
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIJA VALLA 
 

 

 

 

 

ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI 

ARENDAMISE KAVA 

AASTATEKS 2017 - 2028 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anija 2017 



2 

 

 

 

 

 

 

ÜVK ARENGUKAVA TELLIJA 

ANIJA VALLAVALITSUS: 

Aadress: F. R. Kreutzwaldi 6, Kehra, 74307, Anija vald, Harjumaa 

Telefon: 6199 000 

E-post: anija@anija.ee, www.anija.ee 

Vallavanem: Arvi Karotam tel.: 5014914; e-post: arvi.karotam@anija.ee 

Kontaktisik: Arvi Karotam tel.: 5014914; e-post: arvi.karotam@anija.ee 

 

 

 

 

 

 

VEE-ETTEVÕTJA: 

OÜ Velko AV 

Aadress: Kreutzwaldi 6, Kehra, Anija vald, 74307, Harjumaa 

Telefon, e-post: 6084977; www.velko.ee  

Juhataja: Toomas Reisi tel.: 55511088; e-post: toomas.reisi@velko.ee ,  

Kontaktisik: tootmisjuht Ando Voosel tel.: 5106826; andoo.voosel@velko.ee  

 

 

 

 

 

ÜVK ARENGUKAVA KOOSTAJA: 
 

OÜ Vetepere (10202816) 

Aadress: Pudisoo küla, Kuusalu vald, 74626, Harjumaa. 

Telefon, e-post: 6077176; www.vetepere.ee  

Juhataja: Aare Kuusik tel.: 51 62476; e-post: aare@vetepere.ee 

Kontaktisik: Aare Kuusik tel.: 51 62476; e-post: aare@vetepere.ee 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anija@anija.ee
http://www.anija.ee/
mailto:arvi.karotam@anija.ee
mailto:arvi.karotam@anija.ee
http://www.velko.ee/
mailto:toomas.reisi@velko.ee
mailto:andoo.voosel@velko.ee
http://www.vetepere.ee/
mailto:aare@vetepere.ee
mailto:aare@vetepere.ee


3 

 

Sisukord 

 

 

I OLUKORRA KIRJELDUS 

 

1. Sissejuhatus         5 

2.  Arengukava koostamiseks vajalikud lähteandmed   6 

2.1.  Õiguslik baas         6 

2.2.  Anija valla arengukava       10 

2.3.  Planeeringud         14 

2.3.1.  Harju maakonnaplaneering       14 

2.3.2.  Anija valla üldplaneering       15 

2.3.3.  Detailplaneeringud Anija vallas      20 

2.4.  Naabervaldade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavad 20 

2.5.  Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava     21 

2.6.  Muud andmed        24 

2.6.1.  Projektmaterjalid ja uurimistööd      24 

2.6.2.  Vee erikasutusload        25 

3.  Sotsiaal-majanduslikud ja keskkonna näitajad    25 

3.1.  Sotsiaal-majanduslikud näitajad      25 

3.1.1.  Üldandmed         25 

3.1.2.  Elanikkond         26 

3.1.3.  Anija valla eelarve        26 

3.1.4.  Anija valla laenukoormus        27 

3.2.  Keskkonnaseisund        27 

3.2.1.  Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus    28 

3.2.2.  Põhjavesi          31 

3.2.3.  Pinnavesi         33 

3.3.  Veevarustuse ja kanalisatsiooni korraldamine Anija vallas  35 

4.  Ühisveevärk ja –kanalisatsioon      35 

4.1.  Reovee kogumisalad        37 

4.2.  Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse kasutajad   39 

4.3. Veetarve ja veeheide ühe elaniku kohta     39 

4.4. Ühisveevärgi objektid       40 

4.4.1.  Puurkaevud ja puurkaevpumplad      41 

4.4.2.  Põhjavee kvaliteet, veepuhastusjaamad ja II astme pumplad  46 

4.4.3.  Joogivee kvaliteet        51 

4.4.4.   Veetorustikud        52 

4.4.5.  Siibrikaevud ja siibrid       54 

4.4.6.  Hüdrandikaevud ja hüdrandid, tuletõrje veevõtukohad   54 

4.4.7.  Veevarustuse rõhutsoonide ulatus ja kirjeldus    56 

4.4.8.  Veevarustuse põhiprobleemid ja sobivuse hinnang   57 

4.5.  Ühiskanalisatsiooni objektid      57 



4 

 

4.5.1.  Kohtpuhastusseadmed       58 

4.5.2.  Purgimissõlmed        59 

4.5.3.  Kanalisatsioonitorustikud       60 

4.5.4.  Kanalisatsioonikaevud       62 

4.5.5.  Reoveepumplad        62 

4.5.6.  Reoveepuhastid        63 

4.6.  Sademevee kanalisatsioon ja liigvee ärajuhtimine   67 

4.7.  Ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid ja sobivuse hinnang  69 

5.  Anija valla asulates ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine 70 

5.1.  Eesmärgid         70 

5.2.  Investeerimisprojektide prioritiseerimine      72 

5.3.  Investeerimisprojektide kirjeldus      73 

6.  Ühisveevärki ja –kanalisatsiooni teenindavad ettevõtted  78 

6.1.  Vee-ettevõtjate finants-majanduslikud näitajad     80 

6.2.  Vee-ettevõtete põhivara kirjeldus ja seisund    82 

6.3.  Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinna prognoos   84 

 

 

II ARENDAMISE KAVA 

 

7.  Anija valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava  

koostamise põhimõtted       89 

7.1.  ÜVK arengukava tegevuste ajaperioodid ja programmid  90 

7.1.1. I programm         91 

7.1.2. II programm         100 

7.1.3. III programm         101 

7.1.4. IV programm         102 

7.1.5. V programm         104 

7.1.6. VI programm         106 

7.1.7. VII programm        107 

8. Kokkuvõte         110 

 

 

LISAD: 

Lisa 1. Joonised 1 kuni 8. Anija valla dimensioneeritud veevarustus- ja 

kanalisatsioonisüsteemide ning ühisveevärgiga kaetava ala ja reoveekogumisala skeemid. 

 

Lisa 2. Kehra linna Keskuse, Sõpruse ja Lehtmetsa piirkonna olemasolevate 

sademeveesüsteemide rekonstrueerimise eelprojekt. OÜ Vesine. Töö nr. 2017-06. 

 

 

 

 



5 

 

I OLUKORRA KIRJELDUS 

 

1. Sissejuhatus 

 

 

Anija vald paikneb Harju maakonna kaguosas. Anija valla (koos Aegviidu piirkonnaga) 

suuremad asulad on Kehra linn, Aegviidu alev, Lehtmetsa küla, Ülejõe küla, Alavere 

küla, Anija küla, Lilli küla, Voose küla, Nikerjärve küla ja Härmakosu küla. Anija valla 

pindala on 532,91 km
2
. Anija valla (koos Aegviidu piirkonnaga) elanike arv oli 

01.01.2017. aasta seisuga 6177. Anija valla naabriteks on Kose, Raasiku, Jõelähtme ja 

Kuusalu vallad Harjumaal ning Järva vald Järvamaal ja Tapa vald Lääne-Virumaal.  

 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr. 151 23.12.2016. a „Aegviidu valla ja Anija 

valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 03.04.1995. a määruse nr 

159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ on Aegviidu vald 

ühinenud Anija vallaga ja uue haldusüksuse nimeks on määratud Anija vald. Aegviidu 

vallas ühisveevärki ja –kanalisatsiooni teenindavaid vee-ettevõtteid ei olnud. 

Veevarustuse ja kanalisatsiooniga seonduva korraldamisega tegelesid Aegviidu vallas 

vallavalitsuse koosseisus vallavanem ja majandusspetsialist. Veevarustus- ja 

kanalisatsioonisüsteemide hooldamise ja jooksvate töödega tegeleb üks operaator.  

Aegviidu vald ühines haldusreformi käigus Anija vallaga ja vee-ettevõtjaks saab Anija 

valla vee-ettevõtja OÜ Velko AV. 

 

Vastavalt Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4 punktile (2) tuleb ühisveevärgi ja 

–kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVK AK) üle vaadata vähemalt kord nelja aasta tagant 

ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise kava vaatas viimati 2012. aastal üle AS Infragate Eesti. Käesolev ÜVK AK 

kehtib aastatel 2017 kuni 2028. Käesolevat ÜVK AK täiendatakse edaspidi jätkuvalt 

vähemalt kord nelja aasta tagant kooskõlas muutustega valla majandustegevuses ja 

sotsiaalsfääris ning kooskõlas muudatustega seadusandluses.  

 

ÜVK AK koostamisel ei peetud vajalikuks kohe asulate geodeetiliste alusmaterjalide 

koostamist ja suuremate uurimistööde teostamist. Nimetatud tööd teostatakse ÜVK AK 

programmide elluviimisel. Vajalike uurimistööde nimekiri on toodud ÜVK AK alapunktis 

7 ning need on soovitatav teostada vahetult enne ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatiste 

projekteerimistöid.  

 

Koostatud ÜVK AK hõlmab Anija valla reoveekogumisaladega piirkondi: Kehra linna, 

Lehtmetsa küla, Ülejõe küla, Aegviidu alevit, Nikerjärve küla, Alavere küla, Anija küla ja 

Lilli küla. Käsitletud on ka Voose ja Härmakosu külasid, kus reoveekogumisala hetkel 

puudub, kuid plaanis on need luua. Töös on hajaasustusalade kohta, kuhu ühisveevärki ja 

-kanalisatsiooni lähitulevikus ei ehitata, esitatud üldised soovitused veevarustus- ja 

kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks.  
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Töö teostamisel lähtuti AS Infragate Eesti poolt 2012. aastal koostatud Anija valla ÜVK 

arendamise kavast, Anija vallavolikogu poolt määrusega nr 95 20.10.2016. a kinnitatud 

Anija valla arengukavast aastateks 2014 - 2024, Anija vallavolikogu otsusega nr 421 

26.06.2008. aastal kehtestatud Anija valla üldplaneeringust, koostatavast uuest Anija valla 

üldplaneeringust, 2006. aastal koostatud Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavast ning 

teistest töödest ja seadusandlikest aktidest. Väga oluliseks peeti Anija Vallavalitsuse ja 

OÜ Velko AV seisukohti ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamisel. 

 

Vaadeldava piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed veevarustus- ja 

kanalisatsioonisüsteemide joonised vormistas OÜ Vetepere paberkandjal ja digitaalselt 

ning need on toodud käesoleva töö lisades  nii paberkandjal kui ka digitaalselt. 

 

Anija valla ÜVK AK täiendused koostas OÜ Vetepere. Kontaktisikud: Aare Kuusik tel.: 

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

ÜVK arendamise kava koostamisel osutasid suurt abi Anija vallavalitsusest 

majandusteenistuse juht Toomas Reisi tel.: 55512292, Aegviidu vallavalitsusest 

vallavanem Riivo Noor tel.: 5088236 ja majandusspetsialist Enn Pung tel.: 605 1775 ning 

vee-ettevõtja OÜ Velko AV juhataja Peep Kask tel.: 55511088 ja tootmisjuht Ando 

Voosel tel.: 5106826.  

 

 

 

2. Arengukava koostamiseks vajalikud lähteandmed 

 

2.1. Õiguslik baas 

 

 

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

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

tasakaalu tagamine. 

Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi 

suhteid ning avalike veekogude ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogude 

kasutamist. 

 

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

kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas muu hulgas 

elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni ja jäätmehooldust. 

 

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

vastu võetud Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (ÜVKS): 

mailto:aare@vetepere.ee
mailto:argo@vetepere.ee
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§ 4.  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine ja arendamine 

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

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Kui kohalikul omavalitsusel 

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

kanalisatsiooni rajada detailplaneeringu alusel kuni selle arendamise kava valmimiseni 

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

 (1
1
) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist korraldab kohalik 

omavalitsus. 

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

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

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

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

vähemalt: 

 1) ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte; 

 2) dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas 

reoveekogumisalade sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee 

äravoolurajatiste põhiskeemi; 

 3) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist 

maksumust. 

 (2
1
) Dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem peab sisaldama 

vähemalt: 

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

ning rõhutsoonide ulatust ja kirjeldust;  

 2) tulekustutusvee saamise lahendusi ja veevõtukohti; 

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

purgimissõlmede ja väljalaskude asukohti ja kujasid. 

 (2
2
) Reoveekogumisala on ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee 

kanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või suublasse juhtimiseks. 

Reoveekogumisala piiritletakse veeseaduse alusel. 

 (2
3
) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava peab olema kooskõlas vesikonna 

veemajanduskavaga. 

 (2
4
) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava tuleb enne kinnitamist 

kooskõlastada Keskkonnaameti ja Terviseametiga. 

 (2
5
) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel riigi tagatud laenuga, riiklike või 

Euroopa Liidu vahenditega peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas lisaks 

käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 2
1
 nimetatud andmetele sisalduma: 

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

seisundist, pinna- ja põhjaveele avalduvast koormusest, põhjaveevarudest ja 

ehitusgeoloogilistest tingimustest ning kava seisukohast olulistest piirkonna muudest 

iseärasustest; 

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

kliendigrupid, tarbitud ja tarbitava vee kogused ning ärajuhitava reovee ja heitvee 
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kogused, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide lekkest tingitud veekaod, infiltratsiooni 

hinnanguline suurus ja kava seisukohast olulised muud andmed; 

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

leibkonnaliikme aasta keskmise netosissetuleku ja elanikkonna maksevõime prognoos 

vähemalt 12 aastaks aastate kaupa; 

 4) ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide asukoht ja nende asendiskeem ning 

nimetatud süsteemide, sealhulgas puurkaev-pumplate, veetöötlusjaamade, 

survetõstepumplate, veetorustike, tuletõrjehüdrantide, ühisvoolu- ja 

lahkvoolukanalisatsiooni, lokaalsete puhastusseadmete, reoveepumplate, 

purgimissõlmede, reoveepuhastite, sademeveekanalisatsiooni ja tulekustutusvee võtmise 

kohtade tehniline kirjeldus ning seisukorra ja sobivuse hinnang; 

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

investeerimisprogrammid, investeeringute allikad, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

teenuse osutamiseks vajaliku põhivara kirjeldus ja seisundi hinnang, ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni teenuse hinna prognoos ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele 

tehtavate kulutuste osakaal kohaliku omavalitsuse üksuse ühe leibkonnaliikme aasta 

keskmisest netosissetulekust vähemalt 12 aastaks aastate kaupa; 

 6) kohaliku omavalitsuse üksusele sobivate tehniliste lahenduste iseloomustus käesoleva 

lõike punktidest 2–5 lähtudes; 

 7) kohaliku omavalitsuse üksuse määratud perspektiivsete ühisveevärgi ja -

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

üldplaneeringus. 

 (3) Mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumi hõlmava ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniga kaetud ala ulatus ning sellise ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

kasutamise tingimused määratakse omavalitsuste vahelise halduslepinguga. 

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

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

olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt reovee ärajuhtimine 

ühiskanalisatsiooni. 

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

arendamise alus, kui arendamise kaasfinantseerimine toimub riigieelarvest või riigi 

tagatud laenust. 

 

Lisaks eelnimetatud seadustele reguleerivad veemajandust ka Vabariigi Valitsuse, 

Sotsiaalministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud määrused: 

 

Sotsiaalministri määrus nr 82, 31.07.2001. a “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning 

analüüsimeetodid”. 

Sotsiaalministri määrus nr 1, 02.01.2003. a “Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada 

kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollnõuded”. 

Sotsiaalministri määrus nr 152, 21.12.2001. a „Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid 

tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja 

kehtetuks tunnistamise kord“. 
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Keskkonnaministri määrus nr 18, 26.03.2002. a „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. a „Põhjaveevaru hindamise kord“. 

Keskkonnaministri määrus nr 60, 17.10.2002. a “Põhjaveekomisjoni põhimäärus”. 

Keskkonnaministri määrus nr 61, 16.12.1996. a “Veehaarde sanitaarkaitseala 

moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine“. 

Vabariigi Valitsuse määrus nr 99, 29.11.2012. a “ Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 

reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“. 

Vabariigi Valitsuse määrus nr 171, 16.05.2001. a “Kanalisatsiooniehitiste 

veekaitsenõuded”. 

Keskkonnaministri määrus nr 76, 16.12.2005. a “Ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni 

kaitsevööndi ulatus”. 

Keskkonnaministri määrus nr 57, 19.03.2009. a “Reoveekogumisalade määramise 

kriteeriumid”. 

Keskkonnaministri määrus nr 78, 30.12.2002. a “Reoveesette põllumajanduses, 

haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded“. 

Keskkonnaministri määrus nr 77, 30.12.2015. a “Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete 

ohtlike ainete nimistu, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude 

saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, 

vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete 

jälgimisnimekiri”. 

Keskkonnatasude seadus, vastu võetud 07.12.2005. a. 

 

Anija vallas on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seonduv lisaks ülevabariigilistele 

õigusaktidele reguleeritud järgmiste Anija valla territooriumil kehtivate 

õigusaktidega:  

 

Anija Vallavolikogu 26.02.2004. a määrus nr 60: Anija valla kaevetööde eeskiri. 

Anija Vallavolikogu 22.04.2004. a määrus nr 67: Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni 

liitumistasu rakendamise kord Anija vallas. 

Anija Vallavolikogu 22.04.2004. a määrus nr 68: Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise 

teenustasu reguleerimise kord Anija vallas. 

Anija Vallavolikogu 21.10.2010. a määrus nr 26: Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniga 

liitumise ja nende kasutamise eeskiri. 

 

Aegviidu vallas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seonduvat reguleerivad 

õigusaktid vaadatakse koos Anija valla õigusaktidega peale ühinemist üle ja 

ühtlustatakse. 
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2.2. Anija valla arengukava 

 

 

Anija valla arengukava aastateks 2014 – 2024 kinnitati 20.10.2016. a Anija vallavolikogu 

määrusega nr 95. 

Anija vald asub Harju maakonna kagupiiril ja valla pindala on koos ühinenud Aegviidu 

vallaga 532,91km², mis moodustab ca 12% Harjumaast ja on oma territooriumi suuruselt 

kolmas vald Harjumaal. Valla haldusterritooriumist ca 50% on kaetud metsaga ning üle 

3% on veekogude all. Territooriumist suure osa hõlmavad Põhja-Kõrvemaa ja Kõrvemaa 

maastikukaitsealad. Lisaks eelpoolmainitule on vallas veel Anija, Niinsoni ja Maapaju 

looduskaitseala ja muid vaatamisväärsusi, veehoidlad (kokku 318 ha): Soodla, 

Kaunissaare, Raudoja ja Aavoja; jõed (neist suurimad Jägala ja Soodla), ojad ja kanalid.  

Valda läbib Tallinn-Tapa raudtee ning kolm põhimaanteed: Kose-Jägala, Perila-Jäneda ja 

Piibe maantee. Vallas on kuus raudteepeatust: Nelijärve, Aegviidu, Mustjõe, 

Lahinguvälja, Kehra ja Parila. 

Anija valla asustus on ebaühtlane, paiknedes suures osas valla lääneosas ja vähem idaosas 

Aegviidu alevi näol. Selle ajalooliseks põhjuseks on eelkõige raudtee, mille ümber on 

tekkinud asustus.  

Vallas on vallasisene linn Kehra, Aegviidu alev ja 32 küla (Aegviidu vallast lisandus 

Nelijärve küla), millest suuremad on Lehtmetsa, Alavere, Ülejõe ja Anija.  

Kehra linnas on eristatavad vana-ja uusasula ning Põrgupõhja ja Ülejõe asumid. Valla 

administratiivkeskus paikneb Kehra linnas.  

Valla suurimateks asustusüksusteks on Kehra linn, Aegviidu alev, Lehtmetsa küla ja 

Alavere küla, kus kokku elab 66 % kogu valla elanikkonnast.   

Rahvastikuregistri andmetel on 2016. aasta 1. jaanuari seisuga Anija valla (koos Aegviidu 

vallaga) rahvaarv 6335 inimest, ca 10,7 inimest km². 

