2 

19 

23,2 

17,7 

25,6 

21,8 

23,1 

22,2 

22,2 

22 

19,1 

26,5 

25,9 

keskmine 

õhuniiskus 

(%) 77,75 

86 

89 

82 

88 

73 

86 

77 

78 

72 

79 

70 

76 

75 

74 

74 

79 

81 

84 

75 

83 

87 

89 

81 

89 

sademete 

summa 

(mm) 39,3 

32,7 

26 

22,2 

43 

15,6 

52 

46,7 

25 

39 

59 

45 

68 

81 

43 

27,3 

48 

58,4 

49 

12,6 

44 

50 

84 

40,6 

61 

Tabel 11. Ilmastikutingimused Kundas 2015. aastal,  

tabeli lahtrites allpool on võrdluseks toodud 2010. a andmed. 

Allikas: Keskkonnaagentuuri Ilmateenistuse aastaraamatud 2015 ja 2010. 

4.2.8 Pinnavesi  

Kunda linnas pinnaveekogumeid ei ole, samas piirneb linn põhjast Kunda lahega. Linna 

territooriumilt voolab läbi Kunda jõgi, mis suubub Kunda lahte.  

Kunda jõgi pikkusega 64 km ning valgalaga 530 km2 on heas keemilises seisundis 

vooluveekogu. Ökoloogiliselt seisundilt on Kunda jõgi peamiselt alamjooksul tugevasti 

muudetud veekogu, mis on põhjustatud jõe paisutamisest (Kunda HEJ ja tsemenditehase vana 

pais). Kunda jõe kesk- ning alamjooks alates Rihulast kuni jõe suudmeni (ca 45 km) on Natura 

ala, kus kaitstavaks on jõgi elupaigana (EL Loodusdirektiiv, lisa I, tüüp 3260), jõe ojasilmu, 

jõesilmu, lõhe, hingu, võldase ja paksukojalise jõekarbi asurkonnad.    

Vastavalt keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrusele nr 58 “Lõheliste ja karpkalalaste 

elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja 

seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad“  kuulub Kunda jõgi 

lõheliste kaitstavate jõgede nimekirja (Viru alamvesikonna veemajanduskava).  

Kunda jõgi on erinevates uurimiskohtades läbiviidud mõõtmiste põhjal mesotroofne (keskmise 

toitelisusega). Orgaanilise aine poolest on jõgi vaene. Kunda jõele on iseloomulik aga vee suur 

lämmastiku- ja fosforisisaldus. Antud näitajate põhjal on jõgi vastavalt hüpertroofsel ja 

mesotroofsel tasemel. Kunda jõgi on lõhe kudemisjõena, produktiivse forellijõena ja ohustatud 
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liigi harjuse väga kiirekasvulise populatsiooni olemasolu tõttu kalanduslikult ülimalt väärtuslik 

jõgi. Enamike kriteeriumide põhjal on jõe seisund rahuldav või hea (Eesti jõed, 2001). Vastavalt 

veeseadusele on Kunda jõgi (nagu kõik teisedki pinnaveekogud) reostustundlik suubla.  

4.2.9 Muud loodusvarad 

Põhja-Eesti fosforiidimaardlad paiknevad osaliselt linna territooriumi all ning ulatuvad lõuna 

poole Assamallani ning edela poole Tapani.   

Linna piires asuvad Eesti Geoloogia tsemendi tootmiseks kinnitatud savivarud ja 

lubjakivimaardla.  

Kunda linna põhjaosas, rannikualal, paikneb tegutsev savikarjäär, mis on sihtotstarbelt määratud 

mäetööstusmaaks. See karjäär annab toorainet AS-ile Kunda Nordic Tsement. Tsemendi 

tootmiseks vajalikku liiva kaevandatakse väljaspool linna territooriumi - Toolsel ja paekivi Aru 

karjääris (Kunda linna üldplaneering, 2001).  
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5 Vee- ja kanalisatsioonisüsteem   

Kunda linnas elab 3125 elanikku. Ühisveevärgiga liitunud on ligikaudu 98% elanikest ehk 3050 

inimest (seisuga 01.01.2017). Samas on ühisveevarustusega liitumise võimalus tagatud kõigile 

linna elanikele. Ühiskanalisatsiooniga on liitunud ligikaudu 92% kogu linna elanikkonnast.    

Kunda linna piirkonnas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (Maa-ameti kaardirakendus) 

erineva kaitstusega alad (vt. joonis 4). Klindiastangust ülalpool on valdavalt kaitsmata ning 

nõrgalt kaitstud (vastavalt väga kõrge ja kõrge reostusohtlikkusega) põhjaveega alad. 

Klindiastangust allpool (Kunda lahe suunas) on põhjavesi kaitstud (väga madala 

reostusohtlikkusega ala).  

Kunda linna reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 21. augusti 

2008. aasta käskkirjaga nr 1107, muudetud 10.05.2016 käskkirjaga nr 433) põhjal on linna 

reostuskoormus 4500 inimekvivalenti. Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 

26 ie/ha. Vastavalt veeseaduse § 24¹ lõige 4-le peab kohalik omavalitsus põhjavee kaitseks 

reoveekogumisalal reostuskoormusega üle 2000 ie tagama ühiskanalisatsiooni olemasolu 

reovee juhtimiseks reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks suublasse. Kanalisatsiooni 

puudumisel (ainult juhul, kui selle rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi) peab 

reovee tekitaja koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo 

ÜVK arendamise kavas määratud purgimissõlme. Reoveekogumisalal reostuskoormusega 

2000 ie või rohkem on kohtpuhastite (va eelpuhastite ja tööstusveepuhastite) kasutamine ja 

heitvee pinnasesse immutamine keelatud. Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee 

suublasse juhtimise nõuded ja piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed 

on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 99, vastu võetud 29.11.2009 (viimane 

redaktsioon 01.01.2017) Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise 

kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete 

täitmise kontrollimise meetmed. 

Kunda linnas kuulub enamik ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varadest OÜ-le Kunda 

Vesi ning osa Kunda linnale (vt nimekirja lk 19). Ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide 

haldamisega Kunda linnas tegeleb OÜ Kunda Vesi, mille aktsiatest 100% kuulub 

eraomandisse.  

 

5.1 Veevarustussüsteem  

Kunda linnas võetakse vett Kambriumi-Vendi veekompleksist. Veevõrk baseerub peamiselt 

kahel puurkaevul, mis asuvad Koidu tn veepuhastusjaama juures. Lisaks on ühisveevarustuse 

tarbeks kasutusel reservina veel Jaama tn puurkaev. Kokku on Kunda linnas ühisveevõrku 

ühendatud kümme puurkaevu. Ühisveevarustuses kasutatavate puurkaevude tehnilised andmed 

on tabelis 13 ja põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 16.  

Linna ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 22,8 km, millest ligikaudu 18,5 km torustikke 

kuulub OÜ- le Kunda Vesi ning ligikaudu 4,3 km Kunda linnale. Kogupikkusest suurem osa – 

16 km on uuendatud. Vana torustik (malm De 100-150 mm, teras De 50 mm) on rajatud 

ligikaudu 30 ja enam aastat tagasi. Viimastel aastatel on rajatud uute ja ka vanade veetorustike 

rekonstrueerimisel on kasutatud plasttorusid läbimõõduga De 32-160 mm.  
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Kunda linna olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval skeemil 1 (Kunda linna 

olemasolev ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem).   

Ühisveevärgi vett kasutab ka enamik Kunda linna ettevõtetest. Asutustest on suuremad 

ühisveevärgi vee kasutajad: AS Kunda Nordic Tsement, AS Estonian Cell, Kunda 

Ühisgümnaasium, Kunda lasteaed Kelluke, Kunda spordikompleks ja Kunda linnavalitsus. 

Kokku on ühisveevarustusega ühendatud asutusi ja ettevõtteid ligikaudu 35 ning nende 

veetarve on 36 630,04 m3/a ehk ligikaudu 100,4 m3/d.  

Vastavalt 2015. ja 2016. a veetarbimise andmetele (vt tabel 14) on keskmine ööpäevane 

veetarve 70 l/d inimese kohta. Lekete ja veekadude osakaal on hinnanguliselt 37 m3/d ehk 

ligikaudu 10% tarbitud vee kogusest. 

Veemõõtjatega on varustatud enamik ühisveevärgiga liitunud tarbijatest. Tuletõrjevesi 

saadakse ühisveevärgist hüdrantide abil. 

5.1.1 Puurkaevude kirjeldus 

Kunda linna ühisveevõrku on võimalik varustada kümne puurkaevuga, millest kaks asuvad 

tööstuse maa-alal. Kunda linna veetöötlusjaam asub aadressil Koidu tn 44, olemasolevate 

ühisveevärgis kasutatavate kahe puurkaevu vahetus läheduses. Veetöötlusjaam on rajatud 1999. 

aastal ning selle võimsus on 1200 m3/d. Veesüsteeme haldab OÜ  Kunda Vesi.  

Kunda linna ühisveevarustus baseerub peamiselt joogiveetöötlusjaama juures paikneval kahel 

lähestikku asetseval puurkaevul (katastri numbritega 2775 ja 2776). Lisaks on linna 

ühisveevarustuse tarbeks kasutusel veel Jaama tn 13 puurkaev (katastri nr 2771). Ühisveevõrku 

ühendatud, kuid hetkel kasutusest väljas (reservis) on veel seitse puurkaevu: Rakvere mnt ja Aia 

tänava puurkaevud (katastri nr vastavalt 2772 ja 2773), Lontova ja sadama piirkonna puurkaevud 

(Lontova tee 8A, Sadama tee 27 ja Sadama tn 6), mida kasutati mõned aastad tagasi piirkonna 

varustamiseks joogiveega. 2007. aastal rajatud ühendustorustiku abil liideti antud piirkond 

Kunda linna ühisveevõrku. Aia tänava puurkaev-pumpla (katastri nr 2773) hoone likvideeriti 

2008. aastal.  

Kunda linna ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaeve:   

- Koidu tn puurkaevud pk-13/pk-14 (katastri nr. 2775/2776);  

Kunda linna ühisveevarustuse tarbeks võetakse enamus joogiveest kahest kõrvuti asetsevast 

puurkaevust (katastri numbrid 2775 ning 2776), mis asuvad Kunda linna joogiveetöötlusjaama 

juures (Koidu tn 44) (joonis 5). Puurkaevud võtavad vee Kambrium-Vendi 

põhjaveekompleksist. Enne ühisveevõrku suunamist töödeldakse puurkaevudest võetav vesi 

joogiveetöötlusjaamas.    

Puurkaevu nr. 13 (katastri nr. 2775) sügavus on 205 m ning puurkaevu abil toimub põhjavee 

võtmine Gdovi veekihist. Puurkaevu nr. 14 (katastri nr. 2776) sügavus on 140 m ning see avab 

Voronka veekihi. Vee erikasutusloaga (nr L.VV/321680) lubatud veevõtt puurkaevust nr. 13 

(katastri nr. 2775) ning puurkaevust nr. 14 (katastri numbriga 2776) on toodud tabelis 8. 

Ühisveevarustuse tarbeks võeti 2015. aastal Koidu tn 44 puurkaevudest 136 862 m3 vett. 

Veevõtt puurkaevudest toimub vaheldumisi vastavalt veetöötlusjaama automaatikale. 

Puurkaev-pumplatel on tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon ning ala on piiratud aiaga. 
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Puurkaevud asuvad surfides ning nende suudmed on allpool maapinda ning korralikult suletud, 

mistõttu pole karta pinnavee sissevoolu puurkaevu. 

 

Joonis 5. Kunda linna Koidu tn 44 asuvad puurkaevud (katastri numbrid 2775 ja 2776).  

Fotod: OÜ Alkranel 02.12.2008.     

- Jaama tn puurkaev (katastri nr. 2771);  

Jaama tn puurkaev on puuritud 1966. aastal ja asub Jaama tn ja Uue-Sadama tee ristmiku 

lähedal pargis (joonis 6). Puurkaev varustab veega peamiselt Uue-Sadama tee ning Lontova ja 

Sadama tee piirkonna elanikke. Vee erikasutusloa (nr L.VV/321680) lubatud veevõtt on toodud 

tabelis 8. 2008. aastal võeti Jaama tn puurkaevust vett ühisveevarustuse tarbeks 6500 m3.  

Puurkaevu vesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele ülenormatiivse raua ja mangaani sisalduse 

tõttu. Puurkaev-pumpla sisustus on rekonstrueeritud. Rekonstrueerimise käigus paigaldati uus 

pump, automaatikaseadmed ning torustikud.  Puurkaev-pumpla hoone on amortiseerunud ning 

ehituslikult halvas seisukorras. Puurkaevu sanitaarkaitseala 50 m raadiuses on tagatud, kuid 

see pole aiaga ümbritsetud.  

Lisaks on ühisveevarustussüsteemi ühendatud, kuid hetkel kasutusest väljas (reservis) veel Aia 

tn puurkaev (katastri nr 2773), Rakvere maantee puurkaev-pumpla (katastri nr 2272) ning 

kolm Sadama ja Lontova piirkonna puurkaevu (Lontova 8A, Sadama tee 27 ning Sadama tn 

6 puurkaevud). Viimased kuuluvad Kunda linnavalitsusele ning ühendati ühisveevõrku 2007. 

aastal. AS-i Kunda Nordic Tsement territooriumil asub kaks puurkaevu (katastri numbrid 2759 

ja 2760), mis on ühendatud ühisveevarustussüsteemi, kuid pole hetkel kasutusel.   
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Joonis 6. Kunda linna Jaama tn puurkaev-pumpla (katastri nr 2771).  

Fotod: OÜ Alkranel 02.12.2008  

 

Lubatud veevõtt  pk-13  pk-14  Jaama tn pk  Rakvere mnt pk  Aia tn pk  

katastri nr.  2775  2776  2771  2772  2773  

m3/a  130000  152000  60000  136800  130000  

m3/kv  32500  38000  15000  34200  32500  

m3/d  361  333  166  380  361  

Tabel 12. Vee erikasutusloaga lubatud veevõtt Kunda linna puurkaevudest.  
Allikas: OÜ Kunda Vesi vee erikasutusluba (nr L.VV/321680)  

 

Nimetus/asukoht  
Koidu tn 

Pk13  

Koidu tn 

Pk14  

Jaama tn 

puurkaev  

Aia tn 

puurkaev   

Rakvere 

mnt 

puurkaev  

katastri nr.  2775  2776  2771  2773  2772  

passi nr.  5445  5446  2137  3085  2517  

kasutatav põhjavee 

kiht  
C-V  C-V  C-V  C-V  C-V  

puurimise aasta  1984  1984  1966  1971  1969  

pumba tootlikkus 

(m3/h ) 
-  -  -  -  -  

puurkaevu tootlikkus 

(m3/h ) 
24,0  21,0  21,6  25,5  23,8  
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lubatud veevõtt 

(m3/d)  

361  333  166  361  380  

tegelik veevõtt, 

(m3/d)   
342,9  17,8  0  0  

reguleerimisseade  puudub  puudub  -  -  -  

puurkaevu sügavus  205  140  126  220  225  

staatiline veetase (m)  45,5  43,6  48,0  53,5  59,6  

deebit (l/s)  6,67  5,83  6,0  7,08  6,6  

veemõõtja  olemas  olemas  olemas  -  -  

puurkaevu hoone  
rahuldavas 

seiskorras  

rahuldavas 

seiskorras  

halvas 

seisukorras  
likvideeritud  

halvas 

seisukorras  

omanik  
OÜ Kunda  

Vesi  

OÜ Kunda  

Vesi  

OÜ Kunda  

Vesi  

OÜ Kunda  

Vesi  

OÜ Kunda  

Vesi  

haldaja  
OÜ Kunda  

Vesi  

OÜ Kunda  

Vesi  

OÜ Kunda  

Vesi  

OÜ Kunda  

Vesi  

OÜ Kunda  

Vesi  

Tabel 13. Kunda linna ühisveevarustussüsteemis kasutatavate  

puurkaev-pumplate tehnilised andmed.  
Allikas: OÜ Kunda Vesi; puurkaevude arvestuskaardid 

 

 Näitaja  Ühik  2015 2016 

väljapumbatud vee kogus m3/a  136 862  127 180 

sh. Koidu 44 puurkaevudest väljapumbatud vesi  m3/a  136 862  127 180 

sh. Jaama tn 13 puurkaevust väljapumbatud vesi  m3/a  0  0 

tarbitud vee kogus (elanikkond, ettevõtted ja 

asutused)  

m3/a  117 144 119 085 

sh. eramajade ja korrusmajade elanikud  m3/a  81 063  82 455 

sh. asutused, ettevõtted  m3/a  36 081  36 630 

ööpäevane keskmine veetarve  m3/d  375  348 

Tabel 14. Kunda linnas puurkaevudest väljapumbatud ja tarbitud vee kogused  

2015. ja 2016. aastal.  
Allikas: OÜ Kunda Vesi.  

OÜ Kunda Vesi vee omatarve ulatub kuni 15 000 m3 aastas, sellest veepuhastusjaama 

süsteemide läbipesu 8000-10 000m3 ja reoveepuhasti süsteemide tööks kasutatav kulu 3000-

5000m3. Veetorustike veekaod moodustavad ligikaudu 10% tarbitud vee kogusest ehk 

ligikaudu 37m3/d. Arvestades ühisveevarustussüsteemiga ühendatud elanike arvuks ligikaudu 

3050, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 70 liitrit ööpäevas.  