Õigete strateegiliste otsuste korral on Kehral ja Aegviidul kui tõmbekeskustel suur 

potentsiaal rahvaarvu kasvatamiseks järgnevatel aastatel. 

Anija valla arengueelduseks on soodne asend liiklusmagistraalide ja Tallinna linna suhtes, 

mis annab head võimalused investeeringute sissevooluks ja ettevõtluse arenguks ning uue 

elanikkonna sisserändeks. Elanikkonna sisserändeks loob soodsad tingimused ka üld- ja 

detailplaneeringute alusel elamuehituseks piisava maa olemasolu, soodsad kinnisvara 

hinnad, vähene kuritegevus ja tugeva haridusvõrgustiku olemasolu.  

Anija valla tugevaks küljeks võib lugeda looduslikku keskkonda ning häid eeldusi 

maamajandus- ja turismiettevõtete arenguks.  

Peamiseks probleemiks piirkonnale on vähene ettevõtlikkus, kvaliteetse tööjõu puudus ja 

Kehra linna areng kaasaegse elukeskkonnana ning Kehra kui töölisasula maine. Valla 

ääremaa arengut pärsib teede halb olukord ning ebapiisav vallasisene transport külade ja 

valla keskuse vahel.  

Anija valla võimaluseks on maksimaalselt ära kasutada erinevaid välisfinantseeringuid, 

mille abil saab parandada taristu kvaliteeti ja elavdada kohalikku elukeskkonna arengut. 

Senised suurimad välisvahendite abil renoveeritud objektid on Kehra linna, Lehtmetsa, 

Alavere, Anija, Lilli ja Voose küla ühisveevärk ja -kanalisatsioon ning Kehra 
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Gümnaasiumi peahoone. Pooleli on Aegviidu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

rekonstrueerimine. 

Oluline on suunata kõik võimalused kohaliku elu- ja ettevõtluskeskkonna kvaliteedi 

parandamisele ja mitmekesistamisele, mis tooks juurde nii uusi elanikke väljastpoolt kui 

väldiks elanikkonna väljarännet. 

 

Anija valla arenguvisioon aastaks 2025:  

Anija vald on elamisväärse elukeskkonnaga, majanduslikult mitmekesine, elujõulise 

kogukonnaga jätkusuutlikult arenev omavalitsus, kus elanikele on tagatud 

konkurentsivõimeline haridus, sealhulgas ka gümnaasiumiharidus ja sotsiaalne 

turvalisus.  
 

Anija vallavalitsuse missiooniks on:   

Valla elu-ja ettevõtluskeskkonna parandamine ning hariduslike arenguvõimaluste 

loomine valla elanike konkurentsivõime tõstmiseks. 
 

Anija valla juhtimisstruktuur koosneb vallavolikogust, vallavalitsusest ja hallatavatest 

asutustest. Vallavolikogus on 19 liiget ning volikogu on oma ülesannete täitmiseks 

moodustanud 6 komisjoni: arengu- ja eelarvekomisjon, haridus- ja kultuurikomisjon, 

keskkonna- ja turvalisuse komisjon, majanduskomisjon, sotsiaal- ja kogukonna komisjon 

ja revisjonikomisjon. 

Anija vald on 100% omanik äriühingus OÜ Velko AV, sihtasutuste Anija Mõisa Haldus 

ja Anija Valla Spordimaailm asutaja.  

2013.a. liitus Anija vald jäätmemajanduse valdkonna arendamiseks MTÜ Harjumaa 

Ühisteenuste Keskusega. 

 

Tehniline infrastruktuur  

Kaasaegsed planeeringud, vee- ja kanalisatsiooni- ning sadevete süsteemid, 

transpordikorraldus ja soojusenergiaga varustatus, võimaldavad elanikel jätkusuutlikuna 

ja kindlustundega planeerida oma elu koduvallas. Tugevaks toeks kogukonna 

püsimajäämisel ja suurenemisel on loodud kaugkütte võimalused ja säästva energeetika 

rakendamine avaliku teenuse arendamisel.  

 

Ühisveevärk-ja kanalisatsioon  

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) rajamine on lõpetatud Kehra linnas, 

Voose, Lilli, Alavere, Lehtmetsa, Anija ja Ülejõe külas. Reoveepuhastid on olemas 

Kehras (teenindab ka Lehtmetsa ja Ülejõe küla), Alaveres, Lillis, Anijal ja Aegviidus.  

Kehra linna ÜVK rajamisega on tekkinud sademevee ärajuhtimise probleem, kus seni 

reoveekanalisatsiooni juhitud sademeteveesüsteemid ei oma teatud piirkondades 

lõppväljundit.  

Probleemiks kogu valla territooriumil on sadeveekraavide olukord, mis mitmel pool 

puuduvad või on väga halvas olukorras, tekitades üleujutusi elamute piirkondades ja 

kahjustades teid.  
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Strateegiline eesmärk 1: ÜVK rakendamine peale kõikide projektide lõppemist  

 

Meede 1: ÜVK rakendamine  

Tegevused:  

1. Teavitustöö ÜVK liitumise tingimustest ja sellega kaasnevast kasust elanikele.  

2. Süsteemne liitumise kohustuse täitmise kontrollimine ja meetmete rakendamine.  

 

Strateegiline eesmärk 2: sadevetesüsteemide projekteerimine ja väljaehitamine  

 

Meede 1: Kehra linna sadevete kanalisatsioon  

Tegevused:  

1. Kehra linna tervikliku sadevete kanalisatsiooni projekteerimine arvestades 

olemasolevaid süsteeme.  

2. Kehra linna sadevete kanalisatsiooni etapiviisiline väljaehitamine.  

 

Meede 2: sadevetekraavid ja muud kuivendussüsteemid  

Tegevused:  

1. Hetkeolukorra kaardistamine tiheasustusaladel ja tugiteede ääres.  

2. Renoveerimis-ja hooldusplaani koostamine.  

3. Vajalike tööde sihipärane teostamine lähtudes koostatud plaanist. 

 

Anija valla eelarvestrateegia. 

Anija valla eelarvestrateegia käsitleb Anija valla ja sõltuvate üksuste 2016-2019. aasta 

tegevustulusid, tegevuskulusid, investeeringuid ja finantseerimistegevust. Anija valla 

eelarvestrateegia on koostatud arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks 

kavandatavate tegevuste finantseerimise planeerimiseks nelja eelseisva aasta kohta.  

Eelarve strateegia on aluseks iga-aastasele valla eelarve koostamisele ning annab üldised 

suunised ja juhised. Täiendavalt analüüsitakse eelarve tulusid ja kulusid eelarve 

koostamise käigus. Valla muutmiseks hinnatud elukeskkonnaks on lisaks valla 

eelarvelistele vahenditele oluline kaasata täiendavaid eelarveväliseid ressursse, milleks on 

eelkõige Euroopa Liidu struktuurifondide vahendid ja kindlustada erinevate 

toetusprojektide omaosaluse katmine.  

Kuna Anija valla eelarve on kassapõhine lähtutakse ka eelarvestrateegia koostamisel 

kassapõhisest arvestusmetoodikast. 

 

Finantseerimistegevus.  

Eelarvestrateegia koostamise ajaks on Anija vallal teenindada neli laenu ja nende hulgas: 

Kehra reoveekogumisala veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja 

laiendamine kaasrahastamise omafinantseeringu katteks võetud laen KIK-ist, mille 

põhiosa tagasimaksed algasid 01.01.2013 ja lõppevad 27.08.2028. Laenu põhiosa suurus 

ning laenu jääk 01.01.2016 seisuga on 797983 eurot. 2016. aasta intressimäär 0,865%.  
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Anija valla 2017. aasta investeeringute kavas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objekte ei 

ole.  

 

2017. aasta eelarve tulude ja kulude täpsustamisel ja 2017. aastal kavandatavate 

investeeringute omaosaluse katmiseks täiendava laenu võtmise vajadus selgub eelarve 

planeerimise käigus.  

 

Netovõlakoormuse näitajad.       Tabel 1. 

 
 

 

Elamu- ja looduskeskkonna valdkonnas kavandatavad tegevused aastani 2024. Tabel 2. 

 
 

Aegviidu valla ÜVK arendamise kava aastateks 2017 – 2028 eesmärgid ja ÜVK 

arendused viiakse peale ühinemist Anija vallaga Anija valla ÜVK arendamise kavasse. 

 

Aegviidu piirkonna strateegilised eesmärgid ja ülesanded aastatel 2017 – 2021. 

 

Kvaliteetne tehniline infrastruktuur.  

Arendada edasi veemajanduse projekti tagades sellega võimalikult paljudele soovijatele 

võimalus liituda asula ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Otsida võimalusi vee-ettevõtja 

leidmiseks.  

 

Strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused aastateks 2017 – 2021. 

ÜVK arendamise jätkamine aastatel 2017, 2018 ja 2021. Rahastusallikad KOV ja SA 

KIK. 
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2.3. Planeeringud 

 

2.3.1. Harju maakonnaplaneering 

 

 

Planeerimisseaduse § 7 lg 4 kohaselt on kehtestatud maakonnaplaneering aluseks valla ja 

linna üldplaneeringute koostamisel, kehtestatud üldplaneeringu puudumise korral valla ja 

linna detailplaneeringute koostamisel ning projekteerimistingimuste väljaandmisel. 

Kuna planeerimisseaduse kohaselt on maakonnaplaneering ja üldplaneering liigilt 

erinevad planeeringud, mille sisu ja eesmärk on planeerimisseaduse järgi erinev ning 

mille üldistusastmed on erinevad, siis ei pea ja ei saagi maakonnaplaneeringus ning 

üldplaneeringus esitatud andmed olla alati identsed. Seaduses sätestatud korras 

kehtestatud üldplaneeringu olemasolu korral tuleb detailplaneeringute koostamisel ning 

projekteerimisel lähtuda kehtestatud üldplaneeringust. 

https://harju.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering  

Praegu kehtib 1999. aastal Harju Maavalitsuse poolt koostatud Harju 

maakonnaplaneering. Koostamise lõppjärgus on Harju maakonnaplaneering 2030+. 

Käesolevas Anija valla ÜVK AK-s on lähtutud viimasest. 

 

Veealad 

Harju maakond piirneb põhjast Soome lahega, mistõttu on oluline osa maakonna 

asustusest seotud rannikualaga. Piirkondade arendamisel maakonna rannikualadel tuleb 

arvestada üleujutustest tingitud ohuga, seda nii tiheasustusalade kui üksikute 

eluasemekohtade kavandamisel veekogude äärde, säilitada tasakaal looduskeskkonna ja 

inimtegevuse vahel ning soodustada puhketegevusi veekogude ääres. 

Üldised tingimused üldplaneeringute koostamiseks ja veekogude kasutamiseks: 

Pinnavee reostusohu vähendamiseks tuleb üldplaneeringutes arvestada 

Keskkonnaministeeriumi koostatud programmi „Jääkreostusobjektide inventariseerimine“ 

tulemusel kaardistatud jääkreostusobjektidega ja rakendada nende puhul reostusohu 

vähendamiseks vajalikke meetmeid. 

Kalade rändetingimuste tagamiseks tuleb teha koostööd riigiasutuste ja kohalike 

omavalitsustega kohapõhiste lahenduste leidmiseks. Vooluveekogude tõkestusrajatiste 

likvideerimine või kalade rändetingimuste parandamine muul viisil (kalapääsud) tuleb 

lahendada juhtumipõhiselt, lähtudes vastavatest uuringutest, tehnilistest alternatiividest 

ning mõju igakülgsest, tasakaalustatud ja objektiivsest hindamisest (sh 

sotsiaalmajanduslik ja kultuuriline mõju). 

Üldplaneeringute koostamisel tuleb käsitleda kuivendatud maa-alade kasutustingimusi, et 

tagada maaparandussüsteemide jätkusuutlik funktsioneerimine. 

 

Põhjavesi 

Harju maakonna paetasandikele on iseloomulik väga õhuke pinnakate, mistõttu on 

põhjavesi maakonnas suures ulatuses halvasti kaitstud või kaitsmata. Väljaspool Tallinna 

kasutatakse kogu Harju maakonna territooriumil joogiveena põhjavett. 

https://harju.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering
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Harju maakonna suure veehaarde tõttu on oluline maakonnas põhjavee säästlik kasutus. 

Kaitsmata põhjaveekihid on kõige ulatuslikumalt levinud Pakri ps, Keila, Harku, Saue, 

Jõelähtme, Kuusalu vallas ja Tallinna lääneosas. 

Põhjavee hea seisundi tagamiseks on oluline põhjavee säästlik kasutamine ja reostuse 

ärahoidmine. 

Üldised tingimused põhjavee hea seisundi ja varude tagamiseks: 

1. Põhjavee kasutamisel ja selle kaitse korraldamisel lähtutakse Harju maakonna ulatuses 

Lääne-Eesti veemajanduskavast. 

2. Põhjavee kasutamise kavandamisel (sh ettevõtete riskianalüüside koostamisel) tuleb 

arvestada põhjaveevaru hulgaga. 

3. Linnalise asustuse aladel tuleb üldplaneeringutega määrata reoveekogumisalad (nende 

puudumisel) ning planeerida ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni väljaehitamine, et 

säilitada kontroll piirkonna reoveepuhastuses ja tagada joogivee kvaliteedinõuetele 

vastava põhjavee kättesaadavus. Reoveekogumisalade määramisel tuleb kaaluda ka 

suvilapiirkondade määratlemist reoveekogumisaladeks, et tagada parem kontroll 

tiheasustustalade reoveekäitluse üle. Reoveekogumisala määratlemisega luuakse eeldused 

ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni väljaehitamiseks, millega tagatakse kvaliteetse joogivee 

kättesaadavus ja vähendatakse reostuskoormust põhjaveele. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine toimub ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni 

arendamise kava (edaspidi ÜVVK kava) alusel. 

4. Kaitsmata põhjaveega aladel tuleb soodustada tsentraalsete lahenduste rajamist, 

linnalistel aladel on see kohustuslik. 

5. Ettevõtete riskianalüüside koostamisel tuleb arvestada põhjavee reostuse riskiga. 

6. Põhjavee kasutamise reguleerimine on eelkõige vajalik piirkondades, kus elanike ja 

tootmistegevuse vajaduseks puhta põhjavee varu ei ole piisav, seda eelkõige Tallinna 

lähiümbruses, kus asustuse ja tootmistegevuse surve on suurem. 

7. Uute suure tootlikkusega kaevude või kontsentreeritud veehaarete (nt 

tööstuspiirkonnad, kaevandusalad) tööle rakendumisel tuleb arvestada, et veetase 

ümbruskonna seni kasutatavates kaevudes võib langeda. 

8. Kaevandustegevuse kavandamisel tuleb vajalikke keskkonnameetmeid ellu viia juba 

kaevandustegevuse ajal, et rakendada võimalikult varakult leevendavaid meetmeid 

põhjavee taseme muutustele. 

9. Põhjavee reostusohu vähendamiseks tuleb üldplaneeringutes arvestada 

Keskkonnaministeeriumi koostatud programmi „Jääkreostusobjektide inventariseerimine 

ja ohutustamine“ tulemusel kaardistatud jääkreostusobjektidega ja rakendada nende puhul 

reostusohu vähendamiseks vajalikke meetmeid. 

 

 

2.3.2. Anija valla üldplaneering 

 

 

Seaduses sätestatud korras kehtestatud üldplaneeringu olemasolu korral tuleb 

detailplaneeringute koostamisel ning projekteerimisel lähtuda kehtestatud 
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üldplaneeringust. Anija valla üldplaneering kehtestati 26.06.2008 Anija vallavolikogu 

otsusega nr 421. Paralleelselt üldplaneeringu koostamisega viidi läbi keskkonnamõjude 

hindamine. Üldplaneeringu lahutamatuteks materjalideks on üldplaneeringu 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne ning kaardimaterjal (vt 

https://anija.kovtp.ee/et/planeeringud ) 

 

Anija Vallavolikogu algatas valla uue üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise 21.08.2015 otsusega nr 155. 

Üldplaneeringuga hõlmatav ala on kogu Anija valla territoorium. 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 151 23.12.2016 a „Aegviidu valla ja 

Anija valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 03.04.1995. a 

määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ 

muutmine“ on Aegviidu vald ühinenud Anija vallaga ja uue haldusüksuse nimeks on 

määratud Anija vald. Vastavalt eespooltoodule tuleb parandused ja täiendused viia 

sisse uude Anija valla üldplaneeringusse. 

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilistest vajadustest lähtuvalt 

planeerimisseaduse § 75 toodud ülesannete lahendamine - ruumilise arengu põhimõtete 

kujundamine; planeeringuala kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas 

projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste määramine; maakasutuse 

juhtotstarbe määramine; infrastruktuuriga seotud küsimuste lahendamiseks suuniste 

andmine jt valla arenguks oluliste ülesannete lahendamine. 

Üldplaneeringuga juba väljakujunenud asustusstruktuuris olulisi muudatusi ei kavandata. 

Tihenevad ja laienevad olemasolevad tiheasustusega alad - Kehra linn, Aegviidu alev 

ning Alavere ja Lehtmetsa külakeskused. Piirkondliku teeninduskeskusena kasvab ja 

tugevneb perspektiivis ka Anija küla. Mujal vallas säilib hajaasustus, kus arendus- ja 

ehitustegevus toimub hajaasustusele omaste põhimõtete alusel. Intensiivsemat ettevõtluse 

arengut nähakse eelkõige tiheasustusega aladel, kus lisaks tehnilise taristu ja logistiliste 

ühenduste olemasolule on töötajaskond kohapeal olemas. Soodustamaks töökohtade teket 

elukoha lähedal, toetab üldplaneering ka hajaasustuses asuvate ettevõtlusalade arengut ja 

intensiivsemat kasutusele võtmist, jättes samas võimaluse võtta kasutusest välja langenud 

tootmisterritooriumid kasutusele mõnel muul sobival otstarbel (nt elamualana). 

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline 

hindamine (KSH). KSH selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega 

kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, 

arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH tulemused 

kajastuvad üldplaneeringu lahenduses. Keskkonnamõju strateegilise hindamise 

läbiviimise tulemusel selgus, et Anija valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist 

negatiivset keskkonnamõju. Kaudseid positiivseid mõjusid võib täheldada 

planeeringulahenduse elluviimisel inimkeskkonnale. Piiriülest mõju Anija valla 

üldplaneeringu elluviimisel ei kaasne. 

 

https://anija.kovtp.ee/et/planeeringud


17 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise, võrgustiku rajamise ja rekonstrueerimise 

aluseks on „Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-

2028“ ning üldplaneeringuga kavandatud potentsiaalsete asustusalade paiknemine.  

 

Reoveekanalisatsioonivõrgu arendamine  

Valla territooriumi läänepoolses osas on põhjavesi suures osas nõrgalt kaitstud ja 

ida/kirdeosas valdavalt keskmiselt kaitstud. Põhjavee kaitstus iseloomustab 

maapinnalähedase põhjaveekihi reostuskaitstust. Tulenevalt põhjavee kaitstusastmest on 

arendustegevuse suunamisel ja lahenduste väljatöötamisel oluline keskkonnakaitse, sh 

põhjavee kaitstuse tagamine.  

Reoveekogumisalad (kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee 

kanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või suublasse juhtimiseks) on 

määratud ja kantud joonisele vastavalt keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud 

reoveekogumisala piiridele. Anija vallas on täna olemas Kehra linna reoveekogumisala 

(üle 2000 ie) ning kolm väiksemat (alla 2000 ie) reoveekogumisala (Alavere, Anija ja 

Lilli). Lisanduvad Aegviidu ja Nikerjärve (alla 2000 ie) reoveekogumisalad. 

Lisaks määratakse üldplaneeringuga perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetavad alad, 

hõlmates tiheasustusega alad väljaspool reoveekogumisalasid. Perspektiivsed 

ühiskanalisatsiooniga kaetavad alad ei ole tänasega määratud reoveekogumisalaks 

keskkonnaministri käskkirjaga, kuid need asustuse arengumustrist lähtuvalt kirjeldavad 

piirkondi, kuhu planeeritakse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustikud rajada tulevikus.  