5.1.2 Joogiveepuhastusjaama kirjeldus  

Põhjaveekvaliteedi uuringutulemustest lähtuvalt on vajalik põhjavee töötlus enne selle 

ühisveevärki suunamist. 
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Kunda linna joogiveepuhastusjaam (joonis 7) on rajatud 1999. a ning mõeldud olemasoleva kahe 

Koidu tn puurkaevu toorvee kvaliteedi parandamiseks. Jaama jõudlus on 50 m³/h e. 1200 

m³/ööpäevas.  

Veetöötlusjaama pumbatakse toorvesi kahest veetöötlusjaama läheduses paiknevast 

puurkaevust (katastri numbrid 2775 ja 2776). Puurkaevud ei kuulunud rajatud 

veepuhastusjaama koosseisu, kuid rekonstrueeriti aastatel 2011-2012 . Veevõtt puurkaevudest 

käib automaatselt ja sünkroonis veepuhastusjaama tööga.  

Esmalt suunatakse toorvesi kolme aeratsioonikambrisse, kus vesi pihustatakse spetsiaalsetele 

suure eripinnaga plastist filtrielementidele e. filtrikehale (HUFO 120). Filtrikeha läbides 

toimub vee loomulik aereerimine, mis on vajalik raua, mangaani, gaaside jm. eraldumiseks.  

Aeratsiooni tulemusena muudab toorvees olev raud oma valentsi, kahevalentne raud (Fe2+) 

muutub kolmevalentseks (Fe3+) ning seejärel on võimalik raud veest eraldada. Samuti 

eraldatakse aeratsiooni käigus vees olevad kahjulikud gaasid.  

Aeratsioonikambritest voolab vesi ülevoolude kaudu vahemahutisse, kust osa veest suunatakse 

ringluspumba kaudu tagasi aeratsioonikambritesse täiendavaks aereerimiseks. Ringluspumba 

jõudlus on 22 m³/h.  

Vahemahutist pumbatakse vesi edasi kahte survefiltrisse. Pumpamine toimub kahe vaheldumisi 

töötava pumbaga (2 x 50 m³/h). Kasutatavad survefiltrid OWARA on ette nähtud vee 

peenpuhastamiseks ning nende jõudlus on 2 x 25 m3/h. Filtrid on täidetud spetsiaalse 

filtermaterjaliga (spetsiaalne liivasegu). Nimetatud filtermaterjali läbides eralduvad 

rauaosakesed veest, jäädes pidama filtrikehasse. Vastavalt valitud programmile (2-4 korda 

nädalas) toimub filtrite automaatne vastassuunaline läbipesu pumbaga, mille jõudlus on 100 

m³/h. Läbipesuvesi juhitakse kanalisatsiooni. Filtrid on täisautomaatsed.  

Peale survefiltrite läbimist voolab puhas vesi lõppmahutisse e. puhtaveemahutisse, mille 

kasulik maht on 210 m3. Sealt pumbatakse see kahe vaheldumisi töötava pumba (2 x 50 m³/h) 

abil linna veevõrku (joonis 7). Puhtaveemahutisse on paigaldatud andursüsteem, mis reguleerib 

pumpade tööd.  

Enne veevõrku jõudmist voolab vesi läbi desinfitseerimisseadmest, kus toimub vee 

bakterioloogiline puhastus. Antud juhul kasutatakse ultraviolettkiirgurit e. UV-seadet. 

Tagamaks joogivee vastavus mikrobioloogilistele kvaliteedinäitajatele lisatakse 

puhtaveemahutisse aeg-ajalt ka kloori.  

2014-2015. aastal ehitati veepuhastusjaama torustikud ümber selliselt, et tekiks avariiliin ja 

võimalus süsteeme puhastada ilma, et linna veevarustus katkeks. 
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Joonis 7. Kunda linna joogiveetöötlemisjaam (Koidu tn 44).  

Fotod: OÜ Alkranel 02.12.2008  

5.1.3 Tuletõrje veevarustussüsteemi kirjeldus  

Kunda linnas on kokku 21 hüdranti (seisuga 06.10.2016) ning nende asukohad on toodud 

tabelis 15. Vajalik tuletõrjevesi saadakse ühisveevärgist ning tuletõrjehüdrandid on rajatud 

veetorustikule läbimõõduga 100 ja 150 mm. 9 tk hüdrantidest on vanad „Moskva“ tüüpi e. maa-

alused hüdrandid, mille kasutamisel on esinenud talvel kustutusvee kättesaamise probleeme. 

Uuemate, „Tallinna“ tüüpi e. maapealsete hüdrantidega (12 tk) probleeme pole esinenud. 

Lisaks on Kunda linnas tuletõrjevett võimalik võtta neljast reservuaarist: Jaama tn 1 (100 m3), 

Tööstuse tn 10 (ca 40 m3) ja Tööstuse tn 8 reservuaarid (2x50 m3). Vajadusel saab vett kätte ka 

Sadamast ja Lontova silla juurest.  

Hinnanguliselt ei suuda olemasolev veevarustussüsteem tagada tipptunnil vajalikku veekogust 

ning tulekustutusvett, kuna veepuhastusjaamas puudub vajalik tuletõrjevee varu ja seadmete 

tootlikkus pole piisav. Seetõttu põhjustab veevõtt tuletõrjehüdrantidest rõhu langust 

veevarustussüsteemis.  
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Jrk.  Asukoht  Läbimõõt (mm) Tüüp  

1  Sadama tee 27  100  T(mp)  

2  Pargi 26  sõidutee ääres  100  T(mp)  

3  Posti-Jaama rist  100  T(mp) 

4  Jaama 2 (KNC kontori ees)  100  M  

5  Kungla-Kalevi rist  100  M  

6  ÜG juures (Aia tn pool)  100  T(mp)  

7  Kasemäe 17 ees muruplatsil  100  T(mp)  

8  Kalda 16  100  M  

9  Jõe tn.8 juures, tee ääres  100  T(mp)  

10  Mäe 7  100  M  

11  Pargi 6  100  M  

12  Ehitajate 9 (hooldekodu)  100  M  

13  Pargi põik-Mäe rist  100  M  

14  Koidu 44 –veepuhastusjaama ees  150  T(mp) 

15  Koidu 83-85 vahel  100  M  

16  Koidu-Toolse tee rist  100  T(mp)  

17  Astangu 25-27 vahel  100  T(mp) 

18  Posti-Rakvere tee rist  100  M  

19  Astangu 100  T(mp)  

20  Selja tee 11   -   Lajos  100  T(mp)  

21  Selja tee 17   -   Kunrex  100  T(mp)  

 Tabel 15. Kunda linnas olemasolevad tuletõrjehüdrandid. 
Allikas: OÜ Kunda Vesi 

5.1.4 Joogivee kvaliteet  

Kunda linna veevärgist võetud veeproovide analüüs näitab, et joogivesi vastab 

mikrobioloogiliste ja keemiliste kvaliteedinäitajate osas kehtestatud nõuetele. 

Põhjavee kvaliteeti on Kunda linnas põhjalikult uuritud. Peamiselt võetakse veevarustuse 

tarbeks põhjavett Kambriumi-Vendi veekompleksist Voronka ja Gdovi veekihist. Voronka 

veekihi põhjavees on üle lubatud piirnormi üldraua Fe2+-sisaldus (0,49-0,63 mg/l). Gdovi 

veekihi põhjavees on pikaajaliste vaatlusandmete põhjal üle normi Cl- -sisaldus (276…298 

mg/l), üldraua sisaldus (0,5-2,09 mg/l) ning looduslikult kõrge NH4+ -sisaldus (0,95-1,5 mg/l). 

Mikrokomponentidest sisaldab Kundas Gdovi veekihi põhjavesi ülemääraselt baariumit (Ba2+), 

ületades sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrusega nr 1 Joogivee tootmiseks kasutatava või 

kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded kehtestatud põhjavee III 

kvaliteediklassi piirväärtust. Keskkonnainfo registri andmete järgi on puurkaevu katastri nr 

2776 vees baariumi sisaldus 2,1 mg/l (22.07.2003) ning puurkaevu katastri nr 2775 vees 4,7 

mg/l (27.08.2002).  
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Tabelis 14 on näha, et Kunda linna ühisveevarustuses kasutatavates puurkaevudes on üle 

joogivee lubatud piirnormi peamiselt üldraua ja mangaani sisaldus. Ühe Koidu tn puurkaevu 

(katastri nr 2775) põhjavees on üle lubatud piirnormi ka ammooniumi ja kloriidide sisaldus.  

 

Näitaja  

Lubatud 

piirnorm*  Ühik  

  

Puurkaevud (2015)  

 2016 

Puurkaevu katastri nr        2775  2776  2771  2772  2776 

Värvus  -   mg/l Pt  40  20  40  50  10 

Maitse  -   palli  2  1  1  2  1 

Lõhn  -      2  1  0  2  1 

Hägusus  -   NHÜ  15  0,56  4,65  47  <0,5 

pH  6,5-9,5     7,8  7,9 7,8  7,75  7,7 

Ammooniumioon NH4-N  0,5  mg/l  0,68  0,388  0,35  0,97  0,324 

Nitritioon           NO2-N  0,5  mg/l  0,023  0,007  0,007  <0,003  <0,007 

Nitraatioon        NO3-N  50  mg/l  <0,44  <0,09  <0,09  <0,44  <0,09 

Oksüdeeritavus  5  mgO2/l  3,1  0,58  0,75  2,03  2,6 

Üldraud  200  µg/l  277 <40  330  4300  289 

Mangaan  50  µg/l  23,2 20  24  183  23 

Kloriidid  250  mg/l  282,9  33  8,3  179,7  30 

Fluoriidid  1,5  mg/l  0,81  0,47  0,28  0,56  0,67 

Sulfaadid  250  mg/l  <1,0  <5  16  <1,0  14 

Naatrium(Na*)** 200 mg/l 123,8 68 30  64 

Väävelvesinik   -  mg/l  0,022  0,007  0,013  0,02   

Tsink   -  mg/l  0,01  0,03  0,03  <0,01   

Vask  2  mg/l  0,3  0,11  0,16  0,13   

Fosfaadid   -  mg/l  <0,01  0,01  <0,01  <0,01   

Kuivjääk   -  mg/l  984  232  408  528   

Üldkaredus   -  mmol/l  5,92  1,46  2,12  2,75   

Tabel 16. Kunda linna puurkaevude põhjavee kvaliteet. 
Allikas: OÜ Kunda Vesi 

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

analüüsimeetodid".   

Vastavalt Kunda linna joogivee kontrolli kavale teostatakse joogivee tavakontroll neli korda 

ning süvakontroll üks kord aastas. Proovivõtukohaks on vastavalt joogivee kontrolli kavale 

määratud Koidu 71 liitumispunkt (ühisveevärgi kaev). Tabelis 16 on toodud viimaste joogivee 

tava- ning süvakontrollide analüüside tulemused, mille põhjal vastab Kunda linna joogivesi 

keemiliste ja mikrobioloogiliste kvaliteedinäitajate osas kehtestatud normidele. Lähtuvalt 

baariumi piirnormi võimalikust ületamisest teostatakse alates 2017. aastast süvakontrolli 

käigus ka joogivee baariumisisalduse seiret. Normi ületamise korral kavandatakse meetmed 

probleemi lahendamiseks ning lahendatakse probleem veepuhastusjaama rekonstrueerimise 

või uue rajamise käigus. 
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Näitaja  
Lubatud 

piirnorm*  
Ühik  

Koidu 71 

8.11.2016 

Koidu 71  

11.11.2015  

Koidu 71  

20.11.2014 

Koidu 71  

28.11.2013  

Värvus     mg/l Pt  10 20  10  20  

Maitse     palli  1 1  0  0  

Lõhn      1 1  0  0  

Hägusus    NHÜ  <0,5 1,10  <0,5  1,41  

pH  6,5-9,5    8,3 7,8  8,2  8,0  

Elektrijuhtivus  2500  µS/cm  553 549  572  391  

Ammooniumioon NH4-N  0,5  mg/l  0,136 0,192  0,228  0,342 

Nitritioon           NO2-N  0,5  mg/l  <0,007 0,007  <0,07  <0,07   

Nitraatioon        NO3-N  50  mg/l  0,70 <0,2  0,56  0,96  

Oksüdeeritavus  5  mgO2/l  2,4 <1 -  <1  

Üldraud  200  µg/l  188 <40 53 <40  

Mangaan  50  µg/l  3,7 0,53  13  24  

Kloriidid  250  mg/l  31 29  34  29  

Fluoriidid  1,5  mg/l  0,76 0,47  0,9  0,30  

Boor  1  mg/l  0,112 0,158  0,149  0,316  

Sulfaadid  250  mg/l  23 <5 <5  <5  

Alumiinium  200  µg/l  <20 <20  <20  <20 

Tsüaniid  50  µg/l  <3 <3  <3 <3 

Naatrium  200  mg/l  65 67  69 67 

Heksaklorobenseen  -  ng/l  - -  <1  <1 

Benseen  1  µg/l  <0,1 <0,1  <0,1   

Isodriin  ng/l - - - <1,4 

Isobensaan*  ng/l - - <5,1  

Benso(b) fluoranteen  ng/l  <0,001 <0,001  -  -  

 Benso(k) fluoranteen  ng/l  <0,001 <0,001 -  -  

Benso(a)  püreen 0,010  ng/l  <0,0005 <0,0005  <0,002 <0,002 

Benso(g,h,i)  püreen  ng/l <0,002 <0,002   - 

Indeno (1,2,3-cd) perüleen   ng/l  <0,002 <0,002  -  -  

a-Heksaklorotsükloheksaan  100  ng/l  - <10  <0,6  -  

b-Heksaklorotsükloheksaan   - - <1,2 - 

d-Heksaklorotsükloheksaan   - - <0,9 - 

g-Heksaklorotsükloheksaan   - - <0,5 - 

Triklorometaan ( kloroform)  µg/l  <0,1 <0,1 - - 

1,2-dikloroetaan  3  µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <3   

Trikloroetaan  (trikloroetüleen)*  10  µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1   

Tetrakloroeteen 

(tetrakloroetüleen)* 
  µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1   

Tetrakloroeteeni ja trikloroeteeni 

summa * 

10 µg/l - -   

Trihalometaanide summa  100  µg/l  - -  <0,2   <0,4 

Pestitsiidide summa  0,5  µg/l  - -  <5 <5 
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Polütsükliliste aromaatsete 

süsivesinike (PAH) summa  
0,1  µg/l  

- 
<0,004  <0,004 -  

Antimon  5  µg/l  <0,05 <0,05  0,06  <0,05  

Arseen  10  µg/l  <0,05 <0,05  0,07  0,09  

Elavhõbe  1  µg/l  0,021 <0,015  <0,015   -  

Kaadmium  5  µg/l  <0,02 <0,02  0,02  <0,02 

Nikkel  20  µg/l  <0,1 <0,10  0,15  0,30  

Plii  10  µg/l  0,13 <0,1  0,30  <0,1 

Seleen  10  µg/l  <0,05 <0,05  0,05  <0,05 

Vask  2  µg/l  3,1 <01  <1   <1  

Coli-laadsed bakterid   0  PMÜ/100 

ml  

0 0  0  0  

Escherichia coli  0  PMÜ/100 

ml  

0 0  0  0  

Enterokokid  0  PMÜ/100 

ml  

0 0  -  -  

Kolooniate arv 22ºC  100  PMÜ/1 ml  16 -  11  75  

Tabel 17. Kunda linna joogivee kvaliteet ühisveevõrgus. 
Allikas: OÜ Kunda Vesi 

* Kehtestatud sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusega nr. 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Keskkonnaministri 2.04.2004. a määrus nr 12 Pinnases 

ja põhjavees ohtlike ainete piirnormid.  

Tabelis 17 toodud näitajad iseloomustavad eelkõige joogiveetöötlusjaama läheduses 

paiknevatele tarbijatele antava joogivee kvaliteeti.   

Kambrium-Vendi põhjaveekompleksi Voronka ja Gdovi veekihile on iseloomulik ka 

looduslikult kõrge raadiumi sisaldus, mis võib põhjustada joogiveena kasutamisel ülemäärast 

efektiivdoosi. Kunda linna puurkaevude joogivees mõõdetud efektiivdoosi väärtused on toodud 

tabelis 18.  

 

Näitaja  
Lubatud 

piirnorm*  
Ühik  

Jaama  tn  

13,  

08.01.01  

Koidu  tn  

veepuhastus-  

jaama  pk,  

2013 

katastri nr.      2771  2776  

efektiivdoos  0,10  mSV/aastas  0,435  0,428  

Tabel 18. Kunda linna joogivee kvaliteedi analüüsitulemused radioloogiliste näitajate osas. 

Allikas: OÜ Kunda Vesi 

* Kehtestatud sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid.  

Tabelist 18 on näha, et Kunda linna veevarustuses kasutatavatest Kambrium-Vendi 

veekompleksi puurkaevudest võetud joogiveeproovides ületab efektiivdoos lubatud 

piirsisaldust ligikaudu 4-7 korda. 
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5.1.5 Veevarustussüsteemi seisukord 

Ühisveevarustusega on kaetud kogu Kunda linna tiheasustusala ja ühisveevarustusega liitumise 

võimalus on tagatud kõigile elanikele.  

Puurkaevud on rajatud enamasti šurfidesse ning korralikult suletud šurfides on olukord hea. 