Endistes aiandusühistute piirkondades lahendatakse reoveekäitlus kas kogumismahutite 

või ühiskanalisatsiooniga. Suuremates aiandusühistutes (Vikipalu küla aiandusühistud 

Lahinguvälja raudteejaama piirkonnas, Härmakosu ja Raudoja küla) on paljud suvilad 

ümber ehitatud elamuteks, mida kasutatakse aastaringselt. Kuna see trend on jätkuv ning 

sisuliselt on tegemist kompaktse hoonestusega alaga, kus reovee kohtkäitlemiseks igal 

kinnistul eraldi soodsad tingimused puuduvad, tuleb eelistatult välja arendada ühine vee- 

ja kanalisatsioonilahendus. Uute omapuhastite rajamine neis piirkondades on keelatud, 

kuna kõigi seadusandlusest tulenevate nõuete täitmine on keeruline ja põhjavee 

reostuskaitstuse tagamise kontroll on raskendatud.  

Eeltoodust tulenevalt teeb üldplaneering ettepaneku lisaks tiheasustusega aladele 

arendada välja ühine vee- ja kanalisatsioonisüsteem endistes aiandusühistute 

piirkondades:  

1. Vikipalu küla edelaosa Võidu-, Metsaveere-, Karulaane- ja Viljakuse väikekoht;  

2. Vikipalu küla edelaosa Aavoja väikekoht ja Mooni tee;  

3. Raudoja küla Tampliniidu väikekoht;  

4. Härmakosu küla;  

5. Arava küla Arava väikekoht;  

6. Pikva küla Pikaveski väikekoht;  

7. Kaunissaare küla endine aiandusühistu piirkond;  

8. Pikva küla Kopra väikekoht;  

9. Kaunissaare küla Padriku väikekoht; 



18 

 

Reoveekäitluse lahendamine reoveekogumisaladel ja perspektiivis ühiskanalisatsiooniga 

kaetavatel aladel toimub õigusaktides sätestatud korras.  

 

Reoveekogumisaladest välja jääval hajaasustusalal, mis ei asu perspektiivis 

ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal, ei ole ühiskanalisatsiooni väljaehitamine üldjuhul 

suurte kulude tõttu majanduslikult põhjendatud. Hajaasustusalal tuleb reoveed juhtida 

kinnistesse kogumismahutitesse, mida tuleb vastavalt täituvusele tühjendada või 

rakendada reovee kohtkäitluslahendusi ja heitvesi pinnasesse immutada aladel, kus 

looduslikud tingimused seda võimaldavad. Levinuim lahendus on septiku ja imbväljaku 

kasutamine, kus lisaks septikus toimuvale mehaanilisele puhastusprotsessile toimub 

täiendav puhastumine pinnasesse imbumisel. Kaitsmata põhjaveega piirkonnas on 

õhukesest pinnakattest tulenevalt pinnase puhastusefekt nõrgem ja nendel aladel tuleb 

tagada minimaalselt reovee bioloogiline puhastus ning rakendada biopuhasti ja 

imbväljaku kombinatsioonis omapuhastit. Omapuhastite paigutamisel tuleb arvestada 

mitmete kujade ja looduskaitseliste piirangutega ja seetõttu ei ole alati nende süsteemide 

paigaldamine kinnistutele võimalik. Sageli esinevad konfliktid just tiheasustusega aladel, 

millele ei ole mingil põhjusel reoveekogumisala määratud.  

 

Ühisveevärgi arendamine  

Joogivesi peab olema epidemioloogiliselt ohutu, keemiliselt ja radioloogiliselt kahjutu 

ning oma kvaliteedilt vastama õigusaktile, mis sätestab joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded. Joogivee vastavuse kvaliteedinõuetele peab tagama joogivee käitleja.  

Hajaasustusalal, kus ei ole perspektiivis ühisveevärgiga liitumist ette nähtud, tuleks 

soodustada ühiskasutatavate veehaarete rajamist, et vältida olukorda, kus igale kinnistule 

rajatakse oma puurkaev, millega võib kaasneda keskkonnaoht. Võimalusel tuleks 

soodustada uute majapidamiste liitumist olemasolevate puurkaevude veehaardesse.  

Ka kompaktse asustusega alal, millele ei ole määratud reoveekogumisala, ei ole uute 

salvkaevude rajamine mõistlik lahendus, kuna joogiveehaarete ja kanalisatsiooniehituste 

kujad ei tohi kattuda ning mitmetel kinnistutel säilib sisuliselt ainsa reoveekäitluse 

variandina reovee kogumine kinnisesse mahutisse, mis ei ole pikemas perspektiivis 

majanduslikult soodsaimaks lahenduseks. 

 

Sadevete ärajuhtimine  

Kehra linnas, Lehtmetsa ja Ülejõe külas kasutatakse sademe- ja pinnasevee 

ärajuhtimiseks kraave ja lahkvoolset sademevee- ja drenaaživõrku. Üldjoontes on linna 

sademevee- ja drenaaživõrk piisavalt ja loogiliselt välja arendatud ainult osal linna 

territooriumil ning tselluloosi- ja paberivabriku territooriumil. Põrgupõhjas, Ülejõel ja 

suuremas osas nn Vana-Asulas on tänu sobivale reljeefile sademe- ja pinnasevesi 

ärajuhitav tänavakraavide abil.  

Äri- ja tööstusalade laiendamisel ja uute välja arendamisel tuleb kõvakattega pindadelt 

kogutav sademevesi suunata õli-bensiini-liivapüüduritesse ja sealt edasi lähedal asuvasse 

suublasse. Sademevee suublasse juhtimisel on oluline puhverdada sademevee 

löökkoormust sademeveekanalisatsioonile ja suubla reostusohtu. Kõvakattega pindadelt 
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valinguvihmadega kogunevat sademevett ei tohi puhastamata suublasse juhtida, kuna 

sageli on sellise sademevee naftasaaduste ja heljumi kontsentratsioon seadusega lubatust 

kõrgem. Õli-, bensiini- ja liivapüüdurid ning annusmahutid võimaldavad pikendada 

sademevee viibeaega ja saavutada nõuetele vastav puhastusaste.  

 

Keskkonnanõuete seisukohalt tuleb:  

1. tagada suublasse juhitava ja pinnasesse immutatava sadevee vastavus reostusnäitajate 

piirväärtusele;  

2. äri- ja tootmismaade arendamisel kogutav sademevesi (kuni sadeveevõrkude 

väljaehitamiseni) käidelda koha peal ja nõuetele vastav sademevesi juhtida lähedal 

asuvasse suublasse. Aladel, kus esinevad soodsad geoloogilised ja hüdrogeoloogilised 

tingimused, soodustada sadevee pinnasesse immutamist;  

3. äri- ja tootmismaade arendamisel kasutusele võtta tehnilisi lahendusi, millega 

saavutatakse sademevee löökkoormuse vähendamine eesvooludele ning tagatakse 

sademevee nõuetekohane kvaliteet (õli- bensiini- liivapüüdurid, sademevee vahemahutid, 

annusmahutid);  

4. olemasolevad sademevee rajatised rekonstrueerida. Uute ehitamise jaoks teostada 

täiendavad uuringud, et täpsustada sademevee kanaliseerimise skeemi, sademevee 

kohtkäitlusalasid ja sademevee kanalisatsiooni väljaehitamise ulatust;  

5. sadevee kraavid hoida korras, et tagada nende nõuekohane toimimine.  

 

Aegviidu valla üldplaneeringu koostas 2001. aastal AS ENTEC (kinnitatud Aegviidu 

Vallavolikogu 16.09.2002. a otsusega nr 26) ja seda on täiendatud erinevate 

muudatustega: Aegviidu Vallavolikogu 22. märtsi 2006. a  otsus nr 7; Aegviidu 

Vallavolikogu 17.veebruar 2010. a otsus nr  8; Aegviidu Vallavolikogu 19.03.2014. a 

otsus nr 6. 

 

Üldplaneeringuga kavandatu  

Kõik valla olemasolevad ja perspektiivsed tihehoonestusalad on ette nähtud varustada 

ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. Olemasolevate puurkaevude ning vajadusel rajatavate 

perspektiivsete uute puurkaevude baasil luuakse Aegviidu alevis ühtne veevarustuse 

ringvõrk, millega tagatakse joogivee parem kvaliteet. 

Kanalisatsioonitrasside väljaehitamise järel likvideeritakse olemasolevad potentsiaalse 

reostusohtlikkusega kogumiskaevud. Ühiskanalisatsiooniga kogutava reovee 

puhastamiseks on rajatud nõuetekohane reoveepuhasti koos purgimissõlmega, mille 

jõudlusest piisab Aegviidu alevi vajaduseks.  
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2.3.3. Detailplaneeringud Anija vallas 

 

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on läbi avaliku planeerimisprotsessi tagada 

arendatava keskkonna kvaliteet piirkondades ja juhtudel, kui võib eeldada laia, kattuvate 

ning potentsiaalselt konfliktsete huvide ringi.  

Anija vallas (väljavõte Anija valla üldplaneeringust) on Kehra linna ruumilisel 

arendamisel eeldatav erinevate huvide varieerumine ning laiem avalik huvi, samuti 

tuginedes planeerimisseadusele, on detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks 

Kehra linn. Detailplaneeringu koostamine on kohustuslik planeerimisseaduses toodud 

juhtudel.  

Detailplaneeringu koostamise juhuna käsitletakse uute äri- ja tootmisüksuste kavandamist 

alale, kus üldplaneeringuga määratud maa-ala kasutamise juhtotstarve sellist tegevust ette 

pole näinud, mis ei ole ajutise iseloomuga ning millega kaasneb tehnilise infrastruktuuri 

väljaehitamise vajadus ja toob endaga kaasa olemasoleva ehitusmahu olulise suurenemise 

ning on eeldada häiringuid välisõhku suunatavate saasteainete heitkoguste ning leviku 

näol.  

Vastavalt planeerimisseadusele on kohalikul omavalitsusel õigus olulise avaliku huvi 

olemasolu korral algatada detailplaneeringu koostamine lähtuvalt asjakohastest 

kaalutlustest. 

 

Aegviidu vald. Vastavalt Aegviidu Vallavolikogu 17. veebruari 2010. a otsusele nr  8 

„Aegviidu valla üldplaneeringu (kinnitatud Aegviidu Vallavolikogu 16.09.2002. a 

otsusega nr 26) läbivaatamine” algatatakse uute elamute ehitamiseks detailplaneeringud. 

Riik on Aegviidu vallas moodustanud ja müünud hulgaliselt elamukinnistuid, s.h. 

Lavassaare elamumaa. Ka käesoleval ajal on vallas müümata elamukinnistuid.  

 

 

 

2.4. Naabervaldade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavad 

 

 

Anija vald asub Põhja-Eestis, Harju maakonna kaguosas. Anija valla naabriteks on Kose, 

Raasiku, Jõelähtme ja Kuusalu vallad Harjumaal ning Järva vald Järvamaal ja Tapa vald 

Lääne-Virumaal. Kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavad on kõigil 

nimetatud valdadel. Anija vallas toimub praegu ÜVK AK korraline (vähemalt kord nelja 

aasta tagant) ülevaatamine ja korrigeerimine ning seoses haldusreformiga Aegviidu valla 

ÜVK AK andmete lisamine. 

Anija ja Aegviidu valdades paiknevad ühiskanalisatsiooni objektid mõjutavad valdade 

territooriumidelt alguse saavate ja heitvee suublatena kasutatavate kraavide ja ojade ning 

valdasid läbivate ojade ja jõgede vee kvaliteeti.  

Anija ja Aegviidu valdadel naabervaldadega ühiseid veevarustus- ja 

kanalisatsioonisüsteeme ei ole. 
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2.5. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 

 

 

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt 

07.01.2016. a) on koostatud vee kaitse ja kasutamise abinõude planeerimiseks Lääne-

Eesti vesikonnas.  

Eestis on moodustatud kolm veemajanduskavade koostamisel aluseks olevat 

veemajanduse korraldamise põhiüksust ehk vesikonda: Ida-Eesti vesikond, Lääne-Eesti 

vesikond ning Koiva vesikond (vt joonis 1). 

Veemajanduskavaga koos koostatakse meetmeprogramm ning üleujutusohuga seotud 

riskide maandamiskava, mille kokkuvõtted on lisatud ka käesolevasse dokumenti. 

Meetmeprogramm on veemajanduskava lahutamatu osa, milles esitatakse vee kasutamise 

ja kaitse meetmed. 

Lääne-Eesti vesikonnas on 358 vooluveekogumit, millest 246 on looduslikud 

pinnaveekogumid, 80 tugevasti muudetud veekogumid ja 32 tehisveekogumid. 

Seisuveekogumeid on 41, millest 38 on looduslikud pinnaveekogumid ning 3 

tehisveekogumid. Lääne-Eesti vesikonda jääb 14 rannikuvee pinnaveekogumit, 13 neist 

on looduslikud ning 1 tugevasti muudetud veekogum. 

2013. aasta seisuga on 1 vooluveekogumi koondseisund väga hea, 222 seisund hea, 115 

seisund kesine ning 20 vooluveekogumi seisund on halb. 
 

 

 

Joonis 1. Eesti vesikonnad. 
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Mitteheas (kesises või sellest halvemas) seisundis on seega 135 vooluveekogumit. 

Mittehead seisundit põhjustavad 134 kogumi puhul ökoloogilise seisundi 

kvaliteedielemendid ning 1 kogumi (Kroodi) puhul nii ökoloogilise kui ka keemilise 

seisundi kvaliteedielemendid. 

2013. aasta seisuga on 5 seisuveekogumi seisund väga hea, 25 seisund hea, 10 seisund 

kesine ja 1 seisund halb. Mitteheas seisundis on seega 11 seisuveekogumit, mille kõigi 

puhul on kesine või halb seisund määratud ökoloogilise seisundi kvaliteedielementidest 

tulenevalt. 

Lääne-Eesti vesikonda jääb 14 rannikuveekogumit, millest 4 on 2013. aasta seisuga 

kesises, 9 halvas ning 1 väga halvas seisundis. Seejuures tuleneb mittehea koondseisund 7 

veekogumi puhul nii veekogumite ökoloogilisest seisundist kui ka keemilisest seisundist. 

5 veekogumi, mille keemiline seisund on 2013. aastal hindamata, koondseisund põhineb 

mitteheal ökoloogilisel seisundil. Kahe veekogumi puhul (Soela väina rannikuvesi ning 

Kihelkonna lahe rannikuvesi) on koondseisundi hindamisel arvestatud 2012. aasta 

keemilise seisundi seire tulemusi, millest tulenevalt on need veekogumid halvas seisundis. 

 

Põhjaveekogumid on määratud keskkonnaministri 29.12.2009 määrusega nr 75. 

Keskkonnaministri 29.12.2009 määruse nr 75 muudatusega (jõustus 01.07.2013) lisandus 

esialgselt moodustatud (eelmisel veemajandusperioodil aluseks olnud) Eesti 25 

põhjaveekogumile 14 põhjaveekogumit. 

Lääne-Eesti vesikonda jääb uuendatud jaotuse kohaselt 16 põhjaveekogumit. 

Põhjaveekogumite koguselise seisundi hindamise tulemuste põhjal ei ole ükski Lääne-

Eesti vesikonna põhjaveekogum halvas koguselises seisundis ega ohustatud. 

Keemilise seisundi hindamise tulemuste põhjal on halvas keemilises seisundis 1 Lääne-

Eesti vesikonna põhjaveekogum (Kvaternaari Männiku-Pelguranna põhjaveekogum). 

Lisaks on 1 põhjaveekogum hinnatud ohustatuks (Kambriumi-Vendi põhjaveekogum). 

Kui punktkoormusallikast pärineva reostuse või pinnase reostuse mõju põhjaveele 

ohustab põhjaveekogumi head keemilist seisundit või hea keemilise seisundi saavutamist, 

tuleb täiendavalt hinnata saasteainesisalduse olulist ja püsivat kasvusuundumust, et 

määrata reostuse ulatus ja mõju keskkonnale ning rakendada meetmeid reostuse levimise 

vältimiseks suuremale alale, vältida ohtu inimese tervisele ja keskkonnale, olulisi 

negatiivseid muutusi põhjavee keemilises seisundis ja viivitusi keskkonnaeesmärkide 

saavutamisel. 

 

Saasteaine sisalduse langusele määramise punkt on Eestis 75% saasteainesisalduse 

kvaliteedi piirväärtusest või läviväärtusest. See on arv, millest alates tuleb võtta 

kasutusele meetmed saasteaine sisalduse vähendamiseks põhjavees. 

Põhjaveekogumi koondseisund on 1 Lääne-Eesti vesikonna põhjaveekogumi puhul 

hinnatud halvaks (Kvaternaari Männiku-Pelguranna põhjaveekogum). 15 

põhjaveekogumi seisund on hinnatud heaks. 
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Lääne-Eesti vesikonnas on 218 pinnaveekogumit, mille pikkusest või pindalast vähemalt 

10% jääb Natura 2000 võrgustiku loodusala ja/või linnuala kooseisu.  

Alade kaitsekord on määratletud alade arvamisega kaitsealade või hoiualade koosseisu. 

Aladel kehtivad kitsendused on vastavalt määratletud kas ala kaitse-eeskirjas või 

looduskaitseseaduses.  

Kaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav ala, kus 

säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust. Kaitsealad 

jagunevad rahvusparkideks, looduskaitsealadeks ja maastikukaitsealadeks. Hoiuala on 

elupaikade ja kasvukohtade kaitseks määratud ala, mille säilimise tagamiseks hinnatakse 

kavandatavate tegevuste mõju ja keelatakse ala soodsat seisundit kahjustavad tegevused. 

 

Nõuded suplusveele ja supelrannale on kehtestanud Vabariigi Valitsus 3.04.2008 

määrusega nr 7455. Määrus kehtestab nõuded supluskoha asutamisele, suplushooaja 

avamisele, suplusvee seirele, kvaliteedile, klassifikatsioonile ja hindamisele, profiili 

koostamisele ning üldsuse teavitamisele. Supluskoht peab olema hooldatud, korrastatud ja 

varustatud piisaval hulgal vajalike riietuskabiinide, tualettruumide ning prügiurnidega. 

Supelranna kasutamise ja hooldamise korra kehtestab kohalik omavalitsus. Suplusvee 

seiret korraldab vastavalt seirekalendrile supluskoha omanik või valdaja. 

 

Toitainete suhtes tundlikud alad on direktiivi 91/676/EMÜ alusel tunnistatud 

põllumajandusest pärit toitainete, nitraatide ja fosfori põhjustatud reostuse suhtes 

tundlikud alad. Eestis on veeseaduse alusel määratud Pandivere ja Adavere-Põltsamaa 

nitraaditundlik ala, mis koosneb kahest alampiirkonnast – Pandivere piirkonnast ja 

Adavere-Põltsamaa piirkonnast. Nitraaditundlikuks loetakse ala, kus põllumajanduslik 

tegevus on põhjustanud või võib põhjustada nitraatioonisisalduse põhjavees üle 50 mg/l 

või mille pinnaveekogud on põllumajanduslikust tegevusest tingituna eutrofeerunud või 

eutrofeerumisohus. Sellistele aladele on veeseaduse alusel kehtestatud rangemad 

keskkonnakaitsenõuded põhja- ja pinnavee kaitseks.  

Vabariigi Valitsuse 21.01.2003 määrusega nr 1757 on kehtestatud nitraaditundliku ala 

piirid ning kaitsmata põhjaveega alad ja nendel aladel kehtivad kitsendused ning allikate 

ja karstilehtrite asukohad ja kitsenduste ulatus nende ümbruses. 

 

Veehaarde sanitaarkaitseala ulatus määratakse veeseaduses. Põhjaveehaarde 

sanitaarkaitseala ulatus sõltub põhjaveekihist võetava vee hulgast ja põhjaveekihi 

kaitstusest ning võib ulatuda 10 meetrist kuni 50 meetrini (erandjuhul kuni 200 meetrini) 

puurkaevust. Vooluveekogu veehaarde sanitaarkaitseala on 200 m veevõtukohast 

ülesvoolu, 50 m allavoolu ning 50 m veevõtukohast mõlemale poole mööda veekogu 

kaldaga risti tõmmatud ja veevõtukohta läbivat joont. Seisuveekogu veehaarde 

sanitaarkaitseala ulatus on veekogu akvatoorium koos 90 m laiuse kaldavööndiga. 

 

Reostustundlikud heitveesuublad on alad, mis on direktiivi 91/271/EMÜ alusel 

tunnistatud tundlikeks aladeks. Vastavalt veeseaduse § 36 lõikele 2 on Eestis kõik 

heitveesuublad reostustundlikud. 
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Analüüsi käigus jõuti järeldusele, et suure osa mitteheas seisundis veekogumite puhul ei 

ole 2015. aasta lõpuks veekogumi hea seisundi või hea ökoloogilise potentsiaali 

saavutamine tõenäoline. Seega on seatud eesmärgi saavutamiseks vajalik pikem tähtaeg 

aastani 2021 või põhjendatud tingimustel kaugemale. Ajakohastatud erandi seadmise 

vajadusega veekogumite hulgas on nii veekogumid, millele seati esimesel 

veemajandusperioodil pikendatud eesmärk aastaks 2021, kui ka sellised veekogumeid, 

mille heasse seisundisse mittejõudmist esimese veemajanduskava koostamisel ette ei 

osatud näha. Suur roll on siinkohal veemajandusperioodi jooksul kogutud 

lisainformatsioonil, mis on võimaldanud veekogumite seisundit ja selle ohustatust 

varasemast täpsemini hinnata. 

 

Põhjaveekogumite keskkonnaeesmärgid, tähtaja pikendamine ja selle põhjendused. 

Järgmised lähimad eesmärkide täitmise tähtajad on seatud 2021. aastaks ning erandina 

pikendatud eesmärgiks 2027. aasta. Pikendatud eesmärkide puhul tuleb esitada 

pikendamise põhjendus. Põhjendatud peavad olema ka juhtumid, mille puhul hea seisundi 

saavutamine ei ole võimalik ning soovitakse kehtestada leebem eesmärk.  

Lääne-Eesti vesikonnas ei ole põhjaveekogumeid, mille puhul ei ole veekogumi hea 

seisund aastaks 2021 saavutatav ning vajalik on seada keskkonnaeesmärgi erand. 

 

 

 

2.6. Muud andmed 

 

2.6.1. Projektmaterjalid ja uurimistööd 

 

 

2004. a koostati AS Maves poolt töö “Tallinna linna ja Tallinnaga külgnevate Kambrium- 

Vendi ja Ordoviitsium-Kambriumi põhjavee tarbevarude ümberhindamine kuni aastani 

2030”, mille põhjal anti välja Keskkonnaministri poolt 06.04.2006.a käskkiri nr 396- 

Harju maakonna põhjaveevarude kinnitamine.  

Viimastel aastatel Anija ja Aegviidu valla territooriumil pinna- ja põhjaveev põhjalikke ja 

kogu valla territooriumi hõlmavaid uurimistöid teostatud ei ole. Pinnavee kvaliteeti ning 

põhjavee varu ja kvaliteeti on uuritud nende seire läbiviimise käigus.  

Anija ja Aegviidu vallas paiknevate ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni vanu jooniseid on 

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

tegelikule situatsioonile. Hea kvaliteediga on alates aastast 1990 koostatud 

projektmaterjalid ja teostusjoonised. Käesoleva ÜVK AK koostamise koosseisus olid 

kasutada Anija ja Aegviidu valdade arhiivides arhiveeritud projektmaterjalid ja 

uurimistööd ning OÜ Velko AV poolt arhiveeritud projektmaterjalid. Juba tehtud VK 

tööde ja uurimistööde projektmaterjalidega ja aruannetega tutvumise soovi korral tuleb 

põõrduda Anija vallavalitsuse ja OÜ Velko AV poole ning kuni Anija ja Aegviidu 

valdade arhiivide liitmiseni ka Aegviidu vallavalitsuse poole. 
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2.6.2. Vee erikasutusload 

 

 

Anija valla vee-ettevõtjale OÜ Velko AV-le on välja antud (kinnitatud) vee 

erikasutusluba nr L.VV/ 324964 (arhiiv L.VV/300419) (http://klis.envir.ee/klis). Vee 

erikasutuse piirkonnad: Alavere, Anija, Kehra (sh Lehtmetsa küla ja Ülejõe küla), Lilli ja 

Voose asulad. 

Aegviidu Vallavalitsusele on väljastatud vee erikasutusluba nr L.VV/324670 

(http://klis.envir.ee/klis): Vee erikasutuse piirkond: Aegviidu alev. 

Härmakosu külas tegeleb veevarustusega MTÜ Härmakosu, kellele on välja antud vee-

erikasutusluba nr L.VV/323167 (http://klis.envir.ee/klis). Vee erikasutuse piirkond: 

Härmakosu asula. 

L.VV/325618 – Hotell Stroomi AS-le põhjavee võtmiseks ja heitvee suublasse 

juhtimiseks. Vee erikasutusega piirkond Aegviidu vald, Aegviidu alev, Nelijärve.  

 L.VV/328069 – AS-le HKScan Estonia põhjavee võtmiseks rohkem kui 5 m3 ööpäevas. 

Vee erikasutusega piirkond Anija vald, Anija küla.  

 L.VV/323656 – Kristlik kogudus "Ühendus Kristuses“ põhjavee võtmiseks puurkaevust 

üle 5 m³ ööpäevas. Vee erikasutusega piirkond Anija vald Kehra vallasisene linn.  

 

 

3. Sotsiaal-majanduslikud ja keskkonna näitajad 

3.1. Sotsiaal-majanduslikud näitajad 

3.1.1. Üldandmed 

 

 

Anija vald paikneb Harjumaa kagupiiril, naabriteks Kose, Raasiku, Jõelähtme ja Kuusalu 

vallad Harjumaal ning Järva vald Järvamaal ja Tapa vald Lääne-Virumaal. Pindala 532,91 

km
2
. Valda läbib Tallinn-Tapa raudtee ning kaks põhimaanteed: Kose-Jägala ja Peningi-

Jäneda. 

Vallas on 32 küla: Aavere, Alavere, Anija, Arava, Härmakosu, Kaunissaare, Kehra, 

Kihmla, Kuusemäe, Lehtmetsa, Lilli, Linnakse, Looküla, Lükati, Mustjõe, Paasiku, 

Parila, Partsaare, Pikva, Pillapalu, Rasivere, Raudoja, Rooküla, Salumetsa, Salumäe, 

Soodla, Uuearu, Vetla, Vikipalu, Voose, Ülejõe ja Aegviidu vallast lisandus Nikerjärve 

küla. Suuremad asulad on Lehtmetsa, Alavere, Ülejõe ja Anija külad, Aegviidu alev ning 

vallasisene Kehra linn. 

Suurem osa valla maadest on metsad, sood ja rabad. Valla kirdeosas on Põhja-Kõrvemaa, 

kagus Kõrvemaa maastikukaitseala. Vallas on kolm looduskaitseala: Anija, Niinsoni ja 

Maapaju looduskaitseala; veehoidlad (kokku 318 ha): Soodla, Kaunissaare, Raudoja ja 

Aavoja; jõed (neist suurimad Jägala ja Soodla), ojad ja kanalid. Hõre asustus ning suured 

marja- ja seenemetsad on sobilikud matkajatele, spordihuvilistele ning vaikuse ja 

loodusesõpradele. Aastaringselt on rahvarohked matka- ja suusarajad Põhja-Kõrvemaal 

ning Aegviidu ümbruses. 

Valla maadel tegutsevad tselluloosi- ja paberitehas, puidu- ja mööblitööstuse ettevõtted, 

http://klis.envir.ee/klis
http://klis.envir.ee/klis
http://klis.envir.ee/klis
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kivitehas, õmblusvabrik, kariloomade pidajad ja põllumehed. 

Anija vallaga liituv Aegviidu vald asub Põhja-Eestis Harju maakonna ja Anija valla 

kaguosas. Aegviidu vald paikneb suhteliselt väikesel maa-alal: valla pindala on 11,97 

km². Valda läbivad Piibe maantee (vana Tallinn-Tartu mnt) ja Tallinn-Tapa raudtee. 

Mööda Piibe maanteed on Tallinnast Aegviitu 64 km, mööda raudteed 56 km. Aegviidust 

Tapa linnani on raudtee kaudu 21 km, maanteed pidi 30 km. Paide asub Aegviidust 55 km 

kaugusel. 

Aegviidu vald paikneb Põhja-Eestis Kõrvemaa maastikukaitsealal. Reljeef ja loodus on 

vaheldusrikkad, olles aluseks puhkemajanduse, turismi ning spordivõimaluste arengule. 

Lainjat reljeefi iseloomustavad otsamoreenid, vallseljakud ja väikevoored. Positiivsete 

pinnavormide vahel paiknevad järved, jõed ning rabamaastikud. Valla territooriumil 

kasvavad peamiselt nõmme- ja palumetsad.  

 

 

3.1.2. Elanikkond 

 

 

Anija valla (koos Aegviidu piirkonnaga) elanike arv oli 01.01.2017. aasta seisuga 6177. 

Anija valla elanikkonna trendiks on tööealiste osatähtsuse vähenemine ja kuni 14 aastaste 

ning üle 65-e aastaste elanike osatähtsuse suurenemine. See on seletatav elanikkonna 

vananemise ning tööealise elanikkonna väljarändega vallast. 

Anija valla rahvaarv on olnud viimase viieteistkümne aasta jooksul püsivas languses. See 

trend on iseloomulik tervele Eestile. Üheks põhjuseks elanikkonna vähenemisele on Anija 

valla negatiivne rändesaldo, mis tähendab, et väljaränne on suurem kui sisseränne. 

Rahvastiku pidev vähenemine võib kujutada tõsist ohtu valla jätkusuutlikkusele. 

Anija valla Aegviidu piirkonnas elas seisuga 01.01.2017 rahvastikuregistri andmetel 716 

inimest (01.01.2011 seisuga 830 elanikku). Elanike tihedus oli 2016. a 60 in/km², mis on 

Eesti keskmisest näitajast suurem (31 in/ km²).  

Rahvastikuregistri andmetel on Aegviidu piirkonna elanike arv ajavahemikul 2011 - 2017 

vähenenud 114 inimese võrra, e 14%. See on Eesti mastaabis suur rahvastiku vähenemise 

protsent. Elanikkonna vähenemise põhjusteks on madal sündivus ja väljaränne.  

Aastatel 2011 kuni 2015 on kõige rohkem suurenenud tööturult väljujate (vanus 55-64) 

0,9% ning pensionäride osakaal 4,8% (Allikas: Statistikaamet). 

 

 

3.1.3. Anija valla eelarve 

 

 

Anija valla 2016. aasta tulude maht oli 6 069 925 eurot. Suuremad tuluallikad on 

üksikisiku tulumaks ning toetused. Kulude maht oli 2016. aastal 5 567 832 eurot. 

Suurimate kuludega valdkonnad on Anija vallas haridus, majandusvaldkond, samuti vaba 

aeg, kultuur ja religioon.  
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Anija valla 2017. a eelarveliste tulude maht ulatub 6 529 052 euroni ja eelarveliste kulude 

maht 6 010 389 euroni.  

Aegviidu valla 2016. aasta tulude maht oli 903 545 €. Suuremad tuluallikad on üksikisiku 

tulumaks ning toetused. Kulude maht oli 2016. aastal 851 880 €. Suurimate kuludega 

valdkonnad on Aegviidu vallas haridus, valitsussektori teenused, sotsiaalne kaitse, samuti 

vaba aeg ja kultuur. Valla kulutused elamu- ja kommunaalmajandusele olid 2016. aastal 

72 634 €. Aegviidu valla 2017. a eelarveliste tulude maht ulatub 899 992 euroni ja 

eelarveliste kulude maht 851 880 euroni.  

Lähitulevikku planeeritud suurematest investeeringutest veevarustuse ja kanalisatsiooni 

alal võib nimetada Aegviidu alevi reoveekogumisaladel veevarustus- ja 

kanalisatsioonisüsteemide ehitamist ja rekonstrueerimist, milleks küsitakse abi 

sihtasutusest Keskkonnainvesteeringute Keskus.  

 

 

 

3.1.4. Anija valla laenukoormus 
 

 

Anija valla laenukoormus seisuga 31. august 2017. a oli 2 293 940 eurot. Anija vallal on 

jõukohane finantseerida Anija valla ÜVK arendamise kava investeeringuprogrammi 

elluviimist ja selle nõutavat omaosaluse kaasfinantseerimist kuni 2,0 mln euro ulatuses. 

Samale reservile pretendeerivad potentsiaalselt ka Anija valla muud laenuvajadustest 

sõltuvad valla jaoks prioriteetsed valdkonnad ning võimalikud seotud 

investeerimisobjektid ja tegevused. Seega, otseselt ÜVK arendamiseks kasutatav osa võib 

kujuneda muude valdkondade rahastamise vajadusest tingitult väiksemaks, kui on 

eeltoodud vaba laenureservi suurus. 

Aegviidu valla laenukoormus on 01.08.2017. aasta seisuga 350 000 eurot. Aegviidu valla 

võimalused laenu võtmiseks ja investeeringuteks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olukorra 

parandamiseks on Aegviidu Vallavalitsuse hinnangul head. 

 

 

 

3.2. Keskkonnaseisund 

 

 

Anija vald paikneb Harju maakonna kaguosas. Anija valla suuremad asulad on Kehra 

linn, Aegviidu alev, Lehtmetsa küla, Ülejõe küla, Alavere küla, Anija küla, Lilli küla, 

Voose küla, Nikerjärve küla ja Härmakosu küla. Anija valla pindala on 532,91 km
2
. Anija 

valla (koos Aegviidu piirkonnaga) elanike arv oli 01.01.2016. aasta seisuga 6335.  

Konsultant käsitleb Anija valla ÜVK AK-s järgnevate asulate ühisveevärki ja –

kanalisatsiooni ning keskkonnaseisundit: Kehra linn; Aegviidu alev ja selle 

lähiümbruskond; Lehtmetsa küla; Ülejõe küla; Alavere küla; Anija küla; Lilli küla; Voose 

küla; Härmakosu küla; Nikerjärve küla. 
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3.2.1. Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus 

 

 

Kehra linn ja selle lähiümbrus. 

Kehra linn asub Põhja-Eesti lavamaal lainjal moreentasandikul. Linna idaküljel voolab 

kõrgete kallastega, linna piires, umbes 30 m laiune Jägala jõgi, mis kaarega eraldab muust 

linnas Ülejõe linnaosa, kus absoluutkõrgused ulatuvad 46-50 meetrini. 

Maapinna absoluutkõrgused linnas jäävad 46-54,5 m piiresse olles languga jõe suunas. 

Linna põhiasumist umbes kilomeetri kaugusele jäävale väikesele kuplile 

absoluutkõrgustega 54-54,5 m on rajatud Põrgupõhja linnaosa, põhiasumis (Vana asula, 

Keskuse, Uusasula) ulatuvad kõrgused 46-53 meetrini. 

Ehitusgeoloogilistelt tingimustelt jaguneb Kehra linn kolme piirkonda: 

I piirkond- linna keskosa: Lubjakivi lasub 0,5-3 m sügavuses, pinnakatteks 

moreen. Ehitusgeoloogilised tingimused head. 

II piirkond- valdav osa linna territooriumist: Lubjakivi lasub 3-8 m sügavuses, 

pinnakatteks moreen. Tehase territooriumil on kuni 7 m paksune täitekiht. 

Ehitusgeoloogilised tingimused head. 

III piirkond- kitsas ala Jägala jõe ääres: lubjakivi lasub 3-11 m sügavuses. Kohati 

on pinnakatteks kuni 8 m paksune täitekiht, jääjärvelised liivad kuni 5 m või 

savipinnased kuni 6 m paksuses. Nende all lasub 0,5-5 m paksune moreenikiht. 

Ehitusgeoloogilised tingimused keerulised. 
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Joonis 2. Põhjavee kaitstus planeeringualal ja selle ümbruses. Allikas: Eesti 

Geoloogiakeskus 2001. 

 

Pinnasevee tase sadude ajal on 0-2 m, kuival ajal 2-3 m sügavusel maapinnast. Tehase 

territooriumil on pinnasevesi sulfaatse agressiivsusega. 

Anija valla territooriumil on põhjavesi valdavalt nõrgalt kaitstud, kohati kaitsmata. Parem 

on olukord Aegviidu ja Nelijärve piirkonnas, kus asulad paiknevad enamasti pindmise 

reostuse eest keskmiselt ja suhteliselt kaitstud põhjaveega alal (vt joonis 2). 

 

Aegviidu piirkonna lainjat reljeefi iseloomustavad otsamoreenid, vallseljakud ja 

väikevoored. Positiivsete pinnavormide vahel paiknevad järved, jõed ning rabamaastikud. 

Aegviidu asub geomorfoloogiliselt mitmekesisel alal. Üldjoontes võib eraldada kolme 

piirkonda: 

1. Aegviidu alevi keskust hõlmav ja samuti Nelijärvest põhja poole jääv künkliku 

reljeefiga jääjõeline mõhnastikala, kus ehitusaluseks jäävad põhiliselt tolm-, peen- 

ja keskliivad, mille paksus on keskmiselt 8-10 m. Liivade geotehnilised omadused 

on head. Pinnasevesi on siin enamasti allpool vundeerimissügavust. Omaette 

allrajooni moodustab mõhnastikku lõikuva Mustjõe kitsas lamm, kus 

fluvioglatsiaalsed liivapealseid katavad holotseeni soosetted – muda ja turvas kuni 

3 m paksuses, mis on ehitusaluseks sobimatud. Pinnavesi on kõrgel, ulatudes 

praktiliselt maapinnani. 

2. Aegviidu raudteejaamast lõuna ja lääne pool asuv tasane piirkond, kus 

vundeerimissügavuses asenduvad limnoglatsiaalsed savid, liivsavid, saviliivad ja 

tolmliivad jämepurrurikka (20-40%) saviliivmoreeniga. Pinnaste geotehnilised 

omadused on väga erinevad ja nende üle võib otsustada vaid konkreetsete 
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ehitusgeoloogiliste uurimustööde põhjal. Üldiselt on pinnased ehitusaluseks 

sobivad. Pinnaveetase on kogu rajooni piires kõrgel, ulatudes sageli maapinnani 

3. Nelijärve oosid Piibe maanteest lõunas. Oosideala on nii vertikaalselt kui ka 

horisontaalselt äärmiselt liigestatud. Pinnavormidest vahelduvad siin 

järsunõlvalised kruusatuumikuga künkad rohkete sulglohkude, sälkorgude ja 

termokarstilehtrite ja teiste pinnavormidega, kus valdavaks pinnasettetüübiks on 

ehitusaluseks praktiliselt sobimatud holotseeni soosetted (turvas, järvelubi, muda). 

Viimaste paksus on väga muutlik, ulatudes 10-15 meetrini. Laiemad soostunud 

orundeid lõikavad sageli lamedaharjalised liiva- ja moreenseljandikud.  

 

Aluspõhi, ülemordoviitsiumi Rakvere lademe mikrokristalsed lubjakivid, lamab kogu 

piirkonnas üle 20-40 m sügavusel maapinnast. 

Aegviidu puurkaevude arvestuskaartide analüüsil nähtub, et ehitus-geoloogiliselt on 

Aegviidu kaevetöödeks sobiva pinnasega. Ülemine 3 -meetrine kiht on enamasti liivane. 

Pooltel juhtudel on liivakiht alla 10 ja pooltel üle 10 meetri paks, 50 % on ülemises 

pinnasekihis aga koos liivaga ka munakaid, kruusa ja veeriseid. Ülemine 2,5 m 

pinnasekiht on savine ainult Piibe mnt. 59. Niinsoni metsavahi kinnistul on savikiht 

3…10 m sügavuses. Lavassaares on ülemine 6 m pinnasekiht vesiliivana. 