Jaama tn puurkaev-pumpla hoone on halvas seisukorras ja amortiseerunud. Puurkaevu sisustus 

on rekonstrueeritud. Rekonstrueerimistööde käigus paigaldati Jaama tn puurkaev-pumplasse 

uus pump, automaatikaseadmed ja torustikud. Ühisveevarustuses kasutatavatel puurkaevudel 

on tagatud piisav sanitaarkaitseala. Koidu tn 44 asuvad puurkaevud ja joogiveetöötlusjaam on 

ümbritsetud aiaga.  

Kunda linnas on veemõõtjatega varustatud enamus tarbijaid, puuduvad vaid ühel  Laane tänava 

elumajal;   

Veekadu on ühisveevõrgus on hinnanguliselt 35-40 m3/d ehk ligikaudu 10% tarbitud vee 

kogusest.  

Kunda linnas on tuletõrjevee võtmiseks rajatud 21 hüdranti ning tulekustutusvesi saadakse 

ühisveevärgist. Olemasolev veevarustussüsteem ei suuda aga tagada tipptunni vajalikku 

veekogust ning tulekustutusvett.   

5.2 Kanalisatsioonisüsteem  

Kunda linnas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 92% linna elanikest ehk ca 2875 

inimest.  

Veeseaduses toodud reovee kogumisalade määramise kriteeriumidest tulenevalt on Kunda 

linna territooriumil (hõlmab ka Viru-Nigula vallas Ojaküla) määratud reoveekogumisala 

piirkond 171,3 ha registrikoodiga: RKA0590253. Reoveekogumisalast jäävad välja Lontova ja 

Sadama piirkond (k.a Sadama tee) ning hoonestamata kinnistud. Kunda linna 

reoveekogumisala kaardi ja koormusandmete põhjal on linna reostuskoormus 4500 

inimekvivalenti. Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 26 ie/ha (alus: 

Keskkonnaministri käskkiri 10.05.2016 nr 1-2/16/433).   

Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajadest ning ligikaudu 

pool eramutest. Ühiskanalisatsiooniga on liitumata peamiselt Sadama tee ja Lontova  piirkonna 

elanikud. Viimastel aastatel on valminud ühiskanalisatsioon Jõe, Kalevi, Lembitu, Rahvamaja, 

Turu ja osaliselt  Kasemäe tänava elanikele.  

Reovee suunamiseks Kunda linna reoveepuhastisse on hetkel kasutusel kaheksa 

reoveepumplat. Kronkskalda elamupiirkonda rajatud kaks reoveepumplat, millest üks on 

lõpuni väljaehitamata (puuduvad pumbad ja elektrivarustus) ning pole kasutusel. Reovee 

ülepumplad on rajatud peale 2002. aastat ning nende seisukord on hea.   

Kunda linna reovesi puhastatakse 2008. aastal rekonstrueeritud aktiivmudapuhastis, mis asub 

linna põhjaosas Lepiku teel. Puhasti jõudlus reostuskoormuse järgi on 252 kg BHT7/d ja 

hüdrauliline jõudlus 1368 m3/d. Puhastis toimub reovee mehaaniline, keemiline ja bioloogiline 

puhastus. Heitvesi juhitakse Kunda lahte. Puhastusprotsessist eraldatav liigmuda tihendatakse 

ja tahendatakse kohapeal ning komposteeritakse puhasti juurde rajatud asfaltplatsil.   
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Kunda linna olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonirajatised on 

kirjeldatud käesoleva töö lisas esitatavatel skeemidel 1 ja 2.  Skeemidel on kajastatud Kunda 

linna reoveekogumisala piir koos koormusandmetega.  

  

5.2.1 Kanalisatsioonisüsteemi tehniline kirjeldus 

Kunda linna kanalisatsioon on osaliselt ühisvoolne ning ühiskanalisatsiooni juhitakse seega ka 

sademetevett. Lisaks toimub reovee vooluhulga suurenemine lumesula- ja saju perioodidel, mis 

on tingitud pinnasevee kõrgest tasemest ning kanalisatsioonisüsteemi torustike ja kaevude 

ebatihedusest. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda 

põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust.   

Kunda linnas on kokku ca 19,9 km kanalisatsioonitorustikke, millest ligikaudu 15,65 km kuulub 

OÜ-le Kunda Vesi ning ligikaudu 4,25 km Kunda linnale. Isevoolsete torustike rajamisel, kokku 

ligikaudu 18,2 km, on kasutatud nii keraamilisi kui ka malmtorusid peamiselt läbimõõduga De 

200, 250 ja 300 mm. Üksikutes lõikudes ning reoveepuhastisse suunduvad 

kanalisatsioonikollektorid on läbimõõduga De 400 ja De 500 mm. Survetorustikud, kokku 

ligikaudu 1,8 km, on ehitatud malm-, teras-, kui plastmasstorudest läbimõõduga De90 ja De110 

mm.   

Kunda linna sademetevee kanalisatsioonitorustike kogupikkus on ligikaudu 2,2 km ning need 

on rajatud peamiselt Võidu, Jaama, Kalevi tänavale ning Lasteaia piirkonna sademetevee 

juhtimiseks ühiskanalisatsiooni ning kraavidesse. Torude läbimõõdud jäävad peamiselt 

vahemikku De250 ja De500 mm. Osad sademevee kanalisatsioonisüsteemid on amortiseerunud 

ning ei suuda sademetevett ära juhtida.   

Kunda linna kanalisatsioonisüsteem on toodud käesoleva töö lisades oleval skeemil 1 (Kunda 

linna olemasolev ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem).   

Kunda linnas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamik linna ettevõtetest ja asutustest. 

Kunda linna asutustest on ühiskanalisatsiooniga ühendatud linnavalitsus, Ühisgümnaasium, 

lasteaed Kelluke, spordikompleks, linnaraamatukogu ja linna klubi. Kokku on Kunda linna 

ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud asutusi ning ettevõtteid 35 ning nende reoveeteke 

2015. aastal oli kokku ligikaudu 36 056 m3  ja 2016. aastal 36 174 m3. Ühiskanalisatsiooni 

suunatakse üksnes Kunda linna elanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku 

päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita.   

Reovee koguseid Kunda linnas ei mõõdeta, vaid loetakse võrdeliseks tarbitud vee kogusega. 

Tabelis 19 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike, asutustes ning ettevõtetes 

tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2015.  

 

 Näitaja  Ühik  Veekogused 

2015  
Veekogused 

2016 

Tarbitud veekogused (elanikkond, ettevõtted ja 

asutused)  

m3/a  114 112  115 749 

sh. eramajade ja korrusmajade elanikud  m3/a  78 056 79 575 

sh. asutused, ettevõtted  m3/a  36 056 36 174 
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Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke  m3/d  313  317 

 Tabel 19. Kunda linna ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike, asutustes ning ettevõtetes 

tarbitud vee kogused 2015. ja 2016. aastal. 

Allikas: OÜ Kunda Vesi.  

Kunda linna reoveepuhastis mõõdab reovee koguse arvesti. 2015. aastal reoveepuhastisse 

suunatud reovee kogus oli ca 122 684 m3 ehk ligikaudu 336,1 m3/d. Sellest tulenevalt 

moodustab sademetevesi ning infiltratsioonivesi ligikaudu 20% ühiskanalisatsiooni 

suunatavast reovee kogusest.  

Sademevee torustikud ja kraavid on linnas rajatud erinevatel aegadel. 

Vanemad rajatised: 

1. Kalevi tn 

2. Võidu tn, Kasemäe tn, Koidu tn, Staadioni tn 

3. Jaama tn  

Uuemad rajatised:  

1. Selja tee kraav (Võidu ristmikul), renoveeritud, juhitud tee alt läbi trassi 

2. Pargi ja Tähe tn ristmik, juhitud ühiskanalisatsiooni süsteemi – 36 jm 

3. Mäe ja Koidu tn ristmik, juhitud tee alt läbi kogumiskraavi  

4. Lasteaia veed, juhitud tee alt läbi kogumiskraavi  

Lahtised kraavid: 

1. Spordi tn 9 kinnistu kõrval + juhitud tee alt läbi kogumiskraavi  

2. Koidu tn – piki teed (lasteaia vastas, Koidu 42 kohal torusse viidud) 

3. Koidu tn lõpp – piki teed (peale veepuhastusjaama) 

4. Koidu tn ja Astangu vahel (+ metsakuivenduse kraavid) 

5. Võidu tn – piki mäeveeru 

6. Toolse tee – ristub (Lepiku tee ristmikul) 

7. Toolse tee 11 kohal (juhitud tee alt läbi) 

8. Lepiku tee – piki teed 

9. Lontova tee – piki teed (Metsa tn ristmikust jõeni) 

10. Lontova tee – piki teed (Lontova 16 linna piirini) 

11. Mäe tn piki teed  / vahemikus 2 – 10  

12. Sadama tee ääres – piki teed kahel pool 

13. Kalmistu tee ääres – piki teed kahel pool 

14. Ranna tee – teeservas (alguses) 

15. Mere tn – kahel pool 

16. Pargi tn – piki teed 

17. Rahvamaja tn – piki teed (erinevad lõigud) 

18. Uus-Sadama tee – piki teed kahel pool (kohati) 

19. Lembitu tn – metsa vahel juhitud mere poole (kaks silda)  

20. Selja tee – piki teed kahel pool (uued kraavid ja truubid)  

Truubid: 

1. Lontova tee – 4 truupi 
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2. Mageranna tee – 1 truup 

3. Spordi tn – 1 truup 

4. Toolse tee – 2 truupi 

5. Kalda tn – 1 truup 

6. Kungla tn – 1 truup 

7. Kalmistu tee – 1 truup 

8. Lembitu tn – 1 truup 

9. Metsa tn – 2 truupi 

10. Selja tee (uued)  

Projekteeritud uued süsteemid: 

1. Keskväljak – 2006  

2. Selja tee, Rakvere mnt, KNT ring – 2011 

3. Jäätmejaama plats – 2010  

 

5.2.2 Kunda linna reovee reostuskoormus  

Kunda linnas juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike ja asutuste ning ettevõtete 

olmereovett. Kuna kanalisatsioon on ühisvoolne, satub kanalisatsiooni ka sademetevesi.  

Kuna Kunda linnas pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud 

reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 20). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja koolis tarbib 

inimene vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. A, 1995). Arvutuslikuks 

veetarbeks on vastavalt reaalsele ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike veetarbe andmetele 

võetud 70 liitrit elaniku kohta ööpäevas. Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe 

Kunda linna ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku tekitatud ööpäevaseks 

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

heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.   

Kunda linna elanike ja asutustes ning ettevõtetes tekitatud arvestuslik reovee vooluhulk on 

ööpäevas ca 312,6 m3 (vt tabel 20). Sealhulgas on arvestatud Kunda linnavalitsuse ning AS-i 

Kunda Nordic Tsement ühiskanalisatsiooni juhitava arvestuslikku sademetevee kogusega. 

Elanikelt tekib arvutuslikult ööpäevas ca 213,9 m3 reovett, mis on ligikaudu 68,4% kogu 

tekkivast reovee vooluhulgast. Kunda linna ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike ning 

asutuste ja ettevõtete ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 1852,35 kg BHT7/d. Antud 

parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast.  
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Reostuskoormuse 

tekitaja  

Elanikud, 

töötajad  
Erireostus-

koormus  
Vee 

eritarve  
Reostus-

koormus  
Vooluhulk  

BHT7   

kokku  ie/d  l/d  ie  m3/d  kg/d  

ÜK-ga ühendatud 

elanikud  
2948  1  70  2948  218,01  176,88  

Kunda 

Ühisgümnaasium  
536  0,4  8,44  36  3,63  2,16  

Kunda lasteaed  203  0,3  16,25  6  2,55  0,36  

Kunda 

spordikompleks  
70  0,15  50  1,05  15,55  0,063  

Kunda 

linnavalitsus  
18  0,15  40  0,45  0,31  0,027  

Kunda klubi  43  0,3  25  1,5  0,58  0,09  

Politsei- ja 

Piirivalveameti 

Kunda piiripunkt 

9  0,4  79  0,4  0,58  0,024  

Kunda seltside 

maja, sh eakate 

päevakeskus  

20  0,3  35  0  0,35  0,000  

Päästeameti Ida 

päästekeskuse 

Kunda PK  

16  0,4  40  0,8  0,65  0,048  

Kunda 

hooldekodu  
40  0,3  12  1,2  4,02  0,072  

Kunda polikliinik  15  0,25  27  0,5  0,18  0,03  

Asutuste reovesi 

kokku  
         47,9  28,4 2,874  

Elukondlik reovesi 

kokku  
         2995,9  246,41  179,754  

AS Kunda Nordic 

Tsement  
239  0,4  35  20  50,18  1,2  

OÜ Ardis 

Konsultatsioonid 

15 0,75 128 1,5 6,01 0,09 

AS Lajos  55  0,3  1,9  3  2,99  0,18  

OÜ Quant 

Estonia 

123 0,4 26,2 4,8 2,36 0,288 

AS Kunda-Auto  29  0,4  36  1,2  0,74  0,072  

Järva Tarbijate 

Ühistu  
10  0,3  185  0,3  1,39  0,018  

AS A.K. Buss  10  0,4  139  0,4  1,28 0,024  

AS OG Elektra  10  0,4  114  0,4  0,96  0,024  

OÜ Westender  15  0,75  56,5  1,5  0,46  0,09  

AS Kunda Trans  65  0,3  10,7  2,1  0,39  0,126  

AS Olerex  74  0,1  5,1  0,7  0,01  0,042  

OÜ Baltmer 

Consult  
5  0,4  60  0,4  0,15  0,024  
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OÜ Kunda Apis  6  0,3  36  0,3  0,12  0,018  

    muud  0  0  0  0  3,65  0  

Ettevõtted kokku           36,6  70,69  2,196  

Purgitav reovesi  7  1  72,12  7  1,7  0,4  

REOVESI 

KOKKU  
         3039,5  318,8  182,35  

Tabel 20. Kunda linna reoveekogused ja reostuskoormus. 
Allikas: OÜ Kunda Vesi 

5.2.3 Kunda linna reoveepumplad  

Kunda linnas on ühiskanalisatsioonisüsteemiga varustatud suurem osa linnast. Linna 

läänepoolsest osas, kus asuvad peamiselt kortermajad ja ka eramajad suunatakse reovesi 

isevoolsete kanalisatsioonitorustike abil Kunda reoveepuhastisse. Kunda linna ida- ja 

lõunapoolsest osast reovee juhtimiseks Kunda reoveepuhastisse kasutatakse reovee 

ülepumplaid. Kokku on Kunda linnas üheksa reoveepumplat, millest üks (Kronkskalda 

elamupiirkonna reoveepumpla) on lõpuni väljaehitamata (puuduvad pumbad ja elektrivarustus) 

ja pole hetkel kasutusel. Lisaks on rajamisel veel kaks reoveepumplat Jõe tänava piirkonda. 

Reoveepumplate andmed on toodud tabelis 19. Reovee ülepumplad on rajatud peale 2002. a ja 

nende seisukord on hea.    
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Objekti tähis  Objekti nimi  
Kasutatava 

pumba mark  

Tootlikkus 

(m3/h)  
Üldhinnang  

Reoveepumpla  

nr. 1  

Vanalinna (Uus 

Sadama tee)  

reovee 

ülepumpla  

Faggiolati  

Pumps  S.P.A.  

G411R6V2- 

P90AA2  

81  
Pumpla on rajatud 2003 ja on heas 

seisukorras.  

Reoveepumpla  

nr. 2  

Kunda linna 

Rahvamaja tn  

reovee 

ülepumpla  

Andmed 

puuduvad  

Andmed 

puuduvad  

Paikneb Kunda linnas Rahvamaja 

tänava ja Lembitu tänava ristmiku 

läheduses. Tegemist on 

kompaktpumplaga, mis on rajatud  

2003. aastal.  Rahuldavas seisukorras. 

Reoveepumpla  

nr. 3  

Kunda linna  

Kasemäe tn.  

ülepumpla nr. 3  

Andmed 

puuduvad  

Andmed 

puuduvad  

Pumpla  paikneb  Kunda  

spordikompleksi lähedal ning on 

rajatud muldesse. Pumpla on ehitatud 

2002. aastal. Rahuldavas seisukorras. 

Reoveepumpla  

nr. 4  

Kunda klubi  

reovee ülepumpla  

Andmed 

puuduvad  

Andmed 

puuduvad  

Reovee ülepumpla asub Kunda klubi 

juures (Lasteaia tn 4) ning on rajatud  

2003. aastal. Pumpla on heas 

seisukorras ning on mõeldud klubis 

tekkiva reovee juhtimiseks 

ühiskanalisatsiooni.  

Reoveepumpla  

nr. 5 ja nr. 6  

Kunda linna  

Kronkskalda 

elamupiirkonna 

reoveepumplad  

Andmed 

puuduvad  

Andmed 

puuduvad  

Reovee  ülepumplad  on  mõeldud  

(Kronkskalda elamupiirkonna)  

Toolse tee ja Astangu tn elanike 

reovee pumpamiseks reoveepuhastile. 

Pumplad on rajatud 2006/2007. 

aastal, nr 6 pole hetkel kasutusel. 

Mõlemad pumplad on klaasplastist 

kompaktpumplad.  

Reoveepumpla  

nr. 7  

Jõe tänava 

reoveepumpla  

nr. 1  

ABS Pumps -  

AS  0530- 

S12/2D (2 tk)  

≥ 12 (1 pump)  

Pumplad on kompaktsed 

plastkorpusega  ühekambrilised  ja 

varustatakse märgasetusega 

pumpadega. Pumpla rajati 2009. 

aastal. Rahuldavas seisukorras. 

Reoveepumpla 

nr. 8 

Rahvamaja 

tänava 

ülepumpla 

Ebora pumps ≥ 10 (1 pump 

Pumpla rajati 2014 aastal. Pumpla 

on töökorras. 

 

Reoveepumpla  

nr. 9 

Jõe tänava 

reoveepumpla  

nr. 2  

ABS Pumps -  

AS  0530- 

S12/2D (2 tk)  

≥ 10 (1 pump)  

Pumplad on kompaktsed 

plastkorpusega ühekambrilised ja 

varustatakse märgasetusega 

pumpadega. Pumpla rajati 2009. 

Aastal ning selle abil toimub reovee 

pumpamine Jõe tänavalt Kunda linna 
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ühiskanalisatsiooni. Rahuldavas 

seisukorras. 

Tabel 21. Kunda linna reoveepumplate ülevaade.  
Andmed: OÜ Kunda Vesi, Kunda linnavalitsus.  

5.2.4 Kunda linna reoveepuhasti  

Kunda linna reoveepuhasti asub linna põhjaosas Lepiku teel (joonis 8). Puhasti on rajatud 1974. 

aastal ning selle hüdrauliline võimsus oli 2500 m3 reovett ööpäevas. 2004. aastal rekonstrueeriti 

reoveepuhasti võreseadmete hoone ning paigaldatud mehaaniline võre ning võrepress. 2008. 

aastal viidi läbi reoveepuhasti ulatuslikum rekonstrueerimine. Rekonstrueerimise käigus 

korrastati olemasolevad mahutid vajalikus mahus ning rekonstrueeriti reovee eelkäitluseks 

kasutatav liivapüünis ja paigaldati uued tehnoloogilised seadmed ning muda veetustamise 

süsteem. Reoveepuhasti asub OÜ-le Kunda Vesi kuuluval maa-alal. Reoveepuhasti aluse maa 

hoonestusõigust reguleerib Kunda reoveepuhasti kasutusvalduse leping, mis on sõlmitud OÜ 

Kunda Vesi ning Kunda linnavalitsuse vahel. Puhasti projekteeritud jõudlus reostuskoormuse 

järgi on 252 kg BHT7/d (4200 ie) ja hüdrauliline jõudlus 1368 m3/d.  

Reovesi voolab puhastisse isevoolse torustiku kaudu. Läbinud võre juhitakse reovesi 

aereeritavasse liivapüünisesse, mille projekteeritud jõudlus on 57 m3/h. Liivapüünisest 

juhitakse reovesi bioloogilise puhastuse osasse.   

Bioloogiline puhastus koosneb anaeroobsest, anoksilisest ning aeroobsest tsoonist. Bioloogilise 

puhastuse tarbeks on kasutatud ära olemasoleva reoveepuhasti mahuteid. Anaeroobne protsess 

toimub ühes olemasolevas endises eelsetitis, mida kasutatakse ka ühtlustusmahutina. Mahuti 

kogumaht on 377 m3. Mahuti on varustatud segamissüsteemiga ning seal viiakse läbi fosfori 

bioloogiline sidumine. Anaeroobsest mahutist pumbatakse reovesi vastavalt reovee 

nivooanduritele sukelpumba abil (projektikohane jõudlus 60 m3/h) anoksilisse mahutisse. 

Anoksilises mahutis/tankis toimub bioloogiliseks lämmastikuärastuseks vajalik 

denitrifikatsiooniprotsess. Mahuti on rekonstrueeritud endise eelsetiti mahuti baasil ning selle 

maht on ligikaudu 370 m3. Mahuti on varustatud segamissüsteemiga ning mahutisse juhitakse 

retsirkulatsioonivett ning aktiivmuda denitrifikatsiooni läbiviimiseks. Anoksilisele mahutile 

järgneb aeratsioonimahuti, mis koosneb mitmest eelnevalt kasutatud protsessimahutist ning 

selle kogumaht on ligikaudu 1140 m3. Aeratsioonimahutis toimub orgaanilise aine 

lagundamine ning nitrifikatsiooniprotsessid. Aereerimiseks kasutatakse peenmull 

toruaeraatoreid, mis on paigutatud aeratsioonimahuti põhja. Vajalik õhk saadakse tehnohoones 

olevate puhurite abil, millest kaks on töös ning üks reservis. Puhurite nimivõimsus on 18,5 kW 

ning õhu tootlikkus ligikaudu 600 m3/h. Aerotankist juhitakse reovesi järelsetititesse. 

Olemasolevad järelsetitid on ehitatud ümber vertikaalseteks setititeks. Rekonstrueerimise 

käigus ehitati välja mudataskud ning olemasolev puitvahesein asendati betoonpaneelidega. 

Järelsetitites toimub ka liigmuda ja tagastusmuda pumpamine. Tagastusmuda pumbatakse 

tagasi bioloogilise puhastusprotsessi algusesse (anaeroobsesse ja anoksilisse mahutisse). 
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Liigmuda pumbatakse järelsetitist välja vastavalt veetustaja programmile. Heitvesi juhitakse 

ülevoolusüsteemi abil suublasse.   

Mudatöötlus kätkeb järelsetititest eemaldatava muda kogumist ja eeltihendamist 

mudatihendajas ning tihendatud muda veetustamist. Vastavalt projektile on ette nähtud 

mehaaniline veetustamine mudatihendajaga varustatud lintfilterpressis. Muda tihendamine ja 

veetustamine toimub puhasti juures asuvas tehnohoones. Tihendatud muda veetustamise 

efektiivsuse suurendamiseks kasutatakse polümeerilahust. Veetustatud muda ladustatakse 

kohapeal selleks ette valmistatud mahutis. Puhasti rekonstrueerimisel oli vastavalt projektile 

ette nähtud ka keemiline fosforiärastus reoveest, kuid praegusel hetkel seda ei rakendata.   

Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le Kunda Vesi väljastatud vee-erikasutusloale (nr 

L.VV/321680) on Kunda laht (suubla kood 311000). Vastavalt Eesti Veeseadusele on kõik 

Eesti veekogud (s.h. Kunda laht) reostustundlikud heitveesuublad.  

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/321680) keskkonda viidavad lubatud saasteaine kogused ning 

Kunda linna reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 2014. ja 2015. aastal on 

toodud tabelis 20. Keskkonda viidavat sulfaatide kogust vastavalt vee-erikasutusloale ei 

limiteerita. 

    

    

    

Joonis 8. Kunda linna reoveepuhasti.  

Fotod: OÜ Alkranel 02.12.2008 ja 31.01.2017 
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Tabel 22. Kunda linna reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused.  
Allikas: OÜ Kunda Vesi  

Tabeli 22 andmetest selgub, et 2015. a  vastasid heitvee saasteainete sisaldused kehtestatud 

normidele.  

Kunda linna kanalisatsioonisüsteemide seisukord  

Kunda linnas on ühiskanalisatsiooniga peamiselt ühendatud korrusmajade elanikud, enamik 

eramajade elanikest ning asutused ja ettevõtted.  

Kunda linna ühiskanalisatsioon on osaliselt ühisvoolne, mistõttu sadude perioodil suureneb 

oluliselt puhastisse juhitava reovee vooluhulk. Samuti toimub sademetevee ja pinnasevee 

infiltratsioon ühiskanalisatsiooni torustike ning kaevude amortisatsiooni tõttu.  

Kunda linnas on reovee suunamiseks puhastile rajatud kokku üheksa reoveepumplat, millest 

üks (Kronkskalda elamupiirkonnas) on lõpuni väljaehitamata ning pole hetkel kasutusel. 

Peamiselt on pumplad kasutusel linna ida- ja lõunaosas reovee juhtimiseks puhastile. 

Reoveepumplad on rajatud peale 2002. aastat ning on heas seisukorras.  

Kunda linna reoveepuhasti rekonstrueeriti 2008. aastal. Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus 

on 252 kg BHT7 ööpäevas ning hüdrauliline jõudlus 1368 m3/d. Puhasti tagab üldjuhul heitvee 

vastavuse kehtestatud vee-erikasutusloa normidele. Suurest vooluhulga kõikumisest tingituna 

esineb aeg-ajalt häireid puhasti töös, mistõttu suublasse (Kunda lahte) juhitav heitvesi pole aeg-

ajalt vastanud kehtestatud piirnormidele (fosfori osas 2015 juunis).   

Sademeveekanalisatsiooni torustike (ca 2,2 km) amortisatsioonist tulenevalt ei suuda 

olemasolev sademevee kanalisatsioonisüsteem osades lõikudes sademevett ära juhtida.  

Vanad sademevee torustikud on amortiseerunud, osaliselt sisse vajunud või läbi lõigatud. 

Kaevud on kohati pinnasesse mattunud. Puudub ülevaade, milline osa torustikust on säilinud ja 

kasutuskõlblik ning pole teada, kas vesi liigub õiges suunas ja jõuab kogumiskraavi. 

Aasta    2016., 2015. aasta  

Kuupäev  Vee- IV kv 2016 
III kv 

2016 

II kv 

2016 

I kv 

2016 

IV kv 

2015 

III kv 

2015  

Komponent  

erikasutusloaga 

lubatud suurim 

sisaldus (mg/l)  

konts.  

(mg/l ) 

konts. 

(mg/l)  

konts. 

(mg/l)  

konts. 

(mg/l)  

konts. 

(mg/l ) 

konts. 

(mg/l)  

BHT7  15 < 3,0  < 3,0  < 3,0  < 3,0  < 3,0  < 3,0   

KHT  125 35 < 30   < 30  < 30 < 30   < 30  

heljum  25 6,6 6,2 16 7 10 8 

üldlämmastik  45 8,4 7,9 9,5 8,55 12 6,09 

üldfosfor  1,5 0,008294 0,00378 0,2 0,23 0,39 0,43 

sulfaat  -  82 53 50 62 45 29 

1-aluselised 

fenoolid  
0,1 0 0,0021 0,0021 0,01 0,003 0 

2-aluselised 

fenoolid  
15 0,003 0,009 0,009 0,003 0,009 0,003 

naftasaadused  1 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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Toolse /Astangu tn elamukvartali sademevee drenaaž on lahendatud kraavidega, mis on suures 

osas kinni kasvanud ja ei täida oma eesmärki liigvee ärajuhtimise osas. Krundiomanike endi 

rajatud drenaažidest voolab sademevesi üle Toolse tn uuendatud teekatte ja drenaaži lõpp on 

juhitud Astangu ja Toolse tee vahelise mänguväljakuni. Seda maa-ala on täidetud ning see 

asetseb Toolse tänava elamukruntidest kõrgemal, mistõttu voolab sademevesi sinna edasi ning 

piirkond kannatab liigniiskuse all.  

 

Sademeveekanalisatsiooni olukord seisuga 02.11.2016: 

2016. a teostati survepesu ja kaameravaatlused Kalevi tn ja Jaama tn. Töid teostas AS Lavateir 

(põhitegevuse kaubamärk ToruAbi), kes omab korralikku survepesurit ja kaamerat. Vaatluse 

tulemused on esitatud DVD-l.  

Kalevi tn tööd teostati vahemikus 06. – 14.10.2016. DVD-plaatidel on roboti lindistused ja 158 

lk vaatlusraport koos olukorra hinnangu ja soovitustega.  

Jaama tn tööd teostati vahemikus 25.10 – 01.11.2016. DVD-plaadil on 485 lk vaatlusraport ja 

olukorra hinnang.   
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6 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine  

Perspektiivis lahendatakse ühisveevarustus peamiselt olemasolevate puurkaevude baasil, uute 

puurkaevude rajamise vajadus selgub kaugemas tulevikus. Käesoleval ajal on Kunda linnas 

kasutusel peamiselt kolm puurkaevu. Olemasolev Kunda linna reoveepuhasti on 

rekonstrueeritud 2008. aastal ja tagab reoveepuhastist väljuva heitvee vastavuse kehtestatud 

vee-erikasutusloa nõuetele.   

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamisel on mõistlik jagada rekonstrueerimis- ja 

rajamistööd etappideks. See tagab tööde jätkusuutliku teostamise ning arvestab Kunda linna ja 

vee-ettevõtte majanduslike võimalustega.  

Lähtuvalt joogivee direktiivi nõuetest, peab kõikides olemasolevates veevarustussüsteemides, 

millega varustatakse rohkem kui 50 elanikku, joogivesi vastama kvaliteedinõuetele. Üle 2000 

ie reoveekogumisaladel tuleb vastavalt asulareovee direktiivile tagada reovee nõuetekohane 

kogumine ja puhastamine. Direktiivist tulenevalt tuleb reovesi koguda läbi ühiskanalisatsiooni. 

Erijuhtudel, näiteks kui reovee kogumine läbi ühiskanalisatsiooni on majanduslikult 

põhjendamata, võib kogumist korraldada ka muul viisil, nt individuaalsete kogumissüsteemide 

kaudu. Direktiivi nõuete täitmiseks tuleb kõikide üle 2000 ie reoveekogumisaladel välja ehitada 

ühiskanalisatsioon ja rekonstrueerida olemasolev amortiseerunud kanalisatsioonisüsteem. 

Alljärgnevalt on välja toodud plaanitavad veemajanduse arendustegevused Kunda linnas 

aastatel 2016-2033:  

o 2017-2021  

- Joogivee efektiivdoosi vähendamiseks võimalike meetmete väljaselgitamine ja 

rakendamine (nt. joogiveetöötlus ioonvahetuse või pöördosmoosi teel, joogiveeallika 

vahetus või erinevatest allikatest pärineva vee segamine).  

- Vajadusel uue puurkaevu rajamine põhjavee võtmiseks Kambrium-Vendi Voronka 

veekihist.  

- Amortiseerunud veetorustike rekonstrueerimine ja uute rajamine kokku ca 5 km ulatuses, 

sh. Ehitajate tänava, Mäe tänava, Koidu põik, Toolse tee, Jaama tänava, Posti tänava, Võidu 

tänava, Pargi tänava, Mere tänava ning nendega piirnevate tänavate veetorustike 

rekonstrueerimine ja ehitamine.  

- Amortiseerunud kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine kokku ca 2 km ulatuses.  

- Sademetevee kanalisatsioonitorustike/süsteemide rajamine Koidu, Pargi põik, Tähe ja 

Pargi tänava piirkonda ning olemasolevate sademetevee kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine Mäe ja Kalevi tänava ning Lasteaia piirkonnas.  

- Sademetevee drenaažiprobleemide lahendamiseks meetmete kavandamine ja 

lahendamine Toolse/Astangu tn elamukvartalis. 

- Tulekustutusvee tagamiseks amortiseerunud hüdrantide rekonstrueerimine.  

- Veepuhastusjaama  osaline kaasajastamine. 
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o 2022-2026  

– Amortiseerunud veetorustike rekonstrueerimine kogupikkusega ligikaudu 2 km.  

- Amortiseerunud kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine kogupikkusega ligikaudu 3,5 

km.  

o 2027-2033   

- Uue veepuhastusjaama ehitamine või olemasoleva rekonstrueerimine, 

kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 4 km ulatuses. 

Käesoleva arengukava realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevaid aspekte:  

• tehnilised – puudub ülevaatlik tehniline andmebaas enne 1995. aastat rajatud vee- ja 

kanalisatsioonivõrgu paiknemise ja seisukorra kohta (teostusjoonised jm.);  

• keskkonnamõjud – ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitamisel tuleb vältida 

planeeritavate ehitiste ja rajatiste negatiivseid mõjutegureid veestikule ja maastiku 

teistele osadele ning kinni pidada loodus- ja veekaitse nõuetest;  

• majanduslikud – puuduvad omavahendid sellises mahus, et lühikese ajaperioodi 

jooksul teostada ulatuslikke ÜVK süsteemide rekonstrueerimise- ja rajamistöid kogu 

linna territooriumil;  

• sotsiaal-majanduslikud – ÜVK süsteemide arendamisel tuleb arvestada elanikkonna 

ja ettevõtete nõudlusega vee- ja kanalisatsiooniteenuste vastu ning vee-ettevõtte 

jätkusuutlikuse ja võimega investeerida.  

6.1 Veevarustuse arendamine  

6.1.1 Veevarustuse peamised probleemid  

• Veetorustik on osaliselt amortiseerunud. Osa veetorustikest on rajatud 30 ja enam 

aastat tagasi, mistõttu on vanemad torustikulõigud amortiseerunud ning esineb lekkeid 

ja veekadusid.  

• Jaama tn 13 puurkaev-pumpla hoone on amortiseerunud ja ehituslikult halvas 

seisukorras. Puurkaevu vesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele ülenormatiivse raua 

ja mangaani sisalduse tõttu. Puurkaevu sanitaarkaitseala pole aiaga ümbritsetud.  

• Kambrium-Vendi puurkaevude joogivees on üle lubatud piirnormi efektiivdoos. 

Efektiivdoos ületab lubatud piirsisaldust 4-7 korda.  

• Olemasolev veevarustussüsteem ei suuda tagada vajalikku tuletõrjevee varu 

süsteemis. Olemasoleva veepuhastusjaama tootlikkus ei suuda tagada tipptunnil 

vajalikku veekogust ja tuletõrjevee varu, mistõttu põhjustab tulekustutusvee võtmine 

hüdrantidest rõhu languse veevarustussüsteemis.  

• Raskendatud on veetorustike hooldustööd, sest torustikud on osaliselt rajatud 

erakinnistutele.  
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6.1.2 Kambrium-Vendi puurkaevude joogivee radioloogia  

Kunda linnas ühisveevarustuse tarbeks kasutatava Kambrium-Vendi veekompleksi 

puurkaevudest ja veevõrgust võetud joogiveeproovide analüüside põhjal ületab radioloogiliste 

näitajate osas efektiivdoos 4-7 korda lubatud piirnormi (alus: sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. 

määrusega nr. 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid). 