Kruusaga liiv võib ulatuda üle 20 m sügavusele, sisaldades vahest ka rahnusi (Piibe 30), 

graniitrahnusi (Nikerjärve) ja munakaid. 10…20 m vahemikus on ka moreeni, savikat 

moreeni ja saviliivmoreeni. Veeristega moreen ulatub Nikerjärve juures 16…49 m 

sügavusele.  

Vahemikus 5…25 m võib olla liiva rähaga, liivsavi rähaga, rähka ja. liiva savi 

vahekihtidega. Afaniitne lubjakivi võib lasuda 15…25 m sügavusel. 

Lubjakivi ülemine lasumispiir on 15…30 m, isegi 74 m sügavusel (raudteejaam). 

Lubjakivi alumine lasumispiir on  20…40 m, isegi 115 m sügavusel (raudteejaam). 

Kolme puurkaevu juures võib 11…40 m leida dolomiidistunud lubjakivi, dolomiidi-

kaevanduse võib avada sügavusel 27…33 m ainult Keskkonnaministeerium. Argilliiti on 

119…120 m sügavusel Nelijärve Puhkebaasis. 

 

Aegviidu alevi ja selle lähiümbruse geoloogiline läbilõige on Aegviidu Raudtee 3b 

puurkaevu arvestuskaardi andmetel järgmine:  

-  0,0 – 2,45 m liiv kruusa ja veerisega; 

- 2,45 – 15,00 m kruus munakatega; 

- 15,00 – 47,00 m lubjakivi; 

-  47,00 - 74,00 m lubjakivi savika lubjakivi vahekihtidega; 

-  74,00 – 115,00 m lubjakivi. 

 

Tarbevee saamiseks on lisaks puurkaevudele rajatud sõltuvalt asukohast kuni 5 m 

sügavusi salvkaevusid.  
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3.2.2. Põhjavesi 

 

 

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

kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded” 

kehtestatakse kvaliteedi- ja kontrollinõuded joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada 

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

nõuetekohaseid veetöötlusmeetodeid, vee kogust ja kaitstust reostuse eest. 

Joogiveeallika valikul lähtutakse riigi veekatastri andmetest pinna- ja põhjavee kvaliteedi 

ja koguste kohta, kusjuures joogiveeallika veevaru peab rahuldama vee erikasutusloa 

taotleja poolt prognoositud veevajaduse. 

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

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

joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning joogivee proovide analüüsimeetodid 

eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee saastumise kahjulike mõjude eest. 

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

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

inimeste tervisele ning kui mikrobioloogilised ja keemilised kvaliteedinäitajad ei ületa §-

des 4 ja 5 esitatud piirsisaldusi. 

Joogivee mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad, keemilised kvaliteedinäitajad ja 

indikaatorid (organoleptilisi omadusi mõjutavad ja üldist reostust iseloomustavad 

näitajad) ei tohi ületada §-des 4–6 sätestatud piirsisaldusi ja §-s 6
1
 sätestatud parameetri 

kontrollväärtusi, välja arvatud § 3 lõikes 4 sätestatud tingimustel. 

 

Anija vallas on kasutusel Ordoviitsiumi, Ordoviitsium-Kambriumi ja Kambrium-Vendi 

põhjaveekompleksid. Peamisteks probleemideks on üldraua, kloriidide ja väävelvesiniku 

(H2S) suhteliselt suur sisaldus. 

Ordoviitsiumi veekompleks (O) 

Ordoviitsiumi ülemine veekiht lasub vahemikus 11,5-78 m maapinnast. Staatiline veetase 

on ~5 m maapinnast. Veekiht ei ole küllaldase toodanguga ega vajaliku kvaliteediga. 

Pinnakatte vähese paksuse tõttu on reostuse oht suur. 

Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleks (O-C) 

Veekompleksi põhjavesi on valdavalt surveline, survetu vaid vettandvate kivimite 

avamusalal ja klindiservas. O-C veekompleksi veetase Tallinna ümbruses jääb 

absoluutkõrgusele 15-35 m, veetase tõuseb kagusuunas Pandivere kõrgustiku poole, 

Pandiveres toimub suur osa vaadeldava veekihi toitumusest. O-C veekompleks toitub 

põhiliselt läbi ülallasuva suhtelise veepideme infiltreeruvast veest; ürgorgudest toitumist 

võib enim eeldada vaid Ülemiste järve ja Liiva piirkonnas. 

O-C veekompleks ei ole suure veeandvusega. Veekihi veejuhtivuskoefitsient on 20…50 

m²/d. 

Võrreldes C-V veekomplekiga on vaadeldava veekihi veejuhtivus 5-10 korda väiksem, 

infiltratsioon läbi ülal lasuva veepideme on 2-3 korda suurem. C-V ja O-C veetasemete 

omavaheline seos on väga väike Lontova kihistu savide väga hea veepidavuse tõttu. 
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Kambrium-Ordoviitsiumi veekompleks lasub vahemikus 80-115 m maapinnast. Staatiline 

veetase on ~9 m maapinnast. Vesi on kvaliteetne. 

Kambrium-Vendi veekompleks (C-V) 

C-V veekompleksi põhjavesi on kogu veekompleksi levikualal surveline. C-V 

puurkaevude erideebitid jäävad valdavalt vahemikku 0,5-10 m³/h x m. Veekompleksi 

veejuhtivuskoefitsent on 300-500 m²/d. Veekompleks toitub põhiliselt läbi ürgorgude, 

arvestuslik infiltratsioon läbi Lontova kihistu savikihi on modelleerimisandmetel 2-4 m³/d 

x km². Kambrium-Vendi veekompleks lasub vahemikus 160-230 m maapinnast. Staatiline 

veetase on ~54 m maapinnast. 

 

Ühisveevärgi allikana on kasutusel järgmised põhjavee kompleksid: 

- Ordoviitsiumi veekompleks 

- Ordoviitsium-Kambriumi veekompleks 

- Kambrium-Vendi veekompleks 

 

2004. a koostati AS Maves poolt töö “Tallinna linna ja Tallinnaga külgnevate Kambrium- 

Vendi ja Ordoviitsium-Kambriumi põhjavee tarbevarude ümberhindamine kuni aastani 

2030”, mille põhjal anti välja Keskkonnaministri poolt 06.04.2006.a käskkiri nr 396- 

Harju maakonna põhjaveevarude kinnitamine. Anija valla (ilma Aegviidu piirkonnata) 

põhjaveevarud on järgmised: Anija valla C-V P kategooria veevaru 100 m
3
/d aastani 2030 

on antud tarbimiseks kogu valla territooriumil, v.a. Kehra linn. O-C P kategooria veevaru 

600 m
3
/d on kinnitatud samuti aastani 2030. 

Kehra linnale on kinnitatud C-V T2 kategooria veevaru 900 m
3
/d aastani 2030. Kehrale ei 

kinnitatud T1 kategooria varu eelkõige kõrgendatud kloriidide sisalduse ja raua tõttu. O-C 

T2 kategooria veevaru on 500 m
3
/d aastani 2030. Kehrale ei määratud T1 kategooria varu 

kõrgendatud väävelvesiniku sisalduse tõttu. 

 

Kõik Aegviidu piirkonnas paiknevad 30 puurkaevu toituvad ordoviitsiumi 

veekompleksist. Harju maakonnas võeti sellest veekompleksist 2000. aastal ca 3300 ja 

Tallinnas ca 1700 m
3
 põhjavett ööpäevas. Puurkaevude deebit on veetaseme alanduse 5-

10 m juures 0,4…5,7 l/s. 

Keskkonnaministri käskkirjaga nr 396 06.04.2006. a „Harju maakonna põhjaveevarude 

kinnitamine kinnitati Aegviidu põhjaveemaardla piirkond (veekihi geoloogiline indeks O-

C, P kategooria veevaru) põhjaveevaruga 300 m
3
/d aastani 2030. 

Ordoviitsiumi veekompleksi kaitstus on enamasti nõrk. See sõltub põhjavett katvate 

kvaternaarsetete paksusest ja pinnase savikusest.   

Põhjavee keemiline koostis on suhteliselt ühtlane, valdavalt HCO3-Ca-Mg-tüüpi. Kohati 

esineb ka HCO3-Cl-Ca-Mg- või HCO3-Cl-Na-Ca-Mg- ja HCO3-SO4-Ca-Mg- tüüpi 

põhjavett mineraalsusega 0,3…0,5 mg/l. Viimatinimetatud vee suurt sulfaatidesisaldust 

põhjustab ordoviitsiumi karbonaatsetes kivimites kohati leiduv püriit. Põhjavesi on 

oksüdeerivates või redutseerivatesse ülemineku tingimustes. 

Üldkeemiliste analüüside andmetel on ordoviitsiumi veekompleksi põhjavee kvaliteedi 

probleemid seotud eelkõige suure rauasisaldusega (üle normi on ka mangaan). Tarbevee 
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organoleptilisi omadusi halvendav suur rauasisaldus on seletatav kivimite rauarohkusega. 

Kohati halvendab vee kvaliteeti ka suur mangaani-, ammooniumi- ja nitritisisaldus, 

karedus ning oksüdeeritavus. 

 

Ühiskanalisatsioonist põhjaveele avalduv koormus. 

Kuna ordoviitsiumi ülemine veekiht lasub vahemikus 11,5-78 m maapinnast (staatiline 

veetase on ~5 m maapinnast), siis just see veekompleks on ohustatud pindmise reostuse 

tekke korral. Anija valla territooriumil on põhjavesi valdavalt nõrgalt kaitstud, kohati 

kaitsmata. Parem on olukord Aegviidu ja Nelijärve piirkonnas, kus asulad paiknevad 

enamasti pindmise reostuse eest keskmiselt ja suhteliselt kaitstud põhjaveega alal (vt 

joonis 2). Ühiskanalisatsiooni rajatiste mõhu põhjaveele seisneb vanade lagunenud ja uute 

korrast ära rajatiste lekkimises. Tabelist 6 nähtub, et ohtralt tungis kanalisatsioonisüsteemi 

sademevett ja infiltratsioonivett Kehra linnas (koos Lehtmetsa ja Ülejõe küladega) ja 

Alavere külas. Selline lekkimine on tavaliselt kahepoolne: kõrge põhjaveetaseme korral 

tungib vesi kanalisatsioonisüsteemi ja see töötab drenaažina ning pikemate 

põuaperioodide ajal, kui põhjaveetase langeb, imbub reovesi torustikest pinnasesse ja 

põhjavette, põhjustades ordoviitsiumi ülemine veekihi reostumist. Olukorra 

parendamiseks tuleb regulaarselt teostada kanalisatsioonitorustike kaamerauuringuid ja 

lekkivad torustikulõigud välja vahetada. Vastavad meetmed on kavandatud peatükis 7. 

Viimasel ajal Anija valla ühisveevärgi ordoviitsiumi ülemise veekihi puurkaevudes 

reostust ei ole avastatud ja elanikkonnale on tagatud kvaliteetne joogivesi. See on otseselt 

seotud viimasel ajal Anija vallas teostatud suuremahuliste ühiskanalisatsiooni rajatiste 

rekonstrueerimis- ja ehitustöödega. 

 

 

 

3.2.3. Pinnavesi 
 

 

Anija valla pindalast moodustavad 3% veekogud. Valda läbib Jägala jõgi (kood 1083500) 

(ja selle lisajõed Jõelähtme jõgi (1087900), Aavoja (1086600) ja Soodla jõgi (1087000) ja 

Tarvasjõgi (1085300)), mis on Narva jõe järel suurima valgalaga ja veerikkaim Soome 

lahe vesikonna jõgi Eestis. Jõe valgala on 1570 km
2
, pikkus 97 km. Anija valla 

territooriumil asuvad veehoidlad: Raudoja (200242), Aavoja (200243), Kaunissaare 

(200244) ja Soodla (200241). Lisaks Jägala jõele paiknevad vallas Aegviidu piirkonnas 

Mustjõgi ja Jänijõgi. Samuti paiknevad valla territooriumil kanalid Soodla-Aavoja kanal 

(1086800), Jägala-Pirita kanal (1089205). 

Aegviidu alevi keskusest 1,5–3,5 km kagu pool paikneb seitsmest pisi-järvest (Nikerjärv, 

Vahejärv, Urbukse järv, Sisalikujärv, Ahvenajärv ja Linajärv) koosnev Nelijärve 

järvestik. Nelijärve järvestik on rohketoiteline ehk eutroofne ning suvekuudel esineb 

rohket rohevetika vohamist. Aegviidu järved on tekkinud hilisjääajal III Peipsi 

jääpaisjärve perioodil eksisteerinud suure jääpais-järve taandumise järel. Nüüdisajaks on 

järvede nõod setetega tublisti täitunud ja soostunud. Siirdesood Niker-, Vahe ja Urbukse 
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järvede vahel viitavad nende järvede kunagisele ühendusele. Siinsete järvede põhiline 

väärtus on puhkemajanduslik, sest nad on head vee- ja õngespordiks. Ka esteetiliselt 

omavad järved suurt väärtust. Järvedesse heitvett juhtida ei tohi, sest muutuksid kiiresti 

rohketoitelisteks ja hakkaksid kinni kasvama. 

Vooluveekogudest paiknevad Aegviidu piirkonnas Mustjõgi ja Jänijõgi ning nendesse 

suubuvad ojad ja kraavid. Heitvee suublana kasutatakse Jänijõge, mis voolab pikalt raba 

ja metsa vahel ja on jääkreostuse suhtes hea isepuhastusvõimega enne suubumist Jägala 

jõkke.  

 

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava järgi on: 

Mustjõgi on looduslik vooluveekogum. Mustjõgi on Eesti jõgede tüpoloogia järgi tüüp 1A 

vooluveekogum: tumedaveelised ja humiinaineterikkad (KHT-Mn 90% väärtus üle 25 

mgO/l), valgala 10–100 km
2
; Interkalibreeritud jõetüübi (RC-6) kirjelduse järgi - 

madalikul asuv, väike (10-300 km
2
 valgalaga), karedaveeline (> 2 meq/l) jõgi; EL suure 

jõetüübi (tüüp 5) kirjelduse järgi - madalikul asuv (kõrgus ≤ 200 mabs), karedaveeline või 

segatüüpi veega, väga väike ja väike jõgi, valgala kuni 100 km
2
. Ökoloogiline seisund on 

hea. Keemilist seisundit ei ole hinnatud. Vooluveekogumi koondseisund on hea ja see ei 

ole muutunud. 

Jänijõgi on looduslik vooluveekogum. Mustjõgi on Eesti jõgede tüpoloogia järgi 

Aegviidu valla piires tüüp 1A vooluveekogum: tumedaveelised ja humiinaineterikkad 

(KHT-Mn 90% väärtus üle 25 mgO/l), valgala 10–100 km
2
; Interkalibreeritud jõetüübi 

(RC-6) kirjelduse järgi - madalikul asuv, väike (10-300 km
2
 valgalaga), karedaveeline (> 

2 meq/l) jõgi; EL suure jõetüübi (tüüp 5) kirjelduse järgi - madalikul asuv (kõrgus ≤ 200 

mabs), karedaveeline või segatüüpi veega, väga väike ja väike jõgi, valgala kuni 100 km
2
. 

Ökoloogiline seisund on kesine. Keemilist seisundit ei ole hinnatud. Vooluveekogumi 

koondseisund on kesine ja see on halvenenud. 

Aavoja jõgi on tugevasti muudetud looduslik vooluveekogum. Aavoja ehk Kehra oja on 

jõgi Põhja-Eestis. Jõgi saab alguse Väike-Aavoja veehoidlast Pillapalu külast kirde pool 

ja suubub Jägala jõkke. Jõe pikkus on 23 km ja valgala pindala 56,7 km². Ülemjooksul on 

oja süvendatud ja õgvendatud ning läbib 1930. aastail Aguparra soo kuivendamisel 

saadud uudismaale rajatud, praegu hõreda asustusega Pillapalu küla. Keskjooksul voolab 

oja enamasti looklevas looduslikus sängis läbi kuival liivapinnasel kasvavate 

männimetsade. Vikipalu raudteepeatuse kohal on ojale rajatud väike paisjärv. Oja 

alamjooksul Ülejõe külla (2,5 km kaugusele suudmest) on rajatud suurem veehoidla, mis 

kuulub Tallinna linna veevarustussüsteemi. Aavoja suubub Jägala jõkke Kehra linna 

kohal, raudteesillast 0,5 km allavoolu. 1991. a. suvel oli oja kalastik liigivaene. Kalastiku 

praeguse koosseisu järgi kuulub Aavoja särjejõe tüüpi. 

Aavoja jõgi on Eesti jõgede tüpoloogia järgi Aegviidu valla piires tüüp 1B 

vooluveekogum: tumedaveelised ja humiinaineterikkad (KHT-Mn 90% väärtus alla 25 

mgO/l), valgala 10–100 km
2
; Interkalibreeritud jõetüübi (RC-6) kirjelduse järgi - 

madalikul asuv, väike (10-300 km
2
 valgalaga), karedaveeline (> 2 meq/l) jõgi; EL suure 

jõetüübi (tüüp 5) kirjelduse järgi - madalikul asuv (kõrgus ≤ 200 mabs), karedaveeline või 

https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%B5hja-Eesti
https://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ike-Aavoja_veehoidla
https://et.wikipedia.org/wiki/Pillapalu
https://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4gala_j%C3%B5gi
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segatüüpi veega, väga väike ja väike jõgi, valgala kuni 100 km
2
. Ökoloogiline seisund on 

hea. Keemilist seisundit ei ole hinnatud. Vooluveekogumi koondseisund on hea. 

Soodla jõgi on looduslik vooluveekogum ja Jägala jõe suurim lisajõgi. Soodla jõgi on 

Eesti jõgede tüpoloogia järgi tüüp 1B Soodla veehoidlani ja 2B veehoidlast edasi 

vooluveekogum: KHT-Mn 90% väärtus alla 25 mgO/l (24 mgO/l), valgala 236 km
2
; 

Interkalibreeritud jõetüübi (RC-6) kirjelduse järgi - madalikul asuv, väike (10-300 km
2
 

valgalaga), karedaveeline (> 2 meq/l) jõgi; EL suure jõetüübi (tüüp 5) kirjelduse järgi - 

madalikul asuv (kõrgus ≤ 200 mabs), karedaveeline või segatüüpi veega,  väike jõgi, 

valgala kuni 300 km
2
. Ökoloogiline seisund on enne Soodla veehoidlat halb ja järel 

kesine. Keemilist seisundit ei ole hinnatud. Vooluveekogumi koondseisund on enne 

Soodla veehoidlat halb ja järel kesine. 

Jägala jõgi on looduslik vooluveekogum, Narva jõe järel suurima valgalaga ja veerikkaim 

Soome lahe vesikonna jõgi Eestis. Jägala jõgi on Eesti jõgede tüpoloogia järgi tüüp 1B – 

3B (2B Ambla jõest Aavojani, edasi 3B) vooluveekogum: tumedaveelised ja 

humiinaineterikkad (KHT-Mn 90% väärtus sõltuvalt lävendist 1 - 29 mgO/l), valgala 

1570 km
2
. Ökoloogiline seisund on kesine, enne Linnamäe paisu halb. Keemiline seisund 

on hindamata. Vooluveekogumi koondseisund on kesine ja enne Linnamäe paisu halb. 

 

Ühiskanalisatsioonist pinnaveele avalduv koormus. 