Sotsiaalministri määrusega lubatud efektiivdoosi piirnorm on 0,1 mSv/aastas. Vastavalt 

puurkaevude põhjavee analüüsitulemustele on kõrgendatud efektiivdoos põhjavees põhjustatud 

raadiumi isotoopide (226Ra ja 228Ra) suurest sisaldusest.   

Kambrium-Vendi veekompleksi põhjavee ülenormatiivne efektiivdoos on iseloomulik 

mitmetele Lääne- ja Põhja-Eesti veehaaretele. Kuna veekompleksi vesi on peamine Lääne- ja 

Põhja-Eesti veevarustuse allikas ning paljudes kohtades puuduvad ka alternatiivsed 

veevarustuse allikad, vajab probleem lahendamist mitmetes veehaaretes. Eesti 

Geoloogiakeskuse läbiviidud uuringute 10  põhjal esineb Kambrium-Vendi veekompleksi 

põhjavees kõrgendatud radionukliidide sisaldust ligikaudu 70% Kambrium-Vendi 

puurkaevudest. Looduslike radioaktiivsete ainete peamiseks allikaks loetakse kristalse 

aluskorra kivimeid, millel lasub ka ühtlasi Kambrium-Vendi veekompleks. Hapendavates 

tingimustes toimunud mineraalide lahustumise ja keemiliste komponentide leostumise 

tagajärjel sattusid radionukliidid Kambrium-Vendi veekompleksi põhjavette.   

Uurimistöödega määratud Kambrium-Vendi puurkaevude vee aastased efektiivdoosid ületavad 

piirnormi 2-7 korda11. Erinevates maades on kehtestatud joogiveele erinevad radionukliidide 

piirarvud. Nii näiteks on Saksamaal ja Soomes joogivee aastane efektiivdoosi piirarv 0,5 

mSv/aastas. EL joogivee direktiivis (98/83 EC) toodud joogivee tarbimisest saadava 

efektiivdoosi kui indikaatori viitetaset on Eesti seadusandluses käsitletud piirväärtusena. Selle 

ületamise korral ei vasta joogivesi kvaliteedinõuetele ja selle müümiseks on vaja eriluba. 

Nimetatud direktiivis efektiivdoosi viitetaset ei käsitleta piirväärtusena, vaid antakse 

liikmesriikidele võimalus otsustada, kas seda taset ületaval juhul tekib risk inimeste tervisele12.  

Range piirarvude kehtestamine kujuneks paljudele riikidele ülejõukäivaks, sest joogivee 

nõuetele vastavusse viimiseks tuleks ette näha joogiveetöötlus või olemaoleva 

joogiveetöötluslahenduse muutmist. Rahvusvahelise Kiirguskaitsekomisjoni (ICRP) 

soovitustes võivad kohalikud võimuorganid kehtestada joogivee efektiivdoosi ülempiiriks kuni 

1,0 mSv/aastas. ICRP uurimisandmetel on vähki haigestumise oht suurem radionukliidide väga 

suure sisalduse korral joogivees (üle 5 mSv/aastas, Haberer jt., 1997) selle pikaajalise 

kasutamise tagajärjel. Joogivee kvaliteedinõuetest vähesel määral suurem oodatav efektiivdoos  

Kambrium-Vendi veekompleksi põhjavees tõenäoliselt ei mõju otseselt tervistkahjustavalt, 

kuid sellekohase seisukoha avaldamiseks on pädevad ainult tervisekaitseorganid.   

                                                 
10 Kambrium-Vendi veekompleksi põhjavee radionukliidide sisalduse määramine ja selle vastavuse hindamine 

EL Joogiveedirektiivi 98/83/EÜ nõuetele Lääne- ja Põhja-Eesti suurematel veehaaretel, I etapp, OÜ EGK, 

Tallinn 2001.  

11 Kambrium-Vendi veekompleksi põhjavee efektiivdoosi ja EL joogiveedirektiivi 98/83/EÜ nõuete 

vastavusuuring, OÜ EGK, Tallinn 2002.  

12 Joogivee radioaktiivsusest põhjustatud terviseriski hinnang, Kiirguskeskus, Tallinn 2005.  
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Ühe võimalusena probleemi leevendamiseks on aktsepteeritava ehk viitetasemest kõrgema 

efektiivdoosi taseme sätestamine seadusandluses. Selle kehtestamiseks tuleb eelnevalt teha 

kompleksne uuring ja selgitada, kas see on õigustatud. Piirmäära tasemest sõltub otseselt 

vajalike investeeringute maht. Siit järeldub, et aktsepteeritava piirtaseme väljatöötamisega ei 

saa viivitada.  

Juhul, kui ka osutub otstarbekaks sätestada 0,2 mSv/a vastav piirmäär, ületab hinnanguliselt 

poolte puurkaevude vesi ka selle taseme. Vastavates veevärkides tuleb siis kindlasti läbi viia 

vajaliku meetme valik. Sisuliselt tähendab see vee radioaktiivsuse vähendamiseks rakendatava 

meetme õigustatuse ja optimeerimise komplitseeritud analüüsi läbiviimist. Arusaamatuste 

vältimiseks tuleks välja töötada ühtne metoodika, kuidas peaks käsitlema meetme valikul kõiki 

mõjutegureid, sealhulgas sotsiaalpsühholoogilisi, poliitilisi jm tegureid.  

Kambrium-Vendi veekompleksi põhjavee radionukliidide sisalduse vähendamiseks tuleks 

ärastada peamiselt 226Ra ja 228Ra, milleks rahvusvahelistele kogemustele tuginedes oleks 

sobivaim ioonvahetusmeetod. Siiski tuleks esmajärjekorras, tuginedes Soome ja teiste riikide 

kogemusele, viia läbi katsed raua- ja mangaaniärastusseadmetel. Ühtlasi tuleks Kunda linnas 

loobuda alumise V2gd (gdovi) veekihi kasutamisest joogiveeallikana, kuna selle põhjavee 

radionukliidide sisaldus on suurim. Erinevate uuringute põhjal on uraani ja raadiumi 

ärastamiseks sobivaimaks ioonvahetusmeetod (Annamäki jt., 2000; Turtiainen jt., 2000), 

kusjuures uuringute põhjal reageerib raadium paremini happelise katioonvahetusadsorbendiga. 

Adsorbendina kasutatavate aktiivsöefiltrite korral oli raadiumi isotoopide 226Ra ja 228Ra 

ärastamise efektiivsus 70-94%.  

AS Veelux läbiviidud uurimistöös 13  katsetati radionukliidide sisalduse vähendamiseks 

erinevatest materjalidest (hüdroantratsiit, tseoliitliiv, filterliiv ja kruus) koosnevat pilootfiltrit. 

Katsed näitasid sellist tüüpi filtri head radionukliidide eraldamise efektiivsust, kusjuures 

hüdroantratsiidi kihis seostatakse radioaktiivsuse vähenemist radionukliidide filtreerumisega 

veest välja koos rauasetetega ning tseoliidikihis ioonvahetusmeetodil. Katsed näitasid ka, et 

vee komplekspuhastamise vajadusel (radionukliidid, raud, mangaan, hägusus, ammoonium) 

tõenäoliselt ei piisa ühest filterseadmest, vaid tuleb lisada ka II astme filter.  

Sellest tulenevalt ei nähta arendamise kavas ette Kunda linna ühisveevarustuse tarbeks 

kasutatava joogivee efektiivdoosi alandamiseks konkreetseid meetmeid, kuna ülemäärase 

efektiivdoosi terviseriski hinnangud on läbi viimata ning ühtne metoodika vee radioaktiivsuse 

vähendamiseks rakendatava meetodi valikuks puudub. Küll aga tuleks läbi viia uuringud 

olemasolevate joogiveetöötlusseadmete radionukliidide ärastamise efektiivsuse 

väljaselgitamiseks ning uuringud efektiivdoosi vähendamiseks võimalike meetodite 

väljaselgitamiseks.  

OÜ Kunda Vesi poolt Keskkonnaameti Kiirgusosakonna kiirgusseire büroolt 2013. aastal 

tellitud joogivee radionukliidide sisaldusest tarbijate tervisele tuleneva mõju hinnangust 

tuleneb, et mõju on 0 (allikas: OÜ Kunda Vesi veebileht).   

                                                 
13 Põhjavee radioaktiivsuse vähendamise veetöötlustehnoloogia efektiivsuse hinnang, EGK, Tallinn 2005.  
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6.1.3 Veevarustuse edasine areng  

Perspektiivis (aastal 2025) tuleb arvestada, et ühisveevarustussüsteemiga on ühendatud kõik 

Kunda linna reoveekogumisalal elanikud. Lisaks elanikele tuleb arvestada ettevõtete ja asutuste 

veetarbega.   

Järgnevalt on välja toodud perioodid, millal arendatakse ühisveevarustussüsteeme ning millised 

on tööde mahud.  

 

Arendamise I periood 2017-2021 

 Joogivee efektiivdoosi vähendamiseks võimalike meetmete väljaselgitamine ja 

rakendamine.  

 Joogivees baariumisisalduse seire ja vajadusel selle vähendamiseks võimalike meetmete 

välja selgitamine ja rakendamine. 

 Olemasolevate amortiseerunud joogiveetorustike rekonstrueerimine kogupikkusega ca 5 km, 

sh. Ehitajate tänava, Mäe tänava, Koidu põik, Toolse tee, Jaama tänava, Posti tänava, Võidu 

tänava, Pargi tänava, Mere tänava ning nendega piirnevate tänavate veetorustike 

rekonstrueerimine ja ehitamine.  

 Olemaolevate amortiseerunud („Moskva“ tüüpi) hüdrantide rekonstrueerimine, uute 

hüdrantide (2 tk) paigaldamine Koidu põik tänavale ja Jaama tänavale. 

 

Arendamise II periood 2022-2026  

 Jõe tänava veetorustiku ühendamine Lontova piirkonna veetorustikuga (ligikaudu 780 m), 

mis suurendaks vee ringlust torustikes ja süsteemi töökindlust.  

 Joogiveepuhastusjaama rekonstrueerimine.  

 Olemasolevate amortiseerunud veetorustike rekonstrueerimine Toolse, Lepiku ja Selja tee 

ning Laane, Klubi ja Kasemäe põik tänava piirkonnas kokku ligikaudu 1,67 km ulatuses. 

 ÜVK arendamise kava korralise läbivaatamise käigus hinnatakse torustiku rajamise 

vajadust täpsemalt.  

 

Arendamise III periood 2027-2033  

* Linna ühisveevärgi kaasajastamine ja varustuskindluse tõstmine.  

* Veepuhastusjaama täielik rekonstrueerimine või uue ehitamine. 

 

6.1.4 Kunda linna perspektiivne veetarve  

Kunda linnas on käesoleval ajal ühisveevarustusega ühendatud ligikaudu 3600 inimest. 

Ettevõtetest ja asutustest on suurimad ühisveevärgi vee kasutajad AS Kunda Nordic Tsement, 

AS Estonian Cell, AS Fortum Termest, AS Lajos, AS ABB (Kunda KHK), Kunda 

Ühisgümnaasium, Kunda lasteaed Kelluke ning Kunda spordikompleks.  

Elanike, asutuste ning ettevõtete reaalne veetarve oli 2008. aastal 126 643 m3/aastas (vt tabel 

23). Alljärgnevas tabelis 23 on toodud Kunda linna perspektiivne veetarve.  
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Parameeter  Ühik  2012 2015 2016 2017 2020 2023 2025 2033 

Elanike arv      3609 3311 3204 3125 3 023 2 924 2 860 2620 

ÜV-ga ühendatud 

elanike arv  
   3 465 3 245 3 140 3 063 2 993 2 895 2 860 2 620 

Liitunute osakaal  %  96 98 98 98 99 99 100 100 

Ühiktarbimine  l/d*in  67,89 68,45 71,95 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

   Elanike veetarve  m3/d  235,2 222,1 225,9 214,4 209,5 202,6 200,2 183,4 

   Asutuste veetarve  m3/d  27,4 27,2 27,1 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 

   Ettevõtete veetarve  m3/d  66,3 71,6 73,3 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

Veetarve kokku  m3/d  328,9 320,9 326,3 313,6 308,7 301,8 299,4 282,6 

Veekaod  m3/d 78,1 54,0 22,2 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 

Veetootmine kokku  m3/d 407,0 375,0 348,4 350,6 345,7 338,8 336,4 319,6 

   Elanike veetarve  m3/a 85 859 81 063 82 455 78 247 76 465 73 961 73 073 66 941 

   Asutuste veetarve  m3/a 9 992 9 946 9 878 9 928 9 928 9 928 9 928 9 928 

   Ettevõtete veetarve  m3/a 24 207 26 135 26 752 26 280 26 280 26 280 26 280 26 280 

Veetarve kokku  m3/a 120 058 117 144 119 085 114 455 112 673 110 169 109 281 103 149 

Veekaod  m3/a 2 317 19 718 8 095 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 

Veetootmine kokku  m3/a 122 375 136 862 127 180 127 955 126 173 123 669 122 781 116 649 

Tabel 23. Kunda linna perspektiivne veetarve. 

Allikas: OÜ Kunda Vesi  

Perspektiivne veetarve Kunda linnas aastal 2025 on ligikaudu 454 m3 ööpäevas. Perspektiivse 

veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbib elanik ööpäevas 70 liitrit vett.  

Prognoositava veetarbe korral on arvestatud, et aastal 2025 on ühisveevärgiga liitunud 100% 

Kunda linna elanikest. Asutuste puhul on arvestatud, et tarbijate arv tulevikus ei suurene ning 

veetarve seetõttu ei suurene. Ettevõtete veetarve on võetud 2016. aasta seisuga, sest ei ole teada, 

kui palju ettevõtteid tekib juurde ning kui paljud likvideeritakse.  

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute maksumus Kunda 

linnas on toodud tabelis 25.  
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6.2 Ühiskanalisatsiooni arendamine  

Reoveekogumisala määramine loob eeldused ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemide 

väljaarendamiseks reoveekogumisalal.  

6.2.1 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid  

• Puuduvad andmed kanalisatsioonisüsteemi jõudva sademete- ja infiltratsioonivee 

koguste kohta. Kunda linna ühiskanalisatsioon on osaliselt ühisvoolne ning 

kanalisatsiooni juhitakse ka sademetevett. Selle tulemusel on reoveepuhasti suuremate 

sadude perioodil hüdrauliliselt ülekoormatud, mis põhjustab häireid puhasti töös. 

Anaeroobse protsessi mahutist, mis on ühtlasi ka ühtlustusmahutiks, toimub reovee 

pumpamine järgmisesse puhastusetappi pumpadega, mille tööd reguleeritakse 

nivooandurite ja sagedusmuunduri abil. Suurte sadude korral juhitakse osa reovett 

avariiülevoolu kaudu otse suublasse. Mõningatel kordadel on ühtlustusmahutisse 

juhitav ning sealt järgmistesse puhastusetappidesse pumbatava reovee kogus liiga suur, 

mis põhjustab häireid puhasti töös.   

• Kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud on vanusest tulenevalt osaliselt 

amortiseerunud ning nendesse toimub pinnasevee infiltratsioon. Kuivemal 

perioodil toimub vastupidine protsess ja reovesi imbub pinnasesse.   

• Raskendatud on kanalisatsioonitorustike hooldustööd, sest torustikud on osaliselt 

rajatud läbi erakinnistute, mitte teede ja tänavate äärde.  

 

6.2.2 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng  

Kunda linnas tekib enamus reoveest elamusektorist ning asutustest (Kunda Ühisgümnaasium, 

Kunda lasteaed Kelluke, Kunda linnavalitsus ja spordikeskus) ning ettevõtetes (AS Kunda 

Nordic Tsement, AS ABB). Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes olmereovett. Perspektiivis 

on arvestatud, et Kunda linna reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal tekkiv 

reostuskoormus on ligikaudu 3900 inimekvivalenti.   

Arendamise I periood 2017-2021  

Olemasolevate amortiseerunud kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine kokku ligikaudu 2 

km ulatuses, eelkõige Mäe tänava piirkonnas. 

Arendamise II periood 2022-2026  

Olemasolevate amortiseerunud kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine kokku ligikaudu 3,5 

km ulatuses, sh Koidu tänava, Ehitajate tänava ja Võidu tänava piirkond ning vanalinnas. 

Arendamise III periood 2027-2033 

Olemasolevate kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Toolse tee, Lepiku ning Kasemäe ja 

Koidu tänava piirkonnas kokku ligikaudu 2,54 km ulatuses.  

Tuleb lahendada Lontova tn, Sadama tee ja Sadama piirkonna elanike reovee käitlemine. Tuleb  

kaaluda, milline reoveepuhastuslahendus on majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt ning 

opereerimise seisukohalt kõige otstarbekam nimetatud piirkonna elanike reovee 

puhastamiseks. Lontova ja Sadama tee piirkonna ühendamisel Kunda linna 
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ühiskanalisatsiooniga tuleb rajada ligikaudu 1,48 km isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ning 

1,25 km survekanalisatsioonitorustikku. Lisaks tuleb rajada kaks reoveepumplat reovee 

suunamiseks linna ühiskanalisatsiooni. Teise alternatiivi (kompaktpuhasti rajamine piirkonna 

reovee puhastamiseks) kasuks otsustamise korral tuleb rajada ligikaudu 1,63 km isevoolseid 

 kanalisatsioonitorustikke Lontova ja Sadama tee piirkonna ühiskanalisatsiooni arendamiseks.   

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 

kogumaksumus Kunda linna reoveekogumisalal on toodud tabelis 26.  

6.2.3 Sademeveesüsteemi edasine areng  

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

veemajanduspoliitika strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid, sh. 

veevarustus, kanalisatsioon ning pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 

(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise printsiibi 

kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide käsitlemist tulenevalt 

vee liikumisest veekogu valgala piirides.  

Rekonstrueerimist vajavad olemasolevad sademeveetorustikud Jaama, Koidu, Kalevi ja Mäe 

tänaval ning lasteaia (Koidu tn) juures. Jaama ja Koidu tänava sademeveetorustike 

rekonstrueerimisel tuleks sademevee ja reovee kogumine ning ärajuhtimine lahendada 

lahkvoolse kanalisatsiooni teel. Perspektiivis on ette nähtud Koidu tänava sademevesi juhtida 

sademeveetorustike abil Võidu tänava sademeveekollektorisse. Jaama tänava, Rakvere mnt ja 

Selja tee sademevee kanalisatsioon lahendatakse vastavalt Kunda linna sademevee 

kanalisatsiooni tööprojektile (OÜ Projektikeskus, töö nr. 453) selle erinevusega, et 

ühiskanalisatsiooni juhtimise asemel suunatakse Jaama tänava, Rakvere mnt ja Selja tee 

sademeveed rajatavasse Koidu tänava sademeveetorustiku ning selle kaudu Võidu tänava 

sademeveekollektorisse. Vastavalt Kunda linna sademevee kanalisatsiooni tööprojektile 

puhastatakse teisel pool Kunda jõge Jaama tänaval tekkivad sademeveed enne Kunda jõkke 

juhtimist õli- ja liivapüüduris.  

Lisaks on plaanis rajada Koidu tänavale sademevee kanalisatsioonitorustik kogupikkusega 

ligikaudu 865 meetrit, mille kaudu juhitakse Koidu tänava sademevesi Võidu tänava 

sademeveekollektorisse. Samuti on vajalik rajada sademevee kanalisatsioonitorustik Pargi 

põik, Tähe ja osaliselt Pargi tänava piirkonda, lahendamaks sademeveest tingitud probleeme 

Mäe tänava ja lasteaia (Koidu tn) piirkonnas. Rajatava torustiku kogupikkus on ligikaudu 632 

meetrit.  

Vajalik on teostada uuring Kunda linna erinevate piirkondade sademevee ärajuhtimise vajaduse 

väljaselgitamiseks. Uuringust peaks selguma piirkonnad, kus vajadusel lahendatakse 

sademevee probleemid kraavituse või torustiku rajamise teel.  

Sademeveesüsteemide arendamiseks vajalike investeeringute kogumaksumus Kunda linna 

reoveekogumisalal on toodud tabelis 27.  

Arendamise periood 2022-2026  

 Sademevee kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Kalevi ja Mäe tänaval ning lasteaia 

juures.  
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 Sademevee kanalisatsioonitorustiku rajamine Pargi põik, Tähe ja osaliselt Pargi tänava 

piirkonda kokku ligikaudu 632 meetri ulatuses.  

 Sademevee kanalisatsioonitorustiku rajamine Koidu tänavale kogupikkusega ligikaudu 865 

meetrit.  

Arendamise periood 2027-2033  

 Uuringu läbiviimine sademevee ärajuhtimise vajaduse väljaselgitamiseks Kunda linna 

erinevates piirkondades.  

 

6.2.4 Kunda linna perspektiivne reostuskoormus  

Prognoositav Kunda linna reostuskoormus reoveekogumisalal ning ühiskanalisatsiooniga 

kaetud alal on kokku ligikaudu 3900 ie. Käesoleval ajal on ühiskanalisatsiooniga ühendatud 

ligikaudu 3400 elanikku, perspektiivis (aastaks 2033) on arvestatud ühiskanalisatsiooniga 

liitumine võimaluse tagamisega kõigile reoveekogumisalal elavatele inimestele. Lisaks 

nähakse arendamise kavas ette Lontova ning Sadama tee piirkonna ühendamine 

ühiskanalisatsiooniga. Kunda linna perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus on 

toodud alljärgnevas tabelis (tabel 24). Reovee vooluhulga prognoosimisel on elanike 

veetarbeks arvestatud 70 l/d. Lisaks on reovee vooluhulga prognoosimisel arvestatud, et 

veetarve tulevikus Kunda linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniga ühendatud asutustes 

ning ettevõtetes ei suurene. Ettevõtete töötajate arv on jäetud muutumatuks, sest ei ole teada, 

milline on ettevõtete areng perspektiivis. Lisaks ei ole teada, kas linnas tekib juurde uusi 

ettevõtteid või jääb neid hoopiski vähemaks.  

 

Parameeter  Ühik  2012 2015 2016 2017 2020 2023 2025 2033 

Elanike arv      3609 3311 3204 3125 3 023 2 924 2 860 2620 

ÜK-ga ühendatud elanike arv  3284 3046 2948 2875 2811 2778 2860 2620 

Liitunute osakaal  %  91 92 92 92 93 95 100 100 

Ühiktarbimine  l/d*in  68,6 70,2 74,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 

Elanike kanalisatsioon  m3/d  225,4 213,9 218,0 195,5 191,2 188,9 194,5 178,2 

Asutuste kanalisatsioon  m3/d  27,3 27,2 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

Ettevõtete kanalisatsioon  m3/d  77,1 71,6 72,1 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

Kanalisatsioon kokku  m3/d  329,8 312,6 317,1 294,5 290,2 287,9 293,5 277,2 

Infiltratsioon  m3/d  114,1 23,5 93,6 90,4 82,2 74,0 68,5 54,8 

Reovesi kokku  m3/d  443,9 336,1 410,7 384,9 372,4 361,9 362,0 332,0 

Elanike kanalisatsioon   m3/a  82 275 78 056 79 575 71 358 69 779 68 945 70 985 65 028 
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Asutuste kanalisatsioon   m3/a  9 963 9 937 9 857 9 855 9 855 9 855 9 855 9 855 

Ettevõtete kanalisatsioon   m3/a  28 141 26 119 26 317 26 280 26 280 26 280 26 280 26 280 

Kanalisatsioon kokku   m3/a  120 379 114 112 115 749 107 493 105 914 105 080 107 120 101 163 

Infiltratsioon   m3/a  41 656 8 572 34 164 33 000 30 000 27 000 25 000 20 000 

Reovesi kokku   m3/a  162 035 122 684 149 913 140 493 135 914 132 080 132 120 121 163 

Tabel 24. Kunda linna perspektiivne reostuskoormus. 

Allikas: OÜ Kunda Vesi  

Kunda linna elanike ja asutuste tekitatud arvutuslik perspektiivne reovee vooluhulk on 

ööpäevas ca 317 m3 (vt tabel 24). Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanikelt tekib arvutuslikult 

ööpäevas ligikaudu 218 m3 reovett, mis on ligikaudu 69% kogu tekkivast vooluhulgast. Kunda 

linna reoveepuhasti ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 233 kg BHT7/d. Antud 

parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest olukorrast.  

 

6.3 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks vajalikud investeeringud 

 

Projekti osa  Komponendid  Kokku    

(eurot)  

Ühisveevärgi 

arendamine 2017 -

2021 

Ehitajate tänava ja selle piirneva piirkonna veetorustiku 

rekonstrueerimine ca 850 meetrit. 
80 000  

Veetorustike rekonstrueerimine/rajamine  Jaama tänaval 

kogupikkusega ligikaudu 720 meetrit. 

80 000  

Veetorustike rekonstrueerimine Posti tänaval ja piirkonnas 

kogupikkusega ligikaudu 150 meetrit.  

30 000  

Veetorustike rekonstrueerimine Võidu tänava piirkonnas 

kogupikkusega ligikaudu 700 meetrit.  

55 000  

Veetorustike rekonstrueerimine ja ehitamine Mäe tänaval ja 

Koidu põik piirkonnas kogupikkusega ligikaudu 600 meetrit 

ning kaevude sulgearmatuuri vahetus.   

70 000 

Toolse tänava, Pargi tänava ja Mere tänava piirkonnas torustike 

rekonstrueerimine ca 1900 m. 

100 000  

Tuletõrjehüdrantide rajamine.  20 000  

Uuringud, projekteerimine.  10 000  

Ettenägematud rekonstrueerimised. 20 000  

Veepuhastusjaama ja puurkaevude seadmete uuendamine. 50 000  

KOKKU:  515 000  

Ühisveevärgi  

arendamine  

Veetorustike rekonstrueerimine Mäe tänava piirkonnas 

kogupikkusega ligikaudu 900 meetrit.  

130 000  
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2022-2026  

  

  

  

  

  

Veetorustike rekonstrueerimine Pargi tänaval ja piirkonnas 

ligikaudu 1100 meetrit. 

180 000  

Veetorustike rekonstrueerimine Kalda ja Aia tänava 

piirkonnas kogupikkusega ligikaudu 400 m.  

60 000  

Uuringute läbiviimine joogivee efektiivdoosi vähendamiseks 

võimalike meetodite väljaselgitamiseks.  

20 000  

Uuringud, projekteerimine.  40 000  

Seadmete uuendamine veepuhastusjaamas ja puurkaevudes.  40 000  

Lontova piirkonna ühendamine Jõe tänavaga 780 meetrit. 80 000  

KOKKU:  550 000  

 

Projekti osa  Komponendid  Kokku    

(eurot)  

Ühisveevärgi  

arendamine 2027-

2033  

   

  

Linna ühisveevärgi varustuskindluse tõstmine. 100 000 

Kunda linna joogiveepuhastusjaama rekonstrueerimine.  800 000  

Uuringud, projekteerimine.  80 000  

Muud investeeringud.  50 000  

Seadmete uuendamine.  50 000  

KOKKU: 930 000  

Kunda linna ühisveevärgi arendamine KOKKU:  1 995 000  

Tabel 25. Kunda linna ühisveevarustussüsteemide rajamiseks ja rekonstrueerimiseks  

vajalikud investeeringud. 
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Projekti osa  Komponendid  Kokku    

(eurot)  

Ühiskanalisatsiooni 

arendamine 2017-2021  
Uute kanalisatsioonitorustike rajamine ja 

olemasolevate rekonstrueerimine Võidu tänava 

piirkonnas 450  meetrit. 

60 000  

Reoveepumpla ja kanalisatsiooni ehitamine Jõe 

tänaval 350 meetrit. 

40 000  

Lahkvoolse kanalisatsiooni arendamine Jaama, 

Koidu tänava, Rakvere mnt ning Selja tee piirkonnas.  

100 000  

Kanalisatsiooni rekonstrueerimine Mäe tänava 

piirkonnas ligukaudu 650 meetrit. 

60 000  

Seadmete uuendamine pumplates ja reoveepuhastis. 40 000  

Muud investeeringud. 20 000  

KOKKU:  320 000  

Ühiskanalisatsiooni 

laiendamine ja  
rekonstrueerimine  

2022-2026  

  

  

  

 

Olemasolevate amortiseerunud torustike 

rekonstrueerimine Mere ja Tammiku põik tänava 

piirkonnas kogupikkusega ligikaudu 1169 m.  

150 000  

Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Kalda ja 

Aia tänava piirkonnas kogupikkusega ligikaudu 607 

meetrit.  

120 000  

Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Eha ja 

Koidu tänaval kogupikkusega ligikaudu 289 meetrit.  

55 000  

Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Mäe 

tänava piirkonnas kogupikkusega ligikaudu 1000 

meetrit.  

140 000  

Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Ehitajate 

ja Pioneeri tänava piirkonnas kogupikkusega 

ligikaudu 506 meetrit.  

68 000  

Uuringud, projekteerimine.  
30 000  

Muud investeeringud. 
40 000  

KOKKU:  523 000  

Projekti osa  Komponendid  Kokku    

(eurot)  

Ühiskanalisatsiooni  
rekonstrueerimine 2027-2033  

  

  

Olemasolevate amortiseerunud  

kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Toolse tee 

ja Lepiku tee piirkonnas kogupikkusega ligikaudu 

1022 meetrit.  

160 000  

Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Koidu  

tänava piirkonnas kogupikkusega ligikaudu 1190  

meetrit.   180 000  

Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 

Kasemäe tänava piirkonnas kogupikkusega 

ligikaudu 330 meetrit.  60 000  
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Uuringud, projekteerimine   20 000 

Muud investeeringud reoveepuhasti ja ülepumplate 

seadmetesse  

100 000  

KOKKU  520 000  

Kunda linna ühiskanalisatsioonisüsteemide arendamine KOKKU:  1 363 000  

Tabel 26. Kunda linna ühiskanalisatsioonisüsteemide rajamiseks ja rekonstrueerimiseks 

vajalikud investeeringud. 

 

Projekti osa  Komponendid  Kokku    
(eurot)  

Sademevee süsteemide 

arendamine 2017-2033  

  

  

  

  

  

  

  

Lahkvoolse kanalisatsiooni arendamine Jaama ja 

Koidu tänaval, Rakvere mnt ning Selja teel  

600 000  

Sademeveekanalisatsiooni rajamine Koidu tänavale 

kogupikkusega ligikaudu 865 meetrit  
200 000  

Sademevee kanalisatsioonitorustiku  
rekonstrueerimine Kalevi tänava piirkonnas kokku 

ligikaudu 275 meetri ulatuses  

170 000  

Sademevee kanalisatsioonitorustiku  
rekonstrueerimine Mäe tänaval ning Lasteaia juures 

kogupikkusega ligikaudu 589 meetrit  

155 000  

Sademevee kanalisatsioonitorustiku rajamine Pargi 

põik ning Tähe tänava piirkonda kogupikkusega 

ligikaudu 632 meetrit  

165 000  

Uuringute läbiviimine sademevee ärajuhtimise 

vajaduse väljaselgitamiseks erinevates piirkondades  

10 000  

Uuringud, projekteerimine. 120 000  

Ettenägematud kulud 10%.  120 000  

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%. 60 000  

KOKKU:  1 610 000  

Kunda linna sademeveesüsteemide arendamine KOKKU:  1 610 000  

 Tabel 27. Kunda linna sademeveesüsteemide arendamiseks vajalikud investeeringud. 
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7 Finantsanalüüs  

7.1 Arendustegevuse finantseerimisvajadused  

Tabelis 28 on kokkuvõtlikult välja toodud arendamise kava perioodil aastatel 2017-

2033 planeeritud investeeringud vee- ja kanalisatsioonisüsteemide (sh. sademevee 

kanalisatsioonisüsteemide) arendamiseks. Investeeringu kogusumma, mis on vajalik 

vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks, on suurusjärgus 5 miljonit eurot 

(investeering ei sisalda käibemaksu). Tuleb arvestada, et investeeringu suurus on välja 

arvutatud vastavalt tabelis 1 toodud hindadele, mis võivad kuni 30% ulatuses erineda 

reaalsetest ehitushindadest.  

Projekt  Projekti 

teostamise aeg  
Maksumus 

(eurot)  

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamine 

Kunda linnas  
2017-2033    

Kunda linna veesüsteemide rekonstrueerimine ja 

arendamine.  

2017-2033  1 995 000   

Kunda linna kanalisatsioonisüsteemide arendamine 

ja rekonstrueerimine.  

2017-2033  1 363 000 

Kunda linna sademevee kanalisatsioonisüsteemide 

arendamine ja rekonstrueerimine.  

2017-2033  1 610 000   

Investeering kokku  2017-2033  4 968 000  

Tabel 28. Kunda linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamine. 

7.2 Arendustegevuse finantseerimise prioriteedid ja võimalused  

Tabel 28 kirjeldab investeeringute mahtu, mis on vajalik Kunda linna ühisveevarustuse 

ja –kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamiseks ning laiendamiseks arendamise kava 

perioodi jooksul. Samas tuleb arvestada investeeringute tegemisel rahaliste 

finantseerimisvõimalustega ning Euroopa Liidu kehtestatud direktiividega, millele 

peavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid vastama, et vähendada elanikkonna 

terviseriske ning keskkonna reostumist. Tabelis on jaotatud investeeringud eelkõige EL 

direktiividest tulenevate kohustuste tähtaegasid ja elanikkonna maksevõimet 

arvestades. Veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine üksnes linna või vee-

ettevõtte omavahenditest ei ole piisavate finantseerimisvahendite puudumise tõttu 

võimalik. Arenguetappide elluviimiseks tuleb taotleda abi erinevatest finantsallikatest.  

Töös on arvestatud, et põhiliseks finantsabi taotlemise võimaluseks on siseriiklikud 

allikad. Siseriiklike finantsallikatest on arvestatud eelkõige riigieelarveliste vahendite 

ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) finantseeritavate projektidega. SA KIK 

veeprogrammi rahastatavate investeeringute puhul eeldatakse, et KOV või veeettevõtte 

omafinantseering on vähemalt 15-50 protsenti. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

arendamiseks vajalike investeeringute teostamine eeldab vee- ja kanalisatsiooni hinna 

järk-järgulist tõstmist aastaks 2033 ligikaudu 2,5%-ni leibkonnaliikme 

netosissetulekust. Omafinantseering võib olla kaetud ka laenuga. Tabelis 29 on välja 



 

67  

  

toodud Kunda linnas arendatavate projektide planeeritavad teostamise ajad ning 

eeldatav linna ja/või vee-ettevõtte omafinantseeringu suurus.  