Ühiskanalisatsioonist pinnaveele avalduv koormus on toodud peatükis 4.5.6 suublasse 

juhitavate reoainete hulgana t/kv. Kehra linna (sh Lehtmetsa ja Ülejõe külade) heitvesi 

juhitakse Jägala jõkke, Alavere asula heitvesi juhitakse Jõelähtme jõkke, Anija asula 

heitvesi juhitakse Jägala jõkke, Lilli asula heitvesi juhitakse Värava kraavi, Aegviidu 

asula heitvesi juhitakse ca 2 km pikkuse kuivenduskraaviga (Kopli kraav) ja Jänijõkke, 

mis suubub Jägala jõkke. Peamiseks reostusallikaks nimetatud vooluveekogudel on 

hajureostus, mis tekib intensiivse põldude harimise ja väetamise tulemusena. Asulate 

heitvesi avaldab suurimat mõju suublatele nende miinimumvooluhulkade ajal talvel ja 

vähem suvel, kui vooluveekogude isepuhastusvõime on suurem. Kuna vaadeldava 

piirkonna vooluveekogudes on seoses põllundusega piisavalt lämmastikuühendeid, siis on 

veekogude eutrofeerumist ja taimestiku kasvu neis reguleerivaks toitaineks enamasti 

fosfor. Reoveepuhastusjaamades tuleb seetõttu erilist tähelepanu põõrata reoveest fosfori 

eraldamisele. Suublana kasutatavate vooluveekogude ökoloogilise ja keemilise seisundi 

hinnang on toodud käesolevas peatükis eespool. 

 

 

 

3.3. Veevarustuse ja kanalisatsiooni korraldamine Anija vallas 

 

 

Vastavalt 14. 06. 1993. aastal vastu võetud „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele“ 

on kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas muu hulgas 

elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni ja jäätmehooldust. 
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Anija vallavolikogu ja -valitsus tegutsevad ühtse süsteemina, et tagada kõigile valla 

elanikele tasakaalustatud, toimiv ning säästvalt ja jätkusuutlikult arenev elukeskkond. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud kohaliku elu küsimuste otsustamine 

ja korraldamine sõltub valla rahalistest vahenditest.  

Vallavalitsus on kohaliku omavalitsuse täidesaatvaks organiks. Veevarustuse ja 

kanalisatsiooniga seonduva korraldamisega tegelevad Anija vallas vallavanem ja 

abivallavanem.  

 

Anija vallas on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seonduv lisaks ülevabariigilistele 

õigusaktidele reguleeritud Anija vallavolikogu poolt kehtestatud Anija valla territooriumil 

kehtivate õigusaktidega - vt. alapunkt 2.1. 

Anija vallavalitsus kehtestab oma korraldusega veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuste 

hinnad; valmistab ette Anija valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja ja 

sellega seonduvad seadusandlikud aktid; korraldab Anija valla ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni arendamise kava koostamise ja täiendamise. 

 

Anija vallavalitsus ei doteeri ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni jooksvaid kulutusi.  

Seoses omavalitsuste haldusreformiga, mille käigus Aegviidu ja Anija vallad 2017. a 

lõpus ühinevad saab ühinenud valdade vee-ettevõtjaks OÜ Velko AV, kes hakkab 

tulevikus korraldama Aegviidus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seonduvat. 

 

 

 

4. Ühisveevärk ja -kanalisatsioon 

 

 

Anija valla viimase aja suurima veemajandusprojekti „Kehra reoveekogumisala 

veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine“ 

projektipiirkonnaks oli Kehra linn ja Lehtmetsa küla (asulates on renoveeritud 

ühisveevärk ja -kanalisatsioon, sh reoveepumplad ja -puhastid). Projektist jäid välja 

Alavere, Anija ja Lilli külad. Projektipiirkonnas oli 2010. aasta alguse seisuga OÜ Velko 

AV ühisveevärgiga liitunud ca 3320 elanikku ehk 81 % elanikkonnast ja 

ühiskanalisatsiooniga 3270 elanikku ehk 80% elanikkonnast. Projekti eelarveline 

kogumaksumus oli 7 644 918 eurot. Toetuse saaja oli OÜ Velko AV. Projekti 

abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev oli 18.12.2008 ja lõppkuupäev 31.12.2012.  

 

Kuna Aegviidu piirkonnas kõikide ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide ehitamine 

seoses selle suure maksumusega ei olnud Aegviidu valla jaoks majanduslikult ühe aasta 

jooksul otstarbekas ja vastuvõetav, siis otsustati esimeses järjekorras ehitada uus 

reoveepuhastusjaam, veevarustus ja –kanalisatsioonisüsteemid alevi peatänavatel ning 

renoveerida ja joogivee puhastusseadmetega varustada (üle piirnormi on põhjavees raua ja 

fluoriidi sisaldus) Piibe mnt ja raudtee vahelisel maa-alal paiknev puurkaevpumpla. 

Sellega saavutati 2010. a. esimesel poolel alevis elutähtsate ettevõtete ja asutuste ja ca 
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150 elaniku (liitumispunktide arv oli 43) varustamine kvaliteetse veevarustuse ja 

kanalisatsiooni teenusega. Ehitati 1947 + 1763 = 3710 m veevarustus- ja 

kanalisatsioonitorustikke. Ehitustöödega alustati 2009. a lõpus ja lõpetati 2010. aasta 

augustis.  

 

Anija valla Ühtekuuluvusfondi projekti väljundid.     Tabel 3. 

 
 

2010. aasta alguses ehitati Aegviidu alevis ÜVK süsteeme Pärna tänava piirkonnas: 1085 

+ 1223 = 2308 m veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike ja 2 reoveepumplat. Ehitati 41 

liitumispunkti ca 100 inimese tarbeks. Ehitustöödega alustati 2011. a alguses ja lõpetati 

2011. aasta augustis. 

2011. aasta alguses alustati ÜVK süsteemide laiendamist Side, Tamme, Kastani ja Vahtra 

tänavate piirkonnas: 1351 + 1256 = 2607 m veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike ja 1 

reoveepumpla. Ehitati 42 liitumispunkti ca 90 inimese tarbeks. Ehitustöödega alustati 

2011. a augustis ja lõpetati 2011. aasta lõpus. 

2011. aasta suve lõpus sooviti alustada ÜVK süsteemide ehitamist Tamme, Pihlaka ja 

Piibe tänavate piirkonnas (IV etapp), kuid SA KIK loobus projekti rahastamisest. 
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Vahepeal on Aegviidu Vallavalitsus oma vahenditest ehitanud Aegviidu Lasteaia 

isevoolse kanalisatsioonitorustiku (De 160 PVC, 49 m), Aegviidu Põhikooli vee- ja 

isevoolse kanalisatsioonitorustiku (De 50 PE ca 60 m, De 160 PVC ca 60 m), Side tn 2 

veetorustiku (De 32 PE ca 25 m), Pihlaka tänavale veetorustiku (De 32 PE ca 70 m), 

Tamme tänavalt kahe elamu veetorustiku (De 32 PE ca 60 m), Jõhvika ja Jalaka 10 m
3
 

tuletõrje veehoidlad.  

 

 

 

4.1. Reoveekogumisalad 

 

 

Anija vallas paiknevad ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemid on näidatud seni 

koostatud veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide projektmaterjalides (on 

kättesaadavad Anija ja Aegviidu valdade ning OÜ Velko AV arhiivides), valdade 

üldplaneeringu kaartidel ning käesoleva töö raames koostatud dimensioneeritud 

ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide põhiskeemidel – vt. lisa 1.  

 

Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 

19. märtsi 2009. a määrusega nr 57.  

§ 1. Reoveekogumisala määramise üldised kriteeriumid  

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

määratava reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha.  

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

majanduslikku kriteeriumi ja keskkonnakaitse kaalutlusi, sealhulgas pinnavee kaitstust.  

 

Vastavalt Veeseaduse § 24
1
. veekaitsenõuded reoveekogumisalal: 

2) Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga.  

(3) Keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalade piirid kannab kohalik 

omavalitsus kuue kuu jooksul pärast nende kinnitamist üldplaneeringule koos 

perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetava alaga, mis ei ole määratud 

reoveekogumisalaks.  

(4) Kohalik omavalitsus peab põhjavee kaitseks reoveekogumisalal tagama 

ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks reoveepuhastisse ning heitvee 

juhtimiseks suublasse, välja arvatud reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie 

ning käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud juhul.  

(5) Kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri 

kulutusi, võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem kasutada 

lekkekindlaid kogumismahuteid.  

(6) Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie ei ole ühiskanalisatsiooni 

väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral 

tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine.  
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(7) Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja 

koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku 

omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud purgimissõlme.  

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

võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatule nõuetekohaselt immutada pinnasesse 

vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett.  

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

arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine ja heitvee pinnasesse 

immutamine keelatud.  

(10) Reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem on lubatud 

reoveepuhastite rajamine, kui iga rajatava reoveepuhasti ühiskanalisatsioonisüsteemiga on 

seotud vähemalt 50 inimest.  

 

Vastavalt keskkonnaministri 02.07.2009. a käskkirjale nr 1079 „Reoveekogumisalad 

reostuskoormusega üle 2000 ie“ on määratud Kehra linna reoveekogumisala (registrikood 

RKA0370069, reoveekogumisala reostuskoormus 3719 ie, pindala 226,2 ha). Vastavalt 

keskkonnaministri 02.07.2009. a käskkirjale nr 1080 „Reoveekogumisalad 

reostuskoormusega alla 2000 ie“ on määratud Alavere reoveekogumisala (registrikood 

RKA0370068, reoveekogumisala reostuskoormus 400 ie, pindala 25 ha) ning 

Keskkonnaministri 02.07.2009. a käskkirjaga nr 1080 on määratud Anija (registrikood 

RKA0370597, reoveekogumisala reostuskoormus 96 ie, pindala 9 ha) ja Lilli 

(registrikood RKA0370600, reoveekogumisala reostuskoormus 77 ie, pindala 5 ha) 

reoveekogumisalad. 

 

Keskkonnaministri käskkirjaga 02.07.2009. a. nr 1080 on Harju maakonnas Aegviidu 

alevis kinnitatud alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisala Aegviidu 

(registrikood RKA0370070, koormus 800 ie ja pindala 63 ha) ja Nikerjärve (registrikood 

RKA 0370071, koormus 100 ie ja pindala 5 ha). 

Kõik eespoolnimetatud reoveekogumisalade piirid on kantud dimensioneeritud vee- ja 

kanalisatsioonirajatiste põhiskeemidele – vt lisa 1.  

 

ÜVK süsteemid ehitatakse Aegviidus välja etapiti, sõltuvalt elanike ja valla 

finantsvõimekusest. Vallaelanikud katavad oma liitumistasudega suurema osa projektide 

omaosalusest. ÜVK süsteemid ehitatakse esmalt nendesse piirkondadesse, kus on 

moodustatud reovee kogumisalad ja enamus elanikkonnast soovib liituda ÜVK –ga. 

 

 

 

4.2. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse kasutajad 
 

 

Tabelis 4 on toodud Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) kasutajad Anija valla 

suuremates asulates ning Aegviidu alevis ja selle lähipiirkondades praegu ja aastal 2028.  
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ÜVK kasutajad Anija vallas praegu ja aastaks 2028.   Tabel 4.  

Jrk. 

nr. 

Asulad Elanikke 

01.01.2017. a 

 

ÜV/K kasutajad 

01.01.2017. a 2028. a 

1. Kehra linn (koos 

Lehtmetsa ja Ülejõe 

küladega) 

3610 3496/3496 3419/3419 

2. Alavere küla 348 330/330 323/323 

3. Anija küla 105 90/76 88/74 

4. Lilli küla 97 79/68 77/67 

5. Voose küla 65 30/- 55/55 

6.  Härmakosu küla 62 60/- 50/50 

Aegviidu alev ja lähipiirkond 
1. Keskalev 353 248/248 400/400 

2. Kosenõmme ja 

Marjaküla 

44 + 91=135 44/- 

 

120/120 

3. Poolemõisa 77 30/- 

 

110/110 

4. Nikerjärve 109 -/- 90/90 

5.  Ülejäänud valla 

piirkonnad 

44 12/- 80/80 

Kokku:                                                        334/248 805/805 

  

 

 

4.3. Veetarve ja veeheide ühe elaniku kohta 

 

 

Veetarve 2016. aastal.       Tabel 5. 
Jrk. 

nr. 

Asula nimi Elanikke 

2017. a 

alguses 

Ühisvee- 

värgi 

teenust ka- 

sutavate 

elanike arv 

Ühisvee- 

võrku 

pumbatud 

vesi m
3
/d 

Elanike 

tarbitud 

vesi 

m
3
/d 

Ettevõtete 

tarbitud 

vesi % 

Veekadu 

% 

Veetarve 

liitrit 

elaniku 

kohta 

ööpäevas 

1. Kehra linn 

(koos 

Lehtmetsa ja 

Ülejõe 

küladega) 

3610 3496 336 295 10 6,2  

(omatarve, 

hüdrandid, 

veekadu) 

84 

2. Alavere küla 348 330 44 36 5 6,8 109 

3. Anija küla 105 90 8 6 0 25 66 

4. Lilli küla 97 79 5 4 0 20 51 

5. Voose küla 65 30 2,5 2 0 20 66 

6. Härmakosu 

küla 

62 60 9,3 9,3 - 20 124 

7. Aegviidu  

alev  

716 334 16,7 16,4 1,0 0,5 49 
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Veeheide 2016. aastal.       Tabel 6. 
Jrk. 

nr. 

Asula nimi Elanikke 

2017.a 

alguses 

Ühiskanal. 

teenust 

kasutavate 

elanike 

arv 

Ühiskanal. 

vastu 

võetud 

reovett 

m
3
/d 

Olme- 

reo-  

vesi  

m
3
/d 

Toot- 

mis-  

reo-  

vesi  

% 

Sademevesi ja 

infiltratsioonivesi 

m
3
/d või % 

 

Veeheide 

liitrit 

elaniku 

kohta 

ööpäevas 

1. Kehra linn 

(koos 

Lehtmetsa ja 

Ülejõe 

küladega) 

3610 3496 809 295 13 501 m
3
/d 84 

2. Alavere küla 348 330 78 36 10 32 m
3
/d 109 

3. Anija küla 105 76 6 5 0 - 65 

4. Lilli küla 97 68 3 3 0 - 44 

5. Voose küla 65 - - - - -   - 

6. Härmakosu 

küla 

62 - - - - - - 

7. Aegviidu 

alev  

716 248 16,9 16,6 1,0 ± 5 %  67 

 

 

 

4.4. Ühisveevärgi objektid 

 

 

Ühisveevarustuseks kasutatav vesi saadakse põhjaveest. Ühisveevärgi laiendamine 

peamiselt Kehra linnas ja selle ümbruses (Lehtmetsa ja Ülejõe külades) toimus kuni 

aastani 2012 Ühtekuuluvusfondist rahastatud projekti raames ning Aegviidu alevis SA 

KIK keskkonnaprogrammi kaasrahastamisel. Külades, kus enamasti on tegu hajaasustuse 

tüüpi asumitega on rekonstrueerimine ja laiendamine toimunud erinevate väiksemate 

projektidega SA KIK keskkonnaprogrammi vahenditest. Olemasolevad 

veevarustussüsteemid on heas seisukorras, veekvaliteet vastab nõuetele ning veeseadmete 

töökindlus on kõrge. Küllaltki mahukad ühisveevärgi renoveerimis- ja ehitustööd tuleb 

teostada Aegviidu alevis ja selle lähipiirkonnas. 

 

 

 

4.4.1. Puurkaevud ja puurkaevpumplad 

 

 

Puurkaevud ja puurkaev-pumplad Anija vallas. 

Anija vallas paiknevate ühisveevärgi puurkaevude ja puurkaev-pumplate asukohad on 

näidatud lisas 1 toodud joonistel. 

 

Kehra linn 

Kehra linnas on kolm puurkaevu ja Lehtmetsa külas üks puurkaev, mida kasutatakse 

ühisveevärgi veevarustusallikatena. Kaks uut puurkaevu rajati 2011 aastal ÜF 
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kaasfinantseerimisega. Kõiki ühisveevarustuse süsteemis olevaid puurkaeve haldab OÜ 

Velko AV. Kasutusel on O-C, C-V ja O veekompleksi põhjavesi. Vee erikasutusloaga nr 

HA0066 (L.VV/324964) on lubatud veevõtt 756 m
3
/d, tegelik veevõtt aastal 2016 oli 336 

m
3
/d. 

Kõik puurkaev-pumplad on varustatud veemõõtjatega. Kehra linn, Lehtmetsa küla ja 

Ülejõe küla toimivad ühises veevarustuse süsteemis. Sanitaarkaitsetsoon 30 m on tagatud 

Kooli tn territooriumil asuvatel veehaarde puurkaevudel, puurkaevud on ümbritsetud 

aiaga. 

Ühtekuuluvusfondi projekti raames rajati Kehra linna II astmeline veetöötlusjaam 

arvestusliku vooluhulgaga Q=45 m
3
/h, q=12,5 l/s. Veetöötlusjaama veemahuti on 

kaheosaline ja kokku mahuga 290 m
3
, kus tulekustutuse puutumatu varu on 162 m

3
. 

Pumplast ühisveevõrku antav keskmine veesurve on 45 mH2O. Veetöötlusjaama varustab 

veega kolm Kehra linna puurkaevu ja Lehtmetsa küla puurkaev. 

 

Lehtmetsa küla 

Lehtmetsa küla saab oma tarbevee Kehra linna veevärgist. 

 

Ülejõe küla 

Ülejõe külas puurkaevud puuduvad, ühisveevärgi torustikud on ühendatud Kehra linna ja 

Lehtmetsa külaga ühisesse veevarustussüsteemi. 

 

Alavere küla 

Alavere külas on ühisveevarustuse süsteemis kasutusel üks puurkaev. Ühisveevarustuse 

süsteemi haldab OÜ Velko AV. Vee erikasutusloaga lubatud veevõtt on 115 m
3
/d, 2016. a 

tegelik veevõtt oli 44 m
3
/d. Töötav puurkaev kasutab O veekompleksi vett ja on 70 m 

sügav. Sanitaarkaitseala 30 m on tagatud. 

Alavere puurkaev-pumpla rekonstrueeriti 2010. a. Pumbajaam on üheastmeline, surve 

stabiilsus tagatakse hüdroforiga. Veetöötlussüsteem koosneb aeratsioonimikserist, kahest 

filtripaagist, kompressorist ja kahest filtrisüsteemi kontrollerist. Raua- ja 

mangaaniühendite ning väävelvesiniku oksüdeerimiseks juhitakse reaktsioonipaagi 

sisendil vette suruõhku. 

 

Anija küla 

Anija külas on ühisveevarustuse võrgus üks puurkaev. Ühisveevarustuse süsteemi haldab 

OÜ Velko AV. Vee erikasutusloaga lubatud veevõtt on 13 m
3
/d, tegelik veekasutus aastal 

2016 oli 8 m
3
/d. Kasutusel olev puurkaev-pumpla kasutab O-C veekompleksi vett ja 

puurkaev on 70 m sügav. Mõisahoonet veega varustav puurkaev on 15,5 m sügav ning 

tootlikkus on kuni 5 m
3
/d. 

Anija puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2010 aastal, kogu pumplasisene seadmestik 

on 

välja vahetatud. Pumbajaam on üheastmeline, surve stabiilsus tagatakse hüdroforiga. 

Veetöötlussüsteem koosneb aeratsioonimikserist, kahest filtripaagist, kompressorist ja 
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kahest filtrisüsteemi kontrollerist. Raua- ja mangaaniühendite ning väävelvesiniku 

oksüdeerimiseks juhitakse reaktsioonipaagi sisendil vette suruõhku. 

Lilli küla 

Lilli küla ühisveevarustuse süsteemis on kasutusel üks puurkaev. Tegu on O-C 

veekompleksi puurkaevuga, mille sügavus on 71,6 m. Ühisveevarustussüsteemi haldab 

OÜ Velko AV. Vee erikasutusloaga lubatud veevõtt on 11 m
3
/d, tegelik veevõtt aastal 

2016 oli 5 m
3
/d. Sanitaarkaitseala puudub. 

Lilli puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2010 aastal, kogu pumplasisene seadmestik on 

välja vahetatud. Pumbajaam on üheastmeline, surve stabiilsus tagatakse hüdroforiga. 

Veetöötlussüsteem koosneb aeratsioonimikserist, kahest filtripaagist, kompressorist ja 

kahest filtrisüsteemi kontrollerist. Raua- ja mangaaniühendite ning väävelvesiniku 

oksüdeerimiseks juhitakse reaktsioonipaagi sisendil vette suruõhku. 

 

Anija valla ühisveevarustuse puurkaevud.     Tabel 7. 
Puurkaevu 

nimetus / 

katastri nr 

Passi nr Puurimise 

aasta 

Veekiht Sügavus 

m 

Deebit 

m
3
/h 

Vee-erika-

sutusloaga 

lubatud 

veevõtt 

m
3
/d 

Tegelik 

veevõtt 

aastal 

2016  

m
3
/d 

Kehra linn 

Kooli nr 

2/1096 

A-707-M 1961 C-V 230 40 250 0 

Kooli PK – 

25706 

7018 2011 O-C 100 22 103 79 

Kooli PK - 

25707 

7019 2011 O 60 60 189 173 

Lehtmetsa küla 

Lehtmetsa 

küla / 1562 

5643 1968 O-C 110 7 170 84 

Alavere küla 

1760 A-315-B 1965 O 70 22,6 82 44 

Anija küla 

925 3280 1972 O-C 70 10,65 11 8 

Härmakosu küla 

14165 352 1997 O 46 10 13,7 9,3 

Lilli küla 

928 3552 1973 O-C 71,6 11,9 8 5 

Voose küla 

1770 3196 1971 O 65 7,56 8 2,5 

 

Voose küla 

Voose külas on ühisveevarustuse süsteemis kasutusel üks puurkaev-pumpla, mis varustab 

ühte 12 korteriga maja, kahte 4 korteriga elumaja ning 5 eramut. Ühisveevarustussüsteemi 

teenust pakub OÜ Velko AV. Kasutusel olev puurkaev on O veekompleksi kaev, mille 

sügavus on 65 m. Vee erikasutusloaga on lubatud veevõtt 7,4 m
3
/d, tegelik veevõtt aastal 

2016 oli 2,5 m
3
/d. Sanitaarkaitseala 50 m on tagatud. 
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Voose puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2011. a. Kogu pumplasisene seadmestik on 

välja vahetatud. Pumbajaam on üheastmeline, surve stabiilsus tagatakse hüdroforiga. 

Pumbajaamas puudub veetöötlus. 

 

Härmakosu küla 

Härmakosu külas puudub vee-ettevõtja, ühisveevarustussüsteemiga tegeleb MTÜ 

Härmakosu. Kasutusel on üks puurkaev (ehitati 1997. a) katastrinumbriga 14165. 

Tegemist on Ordoviitsiumi veekompleksi kaevuga, mille sügavus on 46 m. Lubatud 

veevõtt on loa kohaselt 13,7 m
3
/d, tegelik veevõtt 2016. a keskmiselt 9,3 m

3
/d. 

Sanitaarkaitseala 30 m on tagatud. 

 

Puurkaevud ja puurkaev-pumplad Aegviidu piirkonnas. 
Aegviidu vallas paiknevate ühisveevärgi puurkaevude ja pumplate asukohad on näidatud 

lisas 1 toodud joonistel ja need paiknevad Aegviidu reoveekogumisala piires: 

1. Raudtee ja Pärna puurkaevud koos Raudtee puurkaev-pumpla, II-astme 

pumpla, veepuhastusjaama ja veereservuaaridega. 

2. Kosenõmme puurkaev-pumpla koos veepuhastusseadmetega; 

3. Poolemõisa puurkaev-pumpla koos veepuhastusseadmetega; 

4. Jõe puurkaev-pumpla koos veepuhastusseadmetega; 

5. Kase puurkaev-pumpla. 

 

Ühisveevärgi puurkaev-pumplate ja nendega tarbijatele edastatava vee kvaliteedi 

iseloomustus ning puurkaev-pumplate tehnilise seisukorra kirjeldus on toodud tabelis 8.  

Lisaks ühisveevärgi puurkaev-pumplatele on Aegviidu vallas veel terve hulk erakapitalile 

kuuluvaid puurkaeve, mida ÜVK arendamise kavas ei käsitleta. Nikerjärve 

reoveekogumisalal elavate inimeste varustamiseks veega ehitatakse tulevikus II-astme 

pumpla. Aegviidu ühisveevärki toidab 5 puurkaevu: 

Raudtee 3b  deebit 7,8 l/s sügavus 115 m puuritud 1971. a 

Poolemõisa   deebit 2,8 l/s sügavus 32 m  puuritud 1984. a 

(endine Kalda tn 1) 

Jõe   deebit 1,7 l/s sügavus 40 m  puuritud 1990. a 

Kosenõmme  deebit 2,8 l/s sügavus 32 m  puuritud 1984. a 

Pärna tn 1  deebit  1,0 l/s sügavus 35 m  puuritud 2010. a 

 

Kase tänava puurkaev on reservi jäetud, sest see on väikese tootlikkusega, madal (30,5 m) 

ja väga suure rauasisaldusega.  

Raudtee 3b puurkaev on kasutuses rekonstrueeritud veevärgis alevi keskuses koos Pärna 

tn 1 uue puurkaevuga. Raudtee 3b puurkaev on suure tootlikkusega ja sügav.  

Võetavat põhjavett tuleb puhastada Aegviidu alevi Kosenõmme, Poolemõisa ja Jõe 

piirkondades. Segatakse (Raudtee puurkaevu vees on üle piirnormi fluoriid) ja 

puhastatakse kahe keskasulas paikneva puurkaevu (Pärna ja Raudtee) vett ja siin 

probleeme ei ole. Veel puhastatakse Kosenõmme, Poolemõisa ja Jõe tn puurkaevude vett 

rauast.  
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Aegviidu piirkonna ühisveevärgi puurkaev-pumplate (Jõe, Kosenõmme, Poolemõisa, 

Pärna ja Raudtee) andmed ja puurkaevude veekvaliteedi näitajad.     Tabel 8. 
Näitaja 

 

Jõe Kosenõmme Poolemõisa Pärna Raudtee 

Puurk. katastri nr. 11455 1958 1947 50198 1957 

Põhjavee kith O O O O O 

Puurimise aasta 1990 1984 1984 2010 1971 

Tootlikkus m3/h      

Regul. Seade Hüdrofor Hüdrofor Hüdrofor Hüdrofor Sagedus- 

muunduriga 

pumbad 

Sanitaartsoon m 30 30 50 50 30 

Veepuhastusseade ei ole ei ole ei ole on on 

Veepuhastusseadme 

vajadus 

on (Fe) uus 

veepuhastus 

on (Fe) uus 

veepuhastus 

on (Fe) uus 

veepuhastus 

on (Fe)  

uus veepu- 

hastusjaam 

on (Fe)  

uus veepu- 

hastusjaam 

Puurkaevu sügavus 

m 

40 32 32 35 115 

Pumba mark Pump SQ 3 – 80 

Grundfos 

FP – 98B/24 4″ 

SAER 

Sagedusmuunduriga 

pump 

veeautomaat Puurkaevupump 

Calpeda 4SD  

10/12 4″ 

Q mõõtevahend kulumõõtja kulumõõtja                      kulumõõtja kulumõõtja kulumõõtja 

Vajab 

rekonstrueerimist 

Uks, aken ja kogu 

pumpla sisu välja 

vahetada 

Uks, aknad, katus 

ja kogu pumpla 

sisu välja vahet. 

Juurdepääsutee 

30 m ehitada 

Uks, aknad, katus ja 

kogu pumpla sisu 

välja vahet. 

Juurdepääsutee 20 

m ehitada 

Kõik on uus Kõik on uus 

Proov võetud kaevust / tarbija torustikust 23.11.2011 (Pärna ja Raudtee peale puhastamist) 

Proovivõtuaeg 18.09.14/27.09.16 27.09.16/27.09.16 18.09.14/27.09.16 18.09.14/25.09.15 18.09.14/22.09.15 

Ammoonium NH4
+ 

mg/l (0,5) 

0,13 / 0,03 0,18   0,38 0,11/<0,01  0,24/0,09 

PH (6,5 – 9,5) 7,7 / 7,8 7,2  7,5 7,6/7,7 7,7/7,7  

Üldraud Fe mg/l 

(0,2) 
0,860 / 0,555 0,190 / 1,600 0,36 / 0,690 0,11/0,08 0,160/0,123  

Kloriid Cl- mg/l (250) 9,0 30 10,0 27/26 22/26 

Nitraat NO3
- mg/l 

(50) 

<0,45 <0,45 <0,45 <0,45/<0,45 <0,45/0,27 

Nitrit NO2
- mg/l (0,5) 0,005 0,01 <0,003 0,005/<0,003 <0,003/<0,016  

Oksüdeeritavus 

mgO/l (5,0) 

3,6 0,56 3,8 0,96/1,9 2,0/<1 

Sulfaat mg/l (250) 6 12 5 27/64 8/27 

Fluoriid F- mg/l (1,5) 1,2 1,0/0,97 0,83 0,14/0,41 1,9/0,84 

Mangaan Mn µg/l 

(50,0) 

21 <5 10 18/24 6/<0,02 

Escherichia coli 100 

PMÜ ml (0) 

0 / 0 0 / 0  0 / 0  0 / 0 0 / 0 

Coli-laadsed bakterid 

100 ml PMÜ (0) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0  0 / 0 0 / 0 

Enterokokid 100 ml 

PMÜ (0) 

0 0 0 0 / 0 0 / 0 

Kolooniate arv 22oC 

(100) 

90 0 0 0 / 0 20 / 0 
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4.4.2. Põhjavee kvaliteet, veepuhastusjaamad ja II astme pumplad 

 

 

Kehra linna, Lehtmetsa küla ja Ülejõe küla toimivad ühises veevarustuse süsteemis. 

Ühtekuuluvusfondi projekti raames rajati Kehra linna II astme pumplaga veetöötlusjaam.  

 

Kehra linna ühisveevärgi puurkaevude veekvaliteet.     Tabel 9. 
Näitaja 

 

Määrus nr 

82; 

98/83/EC 

Kooli tn 14 

PK-2 

1096/A-707-M 

Kooli tn 14 

25706/7018 

Kooli tn 14 

25707/7019 

Lehtmetsa 

1562/5643 

Proovivõtuaeg - 2011 2015 2015 2011 

Lõhn, 

lahjendusaste
a
 

Tarbijale 

vastu- võetav 

4 1 1 4 

Värvus, kraad Tarbijale 

vastu- võetav / 

kraad 

5 3 7 2 

Hägusus Tarbijale 

vastu- võetav  

21 1 1,5 1 

PH (6,5 – 9,5) 6,5 – 9,5 7,9 8,0 7,8 8,0 

Ammoonium NH4
+
  0,5 mg/l 0,4 0,29 0,28 0,25 

Üldraud Fe  0,2 mg/l 2,360 0,120 0,065 0,180 

Kloriid Cl
- 
 250 mg/l 196 68 28 78 

Nitraat NO3
- 
 50 mg/l 0,45 0,45 0,89 0,45 

Nitrit NO2
-
  0,5 mg/l 0,02 0,01 0,01 0,02 

Oksüdeeritavus  5,0 mgO/l  2,0 1,4 0,96 1,1 

Sulfaat  250 mg/l 3 3 21 3 

Fluoriid F
-
  1,5 mg/l 0,68 0,5 0,8 0,89 

Mangaan Mn  50 µg/l 106 17 5 16 

Elektrijuhtivus µS cm
-1

 906 495 494 604 

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 0 0 0 

Coli-laadsed 

bakterid  

0 PMÜ/100 ml 0 0 0 0 

Enterokokid  0 PMÜ/100 ml 0 0 0 0 

Kolooniate arv 

22
o
C  

100 PMÜ/1 ml 40 0 0 0 

a 
Lahjendusaste näitab, mitu korda peab proovi puhta veega lahjendama, et täheldatud 

lõhn või maitse ei oleks enam tuntav. 

 

Kehra linna puurkaevudega võetav põhjavesi vastab joogiveele esitatud nõuetele enamuse 

näitajate osas. Ühest puurkaevust võetud proovis ületab üldraua sisaldus kehtestatud 

piirsisaldust (vt tabel 9), ülejäänud kolmest puurkaevust võetud proovides on üldraua 

sisaldus piirsisalduse lähedane. 

2004. a AS Mavese poolt tehtud töös, milles hinnati C-V ja O-C veekomplekside 

põhjavee kvaliteeti, selgus, et tänaseks tamponeeritud Keskuse puurkaevust (nr 1097, C-V 

veekompleks) võetud veeproovis oli radionukleiidide sisaldus 0,46 mSv, lubatud 0,1 mSv 

asemel. Tõenäoliselt on sama probleem ka kasutuses olevas Kooli nr 2 puurkaevus nr 

1096 (C-V veekompleks). Kooli nr 2 C-V puurkaevus võib siiski olla efektiivdoos 



47 

 

mõnevõrra väiksem, kuna puurkaev on madalam – 230 m ja gdovi veekihti on vähem 

avatud. Uuringute andmetel on Kambrium-Vendi veekompleksi alumises, gdovi 

põhjaveekihis radionukleiidide sisaldus suurim, kuid ei ületa piirnormi.  

 

EL joogivee direktiiv annab viitedoosi 0,10 mSv/aastas. Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a 

määrusega nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” on 

kehtestatud efektiivdoosi piirsisalduseks joogivees 0,10 mSv/aastas. 

Seoses vajadusega selgitada välja Eesti joogivee vastavus EL direktiivi 98/93/EC nõuetele 

viidi aastatel 2001-2003 läbi mitmed uuringud, mille käigus mõõdeti kõigi potentsiaalsete 

radionukleiidide sisaldust Kambrium-Vendi ja Ordoviitsium-Kambriumi põhjavees 

(Savitskaja, L. jt. 2002, 2003). Suuremas osas kasutatavates Kambrium-Vendi 

puurkaevudes ületavad radioloogilised näitajad joogiveele esitatud nõudeid efektiivdoosi 

osas. Uuringud on näidanud, et kiirguskaitseliselt on oluline Ra-226 ja Ra-228 suhteliselt 

kõrge sisaldus Kambrium-Vendi veekompleksi põhjavees. 

Vastavalt sotsiaalministri 2001.a. määrusele nr.82 peavad tegutsevad veekäitlejad 

määrama joogiveeallika radioloogilised näitajad enne 30. juulit 2008. a. 

Võimaluse korral tuleb kasutada nende veekihtide põhjavett, kus radioloogilised näitajad 

on madalamad või segada erinevate veekihtide vett. Kehras tuleb sellisel juhul kasutada 

Ordoviitsium-Kambriumi veekompleksi vett või vajalikus vahekorras segada Kambrium-

Vendi veekompleksi vett Ordoviitsiumi või Ordoviitsium-kambriumi veekompleksi 

veega. 

 

Alavere asula puurkaev-pumpla veetöötlussüsteem koosneb aeratsioonimikserist, kahest 

filtripaagist, kompressorist ja kahest filtrisüsteemi kontrollerist. Raua- ja 

mangaaniühendite ning väävelvesiniku oksüdeerimiseks juhitakse reaktsioonipaagi 

sisendil vette suruõhku. 

 

Alavere asula ühisveevärgi puurkaevu veekvaliteet.     Tabel 10. 

Näitaja 

 

Määrus nr 82; 

98/83/EC 

PK-1760 

A-315-B 

Proovivõtuaeg - 2017 

Lõhn, lahjendusaste
a
 Tarbijale vastuvõetav 2 

Värvus, kraad Tarbijale vastuvõetav / kraad 3 

Hägusus Tarbijale vastuvõetav  1 

PH (6,5 – 9,5) 6,5 – 9,5 7,5 

Ammoonium NH4
+
  0,5 mg/l 0,19 

Üldraud Fe  0,2 mg/l 0,088 

Kloriid Cl
- 
 250 mg/l 31 

Nitraat NO3
- 
 50 mg/l 0,45 

Nitrit NO2
-
  0,5 mg/l 0,01 

Oksüdeeritavus  5,0 mgO/l  1 

Sulfaat  250 mg/l 12 

Fluoriid F
-
  1,5 mg/l 1,3 

Mangaan Mn  50 µg/l 5 
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Elektrijuhtivus µS cm
-1

 503 

Üldkaredus mg-ekv/l 3,5 

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 

Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml 0 

Enterokokid  0 PMÜ/100 ml 0 

Kolooniate arv 22
o
C  100 PMÜ/1 ml 0 

a 
Lahjendusaste näitab, mitu korda peab proovi puhta veega lahjendama, et täheldatud 

lõhn või maitse ei oleks enam tuntav. 

 

 

Anija asula veetöötlussüsteem koosneb aeratsioonimikserist, kahest filtripaagist, 

kompressorist ja kahest filtrisüsteemi kontrollerist. Raua- ja mangaaniühendite ning 

väävelvesiniku oksüdeerimiseks juhitakse reaktsioonipaagi sisendil vette suruõhku. 

 

Anija asula ühisveevärgi puurkaevu veekvaliteet.     Tabel 11. 

Näitaja 

 

Määrus nr 82; 

98/83/EC 

PK-925 

3280 

Proovivõtuaeg - 2017 

Lõhn, lahjendusaste
a
 Tarbijale vastuvõetav 2 

Värvus, kraad Tarbijale vastuvõetav / kraad 7 

Hägusus Tarbijale vastuvõetav  8,9 

PH (6,5 – 9,5) 6,5 – 9,5 7,8 

Ammoonium NH4
+
  0,5 mg/l 0,28 

Üldraud Fe  0,2 mg/l 0,375 

Kloriid Cl
- 
 250 mg/l 26 

Nitraat NO3
- 
 50 mg/l 0,45 

Nitrit NO2
-
  0,5 mg/l 0,01 

Oksüdeeritavus  5,0 mgO/l  1,2 

Sulfaat  250 mg/l 12 

Fluoriid F
-
  1,5 mg/l 0,86 

Mangaan Mn  50 µg/l 10 

Elektrijuhtivus µS cm
-1

 486 

Üldkaredus mg-ekv/l 3,9 

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 

Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml 0 

Enterokokid  0 PMÜ/100 ml 0 

Kolooniate arv 22
o
C  100 PMÜ/1 ml 7 

a 
Lahjendusaste näitab, mitu korda peab proovi puhta veega lahjendama, et täheldatud 

lõhn või maitse ei oleks enam tuntav. 

 

 

Lilli asula veetöötlussüsteem koosneb aeratsioonimikserist, kahest filtripaagist, 

kompressorist ja kahest filtrisüsteemi kontrollerist. Raua- ja mangaaniühendite ning 

väävelvesiniku oksüdeerimiseks juhitakse reaktsioonipaagi sisendil vette suruõhku. 
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Lilli asula ühisveevärgi puurkaevu veekvaliteet.     Tabel 12. 

Näitaja 

 

Määrus nr 82; 

98/83/EC 

PK-928 

3552 

Proovivõtuaeg - 2017 

Lõhn, lahjendusaste
a
 Tarbijale vastuvõetav 2 

Värvus, kraad Tarbijale vastuvõetav / kraad 7 

Hägusus Tarbijale vastuvõetav  1 

PH (6,5 – 9,5) 6,5 – 9,5 7,8 

Ammoonium NH4
+
  0,5 mg/l 0,26 

Üldraud Fe  0,2 mg/l 0,305 

Kloriid Cl
- 
 250 mg/l 32 

Nitraat NO3
- 
 50 mg/l 0,45 

Nitrit NO2
-
  0,5 mg/l 0,01 

Oksüdeeritavus  5,0 mgO/l  1,5 

Sulfaat  250 mg/l 4 

Fluoriid F
-
  1,5 mg/l 0,9 

Mangaan Mn  50 µg/l 9 

Elektrijuhtivus µS cm
-1

 509 

Üldkaredus mg-ekv/l 2,7 

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 

Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml 0 

Enterokokid  0 PMÜ/100 ml 0 

Kolooniate arv 22
o
C  100 PMÜ/1 ml 0 

a 
Lahjendusaste näitab, mitu korda peab proovi puhta veega lahjendama, et täheldatud 

lõhn või maitse ei oleks enam tuntav. 