  



 

 

 

Projekti nimetus  Periood  Kogusumma  Omaosalus *  Rahastajad  

Kunda linna ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine.  2017-2021  515 000  258 000  vee-ettevõte, SA KIK  

Kunda linna ühiskanalisatsiooni arendamine ja 

rekonstrueerimine.  2017-2021  320 000  160 000   vee-ettevõte, SA KIK  

Kunda linna sademeveekanalisatsiooni arendamine.  2017-2033  1 610 000 320 000  OV, EAS**  

Kunda linna ühisveevärgi rekonstrueerimine.  2022-2026 550 000  275 000  vee-ettevõte, SA KIK  

Kunda linna ühiskanalisatsiooni laiendamine ja 

rekonstrueerimine.  2022-2026  523 000  262 000  vee-ettevõte, SA KIK  

Kunda linna ühisveevärgi rekonstrueerimine ja laiendamine.  2027-2033  930 000  465 000  vee-ettevõte, SA KIK  

Kunda linna ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine.  2027-2033  520 000  160 000  vee-ettevõte, SA KIK  

Investeeringud kokku  2017-2021  835 000  418 000     

Investeeringud kokku  2022-2026  1 073 000  537 000     

Investeeringud kokku  2027-2033  1 450 000  625 000    

Tabel 29. Kunda linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja rajamiseks vajalikud investeeringud. 

* Arvestatud on, et süsteemide (v.a. sademeveesüsteemide) väljaarendamiseks taotletakse raha KIK-ist. Omaosaluseks KIK-ist taotlemisel on arvestatud 50%  

** Sademeveekanalisatsiooni arendamise Kunda linna omafinantseeringu määr on 20%.   
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Tabelis 29 kajastatud projektide maksumustes ei ole kajastatud käibemaksu ning maksumused 

on arvestatud 2016. a kehtinud hindades.  

Konkreetse finantsskeemi väljatöötamine on küllaltki aeganõudev ja keerukas protseduur, 

mistõttu seda käesoleva arendamise kava raames ei teostata. 

  

7.3 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariif  

Käesolevas peatükis (vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariif) on kirjeldatud  vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste tariifide määramise põhimõtteid ning investeeringute teostamisel 

kujunevat tariifi. Lisaks alginvesteeringule tuleb tariifide kujundamisel arvestada ka 

ehitushindade tõusu. Keskmiselt on prognoositud ehitushinna tõusuks aastatel 2017-2033 

ligikaudu 0,4-7% aastas. Samas täpne projekti maksumus määratakse konkreetsete ehitajate 

hinnapakkumistega ning seetõttu ei pruugi pikaajaline investeeringute planeerimine kirjeldatud 

finantsskeemi alusel ühtida reaalse turusituatsiooniga igal järgneval aastal.  

Käesoleva arendamise kava raames hinnatakse üldiselt, milline peaks olema arendamise kava 

elluviimise järgselt rakendatav veetariifipoliitika ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise 

tasu. Veeteenuse hinna arvutamise soovituslikud põhimõtted koostab ja avalikustab oma 

veebilehel Konkurentsiamet. Lõplikud tariifid töötab välja Kunda linnas ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooniteenust korraldav vee-ettevõte ning kinnitab Konkurentsiamet. 

Kunda linnas on kehtestatud eraldi vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad elanikele ning 

asutustele ja ettevõtetele. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kehtivad hinnad on toodud eelnevalt 

töö tabelis 6.   

7.3.1 Veetariifide kujundamise põhimõtted  

Kõige tähtsamaks teguriks veetariifide väljatöötamisel on alaliselt elavate elanike arv linnas 

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

kanalisatsioonisüsteemi ning kes hakkavad tasuma veemaksu. Otstarbekas on määrata tariifid 

tarbitava vee hulga järgi. Arvutustes on võetud perspektiivseks veetarbeks 70 l/d inimese kohta 

ööpäevas.  

Väga oluline vee- ja kanalisatsioonitariifide kujundamisel on arvestada elanike maksevõimega 

– majapidamiste vee- ja kanalisatsioonitariifid peavad jääma rahvusvaheliselt aktsepteeritud 

taluvuspiiridesse (kuni 4% netosissetulekust). Veemajanduskulude katmine peab olema 

saavutatud/tagatud pikaajaliselt. Tariifid peaksid kujunema vastavalt vee-ettevõtja kuludele, 

tagama investeerimisvõime ja tulukuse, samuti tagama adekvaatsed võimalused võlgade 

teenindamiseks (juhul, kui vee-ettevõte kasutab pangalaene). Tööstusettevõtetele 

kohaldatavate tariifidega ei peaks doteerima majapidamisi.  

Vee- ja kanalisatsioonitariifid kinnitab Konkurentsiamet.  

Arvestades palgatõusuks Rahandusministeeriumi ja KIK-i ametlikud prognoosandmed 

(ligikaudu 5% aastas), võiks 2033. aastal Lääne-Virumaa leibkonnaliikme netosissetulek olla 
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ligikaudu 1600 eurot. Maksimaalseks veetariifi suurusjärguks peetakse 3-4% netosissetulekust 

kuus. Seega võib olla suurusjärk 30-40 eurot inimese kohta kuus. Kui arvestada keskmiseks 

veetarbeks 70 l inimese kohta ööpäevas, siis annab see tarbimiseks ligikaudu 2,7 m3 vett 

inimese kohta kuus.   

Selle arvestuse järgi kujuneks 1 m3 tarbitava vee jõukohaseks maksumuseks aastaks 2033 

jooksvates hindades ilma käibemaksuta 11 eurot. Tegemist on arvutuslike numbritega ja 

tegelik situatsioon võib erineda analüüsitavast. Seetõttu on oluline Kunda linna ühisveevärgi 

ja -kanalisatsiooni arendamise kava korraline ülevaatamine iga nelja aasta tagant, mis 

võimaldab analüüse korrigeerida. Põhjendatud vee hinna ja reoveepuhastuse hinna 

kalkulatsiooni skeem on esitatud järgnevalt.  

Tariifide määramise eesmärgid:  

– vee tootmise ja reoveepuhastuse omahinna ning seotud ekspluatatsioonikulude katmine 

(sh kvaliteedi- ja ohutusnõuete ning keskkonnakaitse tingimuste täitmine);  

– osaliselt ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni rajamiskulude katmine;  

– kasumi teenimine vee-ettevõttele investeeringute tegemiseks;  

– ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ÜVK arendamise kavale 

piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti 

elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi.  

Veetariif koosneb veetootmise/puhastamise omahinnast ja sellele lisanduvast plaanilisest 

kasumist, millest osa suunatakse investeeringuteks. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna 

kujundamisel tuleks arvestada KIK-i kaudu rahastatavate projektide amortisatsioonikulusid 

tehtavatelt investeeringutelt 100%-liselt.  

Vee-ja kanalisatsiooniteenuse hinnad kehtestab Konkurentsiamet vastavalt oma metoodikale.  

Veeteenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud: 

 1) põhjendatud tegevuskulude katmine; 

 2) investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse 

tagamiseks; 

 3) keskkonnanõuete täitmine; 

 4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; 

 5) põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt; 

 6) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni arendamine ÜVK 

arendamise kava alusel konkreetses arenduspiirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 

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

1999. aasta 22. märtsi. 

 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna analüüs ja ettepanekud tariifide kehtestamise osas Kunda 

linnas on tehtud AS-i Infragate Eesti („Kunda linna vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna 

analüüs“).   

Tabelis 30 on vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamisel lähtutud OÜ Kunda Vesi vee- 

ja kanalisatsiooniteenuse hinna tõstmise taotluse esitatud hinnakomponentidest ning 
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Konkurentsiameti põhjendatuse analüüsist. Lisaks on lähtutud vee- ja kanalisatsioonitariifide 

taotluse hinnakomponentide põhjendatuse analüüsis arvestatud eeldust, et vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse realisatsioonimaht 2017. aastal jääb samaks 2016. aastaga. Antud 

eeldustest lähtuvalt võiks Kunda linna arenguperioodi jooksul kujuneda vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse hinnaks kokku ligikaudu 7-11 eurot/m3.    

Välja kujunenud hind on praegusest hinnast küll kõrgem, kuid elanikkonna heaolu ja 

maksevõime kasvades siiski suhteliselt madal (kuni 2,1% leibkonnaliikme kuu sissetulekust). 

Perspektiivse vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamisel pole arvestatud 

abonenttasudega. ÜVK kasutamise hinda on võimalik minimeerida vastavalt vee-ettevõtte 

laienemise ning sellest tuleneva ÜVK väljaehitamisulatuse (sh. sadekanalisatsioon ning selle 

asemel osalist kraavitamise kasutamist) optimeerimisega pikemale ajaperioodile (ÜVK täielik 

väljaehitamise võimalikkus ning hinnakujunemine sõltub suuresti ka finantseerimisallikate 

pakutavatest tingimustest). Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kujunev hind on näidatud tabelis 28, 

kus on muuhulgas arvestatud elanikkonna prognoositava palgatõusuga.  

Tariifide kujundamisel on oluline arvestada finantsanalüüsi peatükis kirjeldatud põhimõtteid, 

mille alusel kujuneb veetootmise ja reovee puhastamise omahind. Perspektiivis tuleb Kunda 

linna reoveekogumisalal kujundada ühtne vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind nii eraõiguslikel  

kui ka juriidilistel isikutel. Erinev reoveeteenuse hind juriidilistel isikutel on põhjendatud ainult 

siis, kui ettevõtte tegevuse tulemusena tekib reovett, mille reoainete sisaldus on kõrgem 

olmereovee parameetritest. Tulevikus tuleb vajadusel kasutada oma haldusterritooriumil 

juriidilistele isikute tekitatud reovee tariifi kujundamisel põhimõtet, et reoveeteenuse hind 

kujundatakse vastavalt reostuskoormusele.  

Tabelis 30 kajastatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind sisaldab käibemaksu. Tabelist on 

näha, et vee- ja kanalisatsioonihindu tuleb arendamise kava perioodi jooksul (2017-2033) tõsta 

 küllaltki märgatavalt,  kuna vee ja reovee hind peab sisaldama nii ekspluatatsioonikulusid kui 

ka teostatud investeeringute amortisatsioonikulusid. Konkreetsete vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse tariifide kinnitamist taotleb Kunda linna vee-ettevõja 

Konkurentsiametilt ja tariifid kinnitab Konkurentsiamet . 

Arendamise kava koostajad on seisukohal, et nii pika perioodi vältel, nagu seda on ÜVK 

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

makromajanduslike näitajate muutust, mistõttu on soovitatav kindlasti iga nelja aasta tagant 

arendamise kava ülevaatus. Arendamise kava ülevaatuse käigus on otstarbekas kontrollida 

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

kanalisatsiooniteenuse hinnaprognoosi.  



 

 

 

Aasta  Ühik  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2033 

Ühisveevärgiga  

liitunute arv  
-  3 567 3 567 3 496 3 465 3 369 3 293 3 245 3 140 3 063 3 029 3 026 2 996 2 960 2 927 2 895 2 863 2 620 

Ühiskanalisatsiooniga 

liitunute arv  
-  3 380 3 380 3 312 3 284 3 193 3 058 3 046 2 948 2 875 2 843 2 812 2 811 2 780 2 750 2 778 2 748 2 620 

Veeteenuse maht  
tuhat  

92,25 89,36 88,27 85,86 83,67 82,79 81,06 82,46 78,25 77,39 77,31 76,55 75,62 74,79 73,97 73,16 66,94 
m3/a  

Kanalisatsiooniteenuse 

maht  

tuhat  
88,12 85,13 84,77 82,28 80,14 79,63 78,06 79,58 71,36 70,57 69,80 69,78 69,01 68,25 68,95 68,19 65,03 

m3/a  

Veeteenuse hind  eur/m3  0,748 1,097 1,152 1,152 1,152 1,350 1,544 1,544 1,64 1,73 1,84 1,95 2,07 2,19 2,32 2,46      4,16 

Kanalisatsiooniteenuse 

hind  
eur/m3  0,892 1,283 1,332 1,332 1,332 1,393 1,452 1,452 1,54 1,63 1,73 1,83 1,94 2,06 2,18 2,31 3,91 

Komplekshind  eur/m3  1,640 2,380 2,484 2,484 2,484 2,743 2,996 2,996 3,176 3,366 3,568 3,782 4,009 4,250 4,505 4,775 8,070 

Hinnatõus  %    45 4 0 0 10 9 0 6 6 6 6 6 6 6 6 69 

Leibkonnaliikme 

netosissetulek  
eur/kuu  300 312 345 396 429 489 537 564 592 622 653 685 720 756 793 833 1292 

Leibkonnaliikme 

kulutus  eur/kuu  3,6 5,0 5,3 5,2 5,2 5,9 6,3 6,6 6,7 7,1 7,5 7,9 8,4 8,9 9,5 10,0 16,9 

VK teenusele  

VK teenuse kulu 

oskaal sissetulekust  
%  1,2 1,6 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 

Tabel 30. Kunda linna vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind. 
Allikas: OÜ Kunda Vesi 
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7.3.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tasu  

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

kohaselt osaliselt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamise eest. Ühisveevärgi ja – 

kanalisatsiooniga liitumist Kunda linnas reguleerib Kunda linnavolikogu 11.03.2009. a määrus 

nr. 4 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri Kunda linnas. Ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise kavaga hõlmatud piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 

ühendatakse rohkem kui 50% elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999.a. 22. märtsi 

tagatakse liitumistasuga ainult kinnistu ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. 

Liitumistasu võtmise aluseks on vastava kinnistu tarbeks ehitatavate ühendustorude ja 

liitumispunktide ehitamise tegelikud kulud.  

Eelnevas lõigus mittemärgitud piirkondades tagatakse liitumistasuga peale kinnistu 

ühendamiskulude ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamiskulud.   

Liitumistasu suurus kinnistu omanikule või valdajale sõltub investeeringuprogrammi suurusest, 

teiste finantseerimisallikate osakaalust kogu programmi maksumuses ja liituvate abonentide 

arvust. Liitujate arv on otseses sõltuvuses kinnistu omanike ja valdajate soovist kasutada 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuseid ning osaleda vastavate süsteemide rajamisel.  

Liitumistasu on ühekordne, seda võib maksta kas ühe korraga või osadena vastavalt kinnistu 

valdaja võimalustele.  

7.3.3 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnast välja jäävate majapidamiste  

reoveekäitlus  

Piirkonnad, mis paiknevad reoveekogumisalal, kuid kus puudub ühiskanalisatsioonisüsteem, 

peavad reovee kogumiseks olema veetihedad kogumiskaevud. Kogumiskaevude tühjendamist 

teostatakse äravedamisteenust pakkuva paakautoga. Kaevude tühjendamist tellivad kohalikud 

elanikud ise.  

Seega tuleks linna reoveekogumisalast välja jääva Lontova piirkonna üksikmajapidamistes 

tekkiv reovesi kuni piirkonna ühiskanalisatsiooniga liitumiseni koguda kogumiskaevudesse 

ning purgida Kunda linna reoveepuhastisse.   

Kogumismahutite purgimisvõimalus on praegusel hetkel Kunda linna reoveepuhasti juures 

asuvasse kanalisatsioonikaevu. Purgla reoveepuhasti juures puudub, kuna purgitavad kogused 

on väga väikesed. Kogumiskaevude tühjendamist tellivad kohalikud elanikud ise.  
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8. Kokkuvõte  

Käesoleva töö tulemusena valmis Kunda linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 

kava, mis määratleb linna veemajanduse arengusuunad aastani 2033.  

Töö sissejuhatusest järgmine peatükk käsitleb kava koostamise lähtealuseid, täpsem ülevaade 

valdkonda reguleerivatest õigusaktidest on antud kava lisas 1. Kolmas osa annab ülevaate 

Kunda linna sotsiaal-majanduslikust olukorrast. Neljas peatükk kirjeldab loodus- ja 

keskkonnatingimusi. Viies osa käsitleb Kunda linnas olemasoleva ühisveevärgi ja 

kanalisatsioonisüsteemi seisukorda. Kuues peatükk keskendub ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni arendamisele ning seal hinnatakse vajalike tegevuste elluviimiseks nõutavaid 

investeeringute mahtusid. Seitsmendas osas on toodud finantsanalüüs, mille raames 

käsitletakse teenuste tariifipoliitikat ja tuuakse välja arendamise kavas etappide elluviimiseks 

vajalikud finantseerimisvõimalused.  

Kunda linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava perioodi jooksul (2017-2033) 

tehtavate investeeringute kogumaksumus on ligikaudu viis miljonit eurot (ilma käibemaksuta). 

Teostatavate investeeringute abil tagatakse kõigile Kunda linna reoveekogumisala elanikele 

ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus, arendatakse välja lahkvoolne kanalisatsioon Jaama, 

Koidu tänaval, Rakvere mnt-l ning Selja teel, ühendatakse ühiskanalisatsiooniga Lontova ja 

Sadama tee piirkond ning rekonstrueeritakse enamik linna amortiseerunud ühisveevärgi ning –

kanalisatsioonitorustikest.  

ÜVK arendamise kava ellurakendamise järgselt paraneb elanike elukvaliteet, väheneb 

piirkonna reostuspotentsiaal ning luuakse soodsad tingimused piirkonna edasiseks igakülgseks 

arenguks. 
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 Lisa 1  

Õiguslik taust  

Kunda linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti 

Vabariigi õigusaktidest ja normatiividest ning Euroopa Liidu direktiividest ja 

rahvusvahelistest kokkulepetest. Vastavate seaduste ja direktiivide eesmärgiks on kehtestada 

kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ühtsetest põhimõtetest lähtuv tegevusraamistik vee 

kaitse ja kasutamise korraldamiseks. 

Olulisemad nendest on:  

• Kunda linna arengukava aastateks 2013-2025 (vastu võetud Kunda Linnavolikogu 

määrusega nr 8, 14.10.2013);  

• Kunda linna üldplaneering 2001 (vastu võetud Kunda Linnavolikogu määrusega nr 20, 

21.06.2001); 

• Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 

118, 01.04.2010);  

http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/kaardid/teemakaardid/vesi/389?tmpl

=component  

Ida-Eesti vesikonna vooluveekogumite keskkonnaseisund 2012. aastal:    

http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/vesi/category/24-ida-eesti-vesikond  

• Ida-Eesti vesikonna Viru alamvesikonna maaparandushoiukava 

(põllumajandusministri 07.02.2012. a käskkiri nr 19 lisa 1); 

• Viru alamvesikonna veemajanduskava (kinnitatud keskkonnaministri 21. detsembri 

2006. a. käskkirjaga nr 1388);  

• Euroopa Liidu direktiivid (Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ, Joogiveedirektiiv 

98/83/EÜ, Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ, Nitraadidirektiiv 

91/676/EMÜ, Põhjaveedirektiiv 2006/118/EÜ, Ohtlike ainete pinnavette juhtimise 

direktiiv 76/464/EMÜ, Reoveesette direktiiv 86/278/EMÜ ja Üleujutuste direktiiv 

2007/60/EÜ);   

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus (vastu võetud 10.02.1999, jõustunud 

22.03.1999; viimane redaktsioon jõustus 01.01.2015, RT I, 23.12.2014, 23; kehtib kuni 

31.12.2017);  

• Veeseadus (vastu võetud 11.05.1994, jõustunud 16.06.1994; viimane redaktsioon 

jõustus 06.01.2017, RT I, 27.12.2016, 6; kehtib kuni 31.12.2017);  

• Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (vastu võetud 02.06.1993; viimane 

redaktsioon jõustus 01.01.2017, RT I, 21.06.2016, 4; kehtib kuni 15.10.2017);  

• Keskkonnatasude seadus (vastu võetud 07.12.2005; viimane redaktsioon jõustus 

01.01.2017, RT I, 10.11.2016, 6; kehtib kuni 31.12.2017); 

http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/kaardid/teemakaardid/vesi/389?tmpl=component
http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/kaardid/teemakaardid/vesi/389?tmpl=component
http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/vesi/category/24-ida-eesti-vesikond
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• Asjaõigusseadus (vastu võetud 09.06.1993; viimane redaktsioon jõustus 01.02.2017, 

RT I, 31.12.2016, 21; kehtib kuni 31.12.2017);  

• Planeerimisseadus (vastu võetud 28.01.2015; viimane redaktsioon jõustus 01.01.2017, 

RT I, 10.11.2016, 14);  

• Ehitusseadustik (vastu võetud 11.02.2015; viimane redaktsioon jõustus 01.01.2017, RT 

I, 15.12.2016, 3);  

• Tööstusheite seadus (vastu võetud 24.03.2013; viimane redaktsioon jõustus 

01.01.2017, RT I, 05.07.2016, 23) 

• Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid (sotsiaalministri määrus 

31.07.2001 nr 82, viimane redaktsioon jõustus 28.11.2015, RT I, 24.11.2015, 4);  

• Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- 

ja kontrollinõuded (sotsiaalministri määrus 02.01.2003 nr 1; viimane redaktsioon 

jõustus 01.01.2010);  

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus (keskkonnaministri määrus 

16.12.2005 nr 76, RTL 2005, 123, 1949);  

• Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning 

sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks (keskkonnaministri 

määrus 16.12.1996 nr 61; viimane redaktsioon jõustus 15.04.2011, RT I, 12.04.2011, 

19);  

• Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord (Vabariigi Valitsuse määrus 

31.07.2001 nr. 269, viimane redaktsioon jõustus 01.01.2013, RT I, 04.12.2012, 7); 

• Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta 

(keskkonnaministri määrus 16.10.2003 nr 75; RTL 2003, 110, 1736); 

• Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad 

nõuded, heit- ja sadamevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise 

kontrolli meetmed (Vabariigi Valitsuse määrus 29.12.2012 nr 99, viimane redaktsioon 

jõustus 01.01.2017; RT I, 16.12.2016, 6); 

• Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded (Vabariigi Valitsuse määrus 16.05.2001 nr 

171); 

• Kunda linna õigusaktid: 

- Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskri Kunda linnas (Kunda 

Linnavolikogu määrus n 5, 11.03.2009) 

- Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri Kunda linnas (Kunda 

Linnavolikogu määrus nr 4, 11.03.2009) 
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1. Euroopa Liidu direktiivid 

1.1 Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ – eesmärgiks on kaitsta keskkonda asula 

ja tööstusreovee suublasse juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest, milleks tuleb reovesi 

reoveekogumisaladel vastavalt nõuetele kokku koguda ja seejärel puhastada. Direktiiv 

kehtestab nõuded asulavee ja tööstusreovee kogumisele, puhastamisele ja suublasse 

juhtimisele. Nendest lähtuvalt tuleb reovesi koguda läbi ühiskanalisatsiooni, äärmuslikel 

juhtudel, näit kui reovee kogumine läbi ühiskanalisatsiooni on majanduslikult põhjendamata, 

võib kogumist korraldada ka muul viisil, nt individuaalsete kogumissüsteemide kaudu. 

Direktiivi nõuete täitmiseks tuleb kõikide üle 2000 ie reoveekogumisaladel välja ehitada 

ühiskanalisatsioon ja rekonstrueerida olemasolev amortiseerunud kanalisatsioonisüsteem. 

Nõuetega vastavusse tuleb viia ka kõik reoveepuhastid. Selleks tuleb teha investeeringuid 

kanalisatsioonitorustike ehitamisesse ja rekonstrueerimisse, reoveepumplate ehitusse ja 

rekonstrueerimisse ning reoveepuhastiste ehitusse ja rekonstrueerimisse. Vastavad Eesti 

Vabariigi õigusaktid: veeseadus, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus, Vabariigi Valitsuse 

määrus “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord”; 

1.2 Nitraadidirektiiv 91/676/EMÜ – eesmärgiks on eelkõige piirata põllumajandustootmisest 

pärineva reostuse mõju pinna- ja põhjaveele. Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid: veeseadus, 

Vabariigi Valitsuse määrus nr 288, 28.08.2001 “Veekaitsenõuded väetise-ja sõnnikuhoidlatele 

ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise 

nõuded¹”; 

1.3 Joogiveedirektiiv 98/83/EÜ – eesmärgiks on kaitsta inimeste tervist joogivee mistahes 

saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest, tagades joogivee tervislikkuse ja puhtuse. 

Joogivee direktiivi nõuete täitmiseks peab kõikides olemasolevates veevarustussüsteemides, 

millega varustatakse rohkem kui 50 elanikku, joogivesi vastama nõuetele. Samas, üle 2000 

elanikuga asulates peab olema tagatud nõuetekohane joogivesi kõigile reoveekogumisalal 

elavatele elanikele. See tähendab, et kõigis üle 50 elanikuga asulates tuleb olemasolevad 

veesüsteemid korda teha, vajadusel paigaldada veepuhastusseadmed ning üle 2000 elanikuga 

asulates välja ehitada kogu reoveekogumisalal elavale elanikkonnale nõuetele vastava 

joogiveega varustamiseks vajalikud veetorustikud. Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid: 

veeseadus, rahvatervise seadus, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus, sotsiaalministri 

määrus “Joogivee kvaliteedi-ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid”; 

1.4 Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ – eesmärgiks on saavutada ja hoida veekogude 

head seisundit. Direktiivis kehtestatud tegevusraamistik hõlmab kõiki teisi veealaseid 

direktiive ning seab veekaitse põhieesmärgiks kõikide vete (pinnavee, sh rannikuvee ja 

põhjavee) hea seisundi saavutamise aastaks 2015; 

1.5 Põhjaveedirektiiv 2006/118/EÜ; 

1.6 Üleujutuste direktiiv 2007/60/EÜ, käsitleb üleujutuste riski hindamist ja maandamise 

regulatsiooni; 

1.7 Ohtlike ainete pinnavette juhtimise direktiiv 76/464/EMÜ; 
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1.8 Reoveesette direktiiv 86/278/EMÜ. 

 

2. Riigisisesed õigusaktid 

2.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 (1) järgi on kohaliku omavalitsusüksuse 

ülesandeks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, 

noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, 

jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja 

linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. 

2.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamist reguleerib Eestis 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus. Seadus reguleerib kinnistute ühisveevärgist 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. Ainult tootmise 

vajaduseks ettenähtud ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile käesoleva seaduse sätteid ei 

kohaldata. 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 seaduses sätestatud nõudeid kavas käsitletava perioodi 

ja sisu osas. 

2.3 Veeseaduse ülesanne 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. Veeseaduse § 8 alusel määratakse vee erikasutusloa omamise vajadus 

tegevuste lõikes. Vee erikasutusõigus tekib tähtajalise vee erikasutusloa alusel. Vee 

erikasutusloa omamise nõue on põhjaveevõtu korral rohkem kui 5 m3/ööpäevas, 

pinnaveekogust enam kui 30 m3/ööpäevas ning heitvee ja teiste saastavate ainete juhtimise 

korral suublasse olenemata kogusest. 

2.4 Keskkonnatasude seadus  sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise alused, 

saastetasumäärad, nende arvutamise ja tasumise korra ning keskkonnakasutusest 

riigieelarvesse laekuva raha kasutamise alused ja sihtotstarbe. 

2.5 Veemajandust reguleerivad ka Vabariigi Valitsuse, Sotsiaalministeeriumi ja 

Keskkonnaministeeriumi kehtestatud määrused ja käskkirjad: 

• Sotsiaalministri määrus “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” 

kehtestab nõuded joogivee kvaliteedile ja kvaliteedi kontrollile ning joogivee proovide 

analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee saastumise kahjulike mõjude 

eest; 

• Sotsiaalministri määrus “Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja 

põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ kehtestab nõuded joogivee tootmiseks kasutatava või 
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kasutada kavatsetavale pinna- ja põhjaveele, võttes arvesse vee looduslikku koostist, 

nõuetekohaseid veetöötlusmeetodeid, vee kogust ja kaitstust reostuse eest;  

* Keskkonnaministri määrus „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus“ kehtestab 

kaitsevööndi ulatuse tulenevalt ehitise otstarbest ja asukohast, paigaldussügavusest ja 

läbimõõdust; 

• Keskkonnaministri määrus nr 18, 26.03.2002 „Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa 

andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide 

loetelu ja loa vormid“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 9, 27.01.2003 „Põhjaveevaru hindamise kord“; 

* Keskkonnaministri määrus nr 60, 17.10.2002 “Põhjaveekomisjoni põhimäärus”. 

Põhjaveekomisjoni üheks ülesandeks on põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse olukorra 

hindamine ning uuringuvajaduse ja -suundade määramine; 

• Keskkonnaministri määrus nr 61, 16.12.1996 “Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja 

projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks“. 

Määruse ülesandeks on kindlustada veehaaret ümbritseval maa- ja veealal põhja- või pinnavee 

ning veehaarderajatiste kaitse, et võimaldada joogivee nõuetele vastava vee tootmine.  

Rajatava veehaarde sanitaarkaitseala projekt kuulub veehaarde projekti koosseisu või eraldi 

projektina hüdrogeoloogilise või hüdroloogilise uuringu juurde;  

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 99, 29.11.2012 “Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee 

suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad 

ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed¹“; 

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 171, 16.05.2001 “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 57, 19.03.2009 “Reoveekogumisalade määramise 

kriteeriumid“ alusel määratakse reoveekogumisala asulale elanike arvuga üle 50 inimese; 

• Keskkonnaministri määrus nr 58, 09.10.2002 „Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena 

kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded¹“.  

 

3. Kunda linna arengukava aastateks 2013-2025  

Kunda linna arengukavas aastateks 2013-2025 on visioon Kundast kui meeldiva keskkonnaga 

säästvat arengut propageerivast, turvalisest, hästi arenenud infrastruktuuriga sadama- ja 

tööstuslinnast, mis on laiemalt tuntud regionaalse tööstus- ja logistikakeskusena. Kunda linnas 

on välja arendatud vajaduste põhised, inimkesksed ja sotsiaalselt võrdsemad teenused terve ja 

tugeva kogukonna toetamiseks.  

Elukeskkonna probleemide seas on arengukavas välja toodud vananenud soojatrassid ja 

sadeveedrenaaž. Eesmärgiks on, et kvaliteetne joogivesi on kättesaadav kogu linnas ning 

heitvee käitlemine vastab keskkonnanõuetele. Eesmärk on kanalisatsioonisüsteemi 

renoveerimine ja väljaehitamine Lontova, Metsa tänava ja Sadama tee lõpuni ning 

sadeveedrenaaži projekteerimine ja ehitamine linnas (Pargi-tähe ristmik, Aia-Mäe-Koidu jm). 



 

80  

  

 

4. Kunda linna üldplaneering 

Üldplaneeringu eesmärk on Kunda linna maakasutus- ja hoonestustingimuste määramise, 

funktsionaalse tsoneerimise, ehitusmaade varumise ja piirangute kehtestamise muutmine 

vastavalt linna kaasaegsetele arengusuundadele. Üldplaneering sisaldab lisaks jooniseid, 

milleks on üldplaan, veevarustus, elektrivarustus, kanalisatsioon, soojus-, gaasi- ja 

sidevarustus.   

Veevarustuse osas näeb planeering ette sadama lähedase piirkonna arendamiseks kolme 

eraldiasetseva, linnasüsteemist sõltumatu puurkaevu (Sadama tn, Lontova-Malla tee, sadama 

lähedal) ühendamise ühisesse süsteemi. Tootmisettevõtte arengu korral on vajalik sadama 

arendusala vahetus läheduses veel ühe puurkaevu rajamine tehnorajatiste maa-alale ja selle 

ühendamine piirkonna ühtse veevarustussüsteemiga. 

Olemasolevad ja perspektiivsed veetrassid koos puurkaevudega on toodud üldplaneeringu 

koosseisus oleval joonisel „Veevarustus“. 

Kanalisatsiooni osas näeb üldplaneeringus pakutud lahendus ette kõigi elamurajoonide ja 

objektide ühendamist ühtsesse kanalisatsioonisüsteemi. Kuna osa neist paiknevad 

kanalisatsiooni eelvooluga võrreldes madalamal, tuleb nende heitvete ärajuhtimiseks kasutada 

ülepumpamisseadmeid.  

Linna kirdeosas klindiastangu ja sadama vahele kavandatav tööstusrajoon, Sadama tn ääres 

asuv ja Malla tee äärde rajatav elamutest ja büroohoonetest koosnev nn Sadama küla ning 

perspektiivse sadama arendusala heitveed on mõeldud kanaliseerida omaette süsteemi, mis ei 

sõltuks klindi peal paiknevast linnakeskusest. Selleks rajatakse piisava läbilaskevõimega 

kanalisatsioonitrassid, mille kaudu suunatakse reoveed tehnorajatiste maa-alal paiknevasse 

puhastusjaama. Sealt juhitakse puhastatud veed läbi sadama akvatooriumi Kunda lahte.  

Sadevee kanalisatsioon arvestataval kujul Kunda linnas puudub ja ka antud üldplaneeringus ei 

nähtud vajadust selle väljaehitamise järele suure investeeringuvajaduse tõttu. Kuna enamik 

linnatänavaid on äärekivideta, toimub vihmavee loomulik äravool haljasaladele. 

Kanalisatsiooni olemasolev ja perspektiivne lahendus koos ülepumpamisjaamade paigutusega 

on antud joonisel „Kanalisatsioon“. 

 

5. Alamvesikonna veemajanduskava 

Veeseaduse kohaselt planeeritakse vee kaitse ja kasutamise abinõud vesikonna või 

alamvesikonna veemajanduskavas.  

Vabariigi Valitsuse määruse alusel on Eestis kolm vesikonda ja üheksa alamvesikonda. Eesti 

territooriumil asuvad vesikonnad on: Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikond. Nimetatud 

vesikondade veemajanduskavad on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 01.04.2010 korraldusega nr 

118. Veemajanduskava, selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke tuleb arvestada 

kohaliku omavalitsusüksuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas, üld- ja 

detailplaneeringute koostamisel või nende üle vaatamisel ja muutmisel. Veemajanduskavade 

koostamine lähtub EL veepoliitika raamdirektiivi põhinõuetest. Kunda linn kuulub Ida-Eesti 
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vesikonna Viru alamvesikonda, mille veemajanduskava kinnitati keskkonnaministri 

21.12.2006 käskkirjaga nr 1388. 

Alamvesikonna veemajanduskava peamised eesmärgid ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni 

valdkonnas: 

• tagada tervisele ohutu joogivesi kõigile ühisveevärgi veetarbijatele; 

• säilitada veekeskkonna hea seisund; 

• pinnavee kvaliteet jõgede alguse allikaojades peab vastama lõheliste ja karplaste elupaikade 

vee füüsikalistele ja keemilistele kohustuslikele nõuetele; 

• veekogude orgaanilise reostuse vältimine, mis halvendaks vee gaasirežiimi; 

• ühisveevärgi vesi peab vastama kvaliteedinõuetele: vesi peab olema nähtavalt puhas ja hea 

maitsega; vastama kvaliteedinõuetele indikaatornäitajate osas, peab olema tehnilistele 

normidele vastav. 

 