 

 

Voose asula pumbajaamas puudub veetöötlus. 

 

Voose asula ühisveevärgi puurkaevu veekvaliteet.     Tabel 13. 

Näitaja 

 

Määrus nr 82; 

98/83/EC 

PK-1770 

3196 

Proovivõtuaeg - 2015 

Lõhn, lahjendusaste
a
 Tarbijale vastuvõetav 1 

Värvus, kraad Tarbijale vastuvõetav / kraad 5 

Hägusus Tarbijale vastuvõetav  1 

PH (6,5 – 9,5) 6,5 – 9,5 7,4 

Ammoonium NH4
+
  0,5 mg/l 0,04 

Üldraud Fe  0,2 mg/l 0,013 

Kloriid Cl
- 
 250 mg/l 18 

Nitraat NO3
- 
 50 mg/l 4,1 

Nitrit NO2
-
  0,5 mg/l 0,013 

Oksüdeeritavus  5,0 mgO/l  0,8 

Sulfaat  250 mg/l 22 

Fluoriid F
-
  1,5 mg/l 0,63 
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Mangaan Mn  50 µg/l 5 

Elektrijuhtivus µS cm
-1

 469 

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 

Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml 0 

Enterokokid  0 PMÜ/100 ml 0 

Kolooniate arv 22
o
C  100 PMÜ/1 ml 20 

a 
Lahjendusaste näitab, mitu korda peab proovi puhta veega lahjendama, et täheldatud 

lõhn või maitse ei oleks enam tuntav. 

 

Aegviidu piirkonnas on üks veepuhastusjaam koos II astme pumplaga ja nende juurde 

kuuluvate veereservuaaridega - Raudtee ja Pärna puurkaevud koos Raudtee puurkaev-

pumplaga, veepuhastusjaamaga ja veereservuaaridega.  

Kosenõmme, Poolemõisa ja Jõe tn puurkaev-pumplatesse on paigaldatud võetava vee 

rauaühenditest puhastamise seadmed. Kasutatakse firma Kinetico veemahutiga 

kaksikfiltreid Mach 2030s (34–57 l/min, rõhk 1–8,6 bar, läbipesu 40 min 110 l).  

Nikerjärve reoveekogumisalal elavate inimeste varustamiseks veega ehitatakse tulevikus 

II-astme pumpla. Vesi saadakse Raudtee ja Pärna puurkaev pumplast. 

Aegviidu vallas kasutuses olevaid veetorne ei ole. 

Aegviidu valla puurkaevude vett tuleb puhastada - vt. tabel 8. Üldraud on üle normi 

kolmes puurkaevus (Aegviidu reoveekogumisalal kasutuses olevates Kosenõmme, 

Poolemõisa ja Jõe tn puurkaevudes). Praegu on joogivee rauast puhastamise seadmed 

Raudtee ja Pärna, Kosenõmme, Poolemõisa ja Jõe tn puurkaev-pumplates. Jõe tn 

puurkaev on planeeritud jätta tulevikus reservi. 

Raudtee ja Pärna puurkaev-pumpla veepuhastusseadmetes eraldatakse kolmevalentne 

kolloidne raud veest survefiltrite kvartsliivas. Vee puhastamise käigus väheneb ka 

mangaani ja ammoniaagi sisaldus, vee hägusus, värvus ja eralduvad põhjavees leiduvad 

gaasid (H2S, N, CO2 jt.) ja tõuseb vee pH. Tänu aeratsioonile on survefiltrist väljuvas vees 

küllaldaselt lahustunud hapnikku, mis annab veele värske maitse ja lõhna. Küllaldane 

hapnikusisaldus (> 2,0 mgO2/l) loob eelduse ebasoovitatava anaeroobse keskkonna 

likvideerimiseks asula veetorustikes. Puhastatud vesi juhitakse sagedusmuunduritega 

varustatud pumpade abil veevõrku. Filtrite läbipesemise vesi juhitakse kanalisatsiooni. 

Kõigist ühisveevärgi puurkaevudest ja tarbijate juurest torustikest on regulaarselt võetud 

põhja- ja joogivee proove. Proovid on analüüsitud OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus 

kesklaboris ja Terviseameti Kesklaboris. Kõrvalekaldeid Sotsiaalministri 13. juuli 2001. 

a. määrusega nr. 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” 

seatud piirsisaldustest ei ole Aegviidu keskasulas täheldatud. Kosenõmme, Poolemõisa ja 

Jõe tn piirkondades on võetava vee puhastamiseks rauast paigaldatud 

veepuhastusseadmed. 
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4.4.3. Joogivee kvaliteet 

 

 

Joogivee mikrobioloogilised ja keemilised kvaliteedinäitajad ning organoleptilisi omadusi 

mõjutavad, üldist reostust iseloomustavad näitajad ja radioloogilised näitajad 

(indikaatorid) ei tohi ületada Sotsiaalministri vastuvõetud määruses nr 82 31. juulist 2001. 

a “Joogivee kvaliteedija kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” esitatud piirsisaldusi. 

Kui lubatust kõrgemate näitajate puhul ei kaasne ohtu inimese tervisele, võib seda vett 

kasutada joogivee otstarbeks. 

Joogiveele esitatud piirsisalduste ületamisel korraldab Terviseamet koostöös ekspertidega 

terviseriski hindamise ja abinõude programmi väljatöötamise, mille kulud katab 

joogiveekäitleja. 

 

Enamus Anija valla asulate ühisveevärgitorustikke on rekonstrueeritud või ehitatud 

viimase viie aasta jooksul ja nende seisukord on hea ja väga hea, mistõttu ka joogivee 

kvaliteet Anija valla asulates on oluliselt paranenud. 

Kehra linna C-V veekompleksi kaevudest on analüüse võetud kahest uuest puurkaevust 

Kehra PK-1, nr 7018 ja Kehra Kooli tn 14, pk nr 7019. Joogiveele esitatud nõuete 

kohaselt ei tohi joogivee radionukleiidide sisaldus olla suurem kui 0,1 mSv. 04.12.2009 

pk nr 7019 võetud proovi aastane efektiivdoos oli <0,002 mSv/a. Kehra PK-1 pk nr 7018 

16.04.2010 võetud proovi aastane efektiivdoos oli <0,055 mSv/a. 

Tänaseni puudub praktikas kasutatav tehnoloogia radionukleiidide veest kõrvaldamiseks. 

Üheks võimaluseks on Kambrium-Vendi veekompleksi vee segamine teiste 

veekomplekside põhjaveega või kasutada joogiveeallikana Ordoviitsium-Kambriumi 

veekompleksi põhjavett ja seda Kehra veetöötlusjaamas Kehra linna, Lehtmetsa ja Ülejõe 

küla joogiveevarustuse juures tehaksegi. 

2004. a AS Maves poolt tehtud põhjaveevarude uuringutöö “Tallinna ja Tallinnaga 

külgnevate Kambrium-Vendi ja Ordoviitsium-Kambriumi põhjavee tarbevarude 

ümberhindamine kuni aastani 2030” andmetel ei ole Harjumaa Ordoviitsium-Kambriumi 

põhjaveekihi üheski kaevus efektiivdoosi piirsisaldust ületatud.  

Olemasoleva informatsiooni põhjal võib väita, et joogivee kvaliteet OÜ Velko AV poolt 

opereeritavates ühisveevärgisüsteemides on hea. 

 

Aegviidu piirkonnas tuleb võetavat põhjavett puhastada Aegviidu alevi Kosenõmme, 

Poolemõisa ja Jõe piirkondades. Segatakse (Raudtee puurkaevu vees on üle piirnormi 

fluoriid) ja puhastatakse kahe keskasulas paikneva puurkaevu (Pärna ja Raudtee) vett ja 

siin probleeme ei ole. Veel puhastatakse Kosenõmme, Poolemõisa ja Jõe tn puurkaevude 

vett rauast, kuid seoses torustike halva seisukorraga (on rauda täis settinud) jõuab 

tarbijani mittekvaliteetne joogivesi. Tulevikus on planeeritud peale uute veetorustike 

ehitamist jätta reservi ka Jõe tänava puurkaev. Probleemiks on omal ajal mustast metallist 

– malm- ja terastorudest ehitatud ja üledimensioneeritud tarbevee jaotustorustik 

(Kosenõmme, Poolemõisa ja Jõe piirkondades), mis on kohati läbi roostetanud ja roostet 

täis settinud. Vesi jõuab tarbijani seoses üledimensioneeritud torustikega sageli pika 
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ajanihkega ja vee kvaliteet halveneb torustikes, vaatamata puhastamisele, oluliselt. 

Planeeritud on amortiseerunud ja mittesobivad torustikud välja vahetada.  

 

 

 

4.4.4. Veetorustikud  

 

 

Kehras linnas hõlmab ühisveevärk kõiki linnaosasid ja veevarustustorustik on 

ringistatud. Kehra linna ühisveevärgist saavad joogivee ka läheduses asuvaid Ülejõe ja 

Lehtmetsa külad. Külade ühisveevõrgud on enamasti suhteliselt lühikesed ning rajatud 

peamiselt hargvõrguna. Tiheasustuse puudumise tõttu pole otstarbekas hargvõrke olulisel 

määral ringistada. Olemasolevad veevarustustorustikud on enamuses rekonstrueeritud või 

rajatud viimase viie aasta jooksul ja on praegusel hetkel hea kvaliteediga. 

Kehra linn 

Kehra linnas ja lähikülades (Ülejõe ja Lehtmetsa) on kasutusel üks ühine ringistatud 

veevarustustorustik Kooli tn (3 tk) ja Lehtmetsa küla (1 tk) puurkaevude baasil. Kokku on 

ühisveevarustuse teenusega kaetud ca 86% Kehra ja lähikülade elanikkonnast. Kõigile 

ühisveevarustussüsteemi klientidele on paigaldatud veemõõtjad. Joogiveetorustikud on 

plastikust (PEH ja PEM) läbimõõduga 32-160 mm. Ühisveevärgi torustike kogupikkus on 

ca 27 km. Siibrite seisukord on hea. Olemasoleva torustiku asukoht ja läbimõõdud on 

esitatud lisa 1 joonistel. 

Lehtmetsa küla 

Lehtmetsa küla ühisveevärk on osa Kehra linna Uus-asula veevõrgust. Torustikud on 

rekonstrueeritud ja plastiktorudest. Majaühenduste ja siibrite seisukord on hea. Kõik 

tarbijad on varustatud veemõõtjatega. Olemasoleva torustiku asukoht ja läbimõõdud on 

esitatud lisa 1 joonistel. 

Ülejõe küla 

Ülejõe küla ühisveevärk on ehitatud 2012. a ja see kuulub osana Kehra linna veevärki. 

Torustike, majaühenduste ja siibrite olukord on väga hea. Olemasoleva torustiku asukoht 

ja läbimõõdud on esitatud lisa 1 joonistel. 

Alavere küla 

Alavere külas on ühisveevarustuse süsteemi kliente 330 (so 96% elanikkonnast). 

Torustikud on uued, rajatud PEH ja PEM torudest. Ühisveevärgi torustiku pikkus on 3,4 

km. Olemasoleva torustiku asukoht ja läbimõõdud on esitatud lisa 1 joonistel. 

Anija küla 

Anija külas on ühisveevarustuse süsteemi kliente 90 (so ca 75% elanikkonnast). 

Ühisveevärgi torustike kogupikkus on 2,6 km, 300 m sellest on 2000. a paigaldatud PEM 

toru, ülejäänud on aastatel 2011-2012 paigaldatud PEH ja PEM toru. Olemasoleva 

torustiku asukoht ja läbimõõdud on esitatud lisa 1 joonistel. 

Härmakosu küla 

Härmakosu külas on ühisveevarustussüsteemi kliente ligikaudu 35 inimest (so 56% 

elanikkonnast). Härmakosu külas on kasutusel amortiseerunud ja madala 
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ehituskvaliteediga plastiktorustikud. Suhteliselt tihti esineb veeavariisid. Olemasoleva 

torustiku pikkus on ca 725 m. Perspektiivis on veevõrgu pikkus ca 1,3 km. Olemasoleva 

torustiku asukoht ja läbimõõdud on esitatud lisa 1 joonistel. 

Lilli küla 

Lilli külas on ühisveevarustuse süsteemi kliente 79 inimest ( so 79% elanikest). Torustik 

on rekonstrueeritud ja rajatud aastal 2012. Torustiku materjaliks on PEH ja PEM. 

Torustiku pikkus on 724 m. Olemasoleva torustiku asukoht ja läbimõõdud on esitatud lisa 

1 joonistel. 

Voose küla 

Voose külas on ühisveevärgi kliente 30 (so ca 33% elanikkonnast). Torustiku materjaliks 

on valdavalt malm ja teras, kuid on ka kaasaegseid plasttorusid. Torustiku pikkus 150 m. 

Torustiku seisund on väga halb ja vajab rekonstrueerimist. Olemasoleva torustiku asukoht 

ja läbimõõdud on esitatud lisa 1 joonistel. 

 

Aegviidu piirkonnas on seni ÜVK süsteeme ehitatud etapiti, sõltuvalt elanike ja valla 

finantsvõimekusest. Vallaelanikud katavad oma liitumistasudega suurema osa projektide 

omaosalusest. ÜVK süsteemid ehitatakse esmalt alevi nendesse piirkondadesse, kus 

enamus elanikkonnast soovib liituda ÜVK –ga. ÜVK arendustegevus on olnud järgnev: 

I etapp. 

2009. a lõpus oli ühisveevärgi veetorustiku kogupikkus ligikaudu 3 km. Ühisveevärgi 

teenust tarbisid 36 elamut - 8 asutust ja 60 eraisikut. Pikka aega oli ühisveevärk ainult 

valla keskuses asuval kauplusel ja koolil. Aegviidu vald taotles 2008. a. rahalisi 

vahendeid ÜVK süsteemide rajamiseks ja kordategemiseks SA Keskkonnainvesteeringute 

Keskuselt. Esimeses järjekorras eraldati Sihtasutusest KIK raha 1947 m 

veevarustustorustiku ehitamiseks. Kõik uued torud on plasttorud. Ehitati 43 liitumispunkti 

ca 150 inimese tarbeks. Ehitustöödega alustati 2009. a. lõpus ja lõpetati 2010. aasta 

alguses.  

II etapp. 

2010. aasta alguses alustati ÜVK süsteemide laiendamist Pärna tänava piirkonnas. 

Sihtasutusest KIK eraldati raha 1085 m veevarustustorustiku ehitamiseks. Ehitati 41 

liitumispunkti ca 100 inimese tarbeks. Ehitustöödega alustati 2010. a. alguses ja lõpetati 

2011. aasta augustis. 

III etapp. 

2011. aasta alguses alustati ÜVK süsteemide laiendamist Side, Tamme, Kastani ja Vahtra 

tänavate piirkonnas. Sihtasutusest KIK eraldati raha 1351 m veevarustustorustiku 

ehitamiseks. Ehitati 42 liitumispunkti ca 90 inimese tarbeks. Ehitustöödega alustati 2011. 

a. suvel ja lõpetati 2011. aasta lõpus.  

Vahepeal on Aegviidu Vallavalitsus oma vahenditest ehitanud Aegviidu Põhikooli 

veetorustiku (De 50 PE ca 60 m), Side tn 2 veetorustiku (De 32 PE ca 25 m), Pihlaka 

tänavale veetorustiku (De 32 PE ca 70 m) ja Tamme tänavalt kahe elamu veetorustiku (De 

32 PE ca 60 m). 

Vanu mustast metallist veetorustikke, mis tuleb rekonstrueerida on Jõe (4 maja), 

Poolemõisa (korruselamud ja ridaelamud) ja Kosenõmme puurkaev-pumplate juures. 



54 

 

Torustike kogupikkus on ca 650 m veetorustikke ja need kuuluvad praegu osaliselt 

elanikele ja osaliselt on peremehetu vara. Kuna kaardimaterjal (projektid) puudub, siis 

veetorustiku täpset pikkust ja asukohta ei teata. Torustik ja toruarmatuur on üle 30 aasta 

vana ja selle tehniline seisukord on väga halb. Torud on valdavalt terasest. Torud on täis 

settinud rauaühendeid (vt tabel 9) ja nendega ei ole võimalik tagada ühisveevärgi 

klientidele Sotsiaalministri 13. juuli 2001. a määrusega nr. 82 “Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” ettenähtud joogivee kvaliteeti. 

Aegviidu alevi keskosas toimib Raudtee ja Pärna puurkaevude baasil Raudtee puurkaev-

pumpla, II-astme pumpla, veepuhastusjaam ja veereservuaarid. 

Nikerjärve ühisveevärgi varustamiseks Aegviidu alevis puhastatud joogiveega ehitatakse 

tulevikus II-astme pumpla. II-astme pumpla baasil on Aegviidu alevis tulevikus Aegviidu 

alevi keskosa rõhutsoon Nikerjärve piirkonna rõhutsoon - vesi saadakse Raudtee ja Pärna 

puurkaev-pumplast. 

 

 

 

4.4.5. Siibrikaevud ja siibrid 

 

 

Anija valla asulates, kus on ehitatud uued veevarustustorustikud on ka uued kõik siibrid 

ja siibrikaevud ja need toimivad hästi. Olukord on halb Härmakosu ja Voose külades, kus 

kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise käigus tuleb välja vahetada ka kõik vanad 

siibrid ja siibrikaevud.  

 

Aegviidu asulas on kõik siibrikaevud uued ja neid on 12 tükki. Rekonstrueeritud ja uutel 

veevarustustorustikel on kasutatud küllaltki suurel hulgal maakraane. Siibrikaevude ja 

maakraanide asukohad on näidatud veevarustustorustike rekonstrueerimise ja ehitamise 

teostusjoonistel, millega saab tutvuda Aegviidu valla arhiivis. 

Vanu siibrikaeve ja siibreid Aegviidus alevis enam ei ole. Ülejäänud piirkondades 

siibrikaeve ei ole. 

 

 

 

4.4.6. Hüdrandikaevud ja hüdrandid, tuletõrjeveevõtukohad 

 

 

Anija valla Kehra linna, Lehtmetsa ja Ülejõe küla elamupiirkonna tuletõrje veevarustus 

on lahendatud tuletõrje hüdrantide baasil. Kõik hüdrandid on uued ja paigaldatud 2010 -

2012 aastal. Hüdrantide asukohad kooskõlastati projekteerimise käigus Päästeametiga ja 

need on näidatud lisas 1 toodud joonistel. Varuvariandiks on veehaare Jägala jõest. 

Normatiivne tulekustutuse veevajadus on intensiivsusega 15 l/s 3 kustutustunni jooksul. 
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Hüdrantide veevarustuse tagab Kehra linna II astmeline veetöötlusjaam arvestusliku 

vooluhulgaga Q = 45 m
3
/h, q = 12,5 l/s, kahjutule ajal koos tuletõrjevee pumbaga kuni 30 

l/s. 

Veetöötlusjaama veemahuti on kaheosaline ja kokku 290 m3, kus tulekustutuse 

puutumatu varu on 162 m
3
. Pumplast ühisveevõrku antav keskmine veesurve on 45 m 

H2O. Veetöötlusjaamas on kolm seinahüdranti: mõlemast mahutist ja nelja puurkaevu vee 

segamis-ühtlustusmahutist enne veetöötlust, vaba survega vastavalt mahuti veetasemele. 

Välistulekustutuse hüdrandid on maapealse soojustatud ülaosaga, DN100 mm, PN10 ja 

tühjendusdrenaažiga. Hüdrantide vahekaugus on 100…120…150 m. 

Üheastmeliste puurkaev-pumplate korral pole tehniliselt võimalik tuletõrjevee tagamine 

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

võimaluseks kasutada tuletõrjevee mahuteid. 

Kõikides väiksemates külades on tuletõrje veehoidlad rekonstrueeritud või rajatud 

viimase viie aasta jooksul ja nende seisukord on hea: 

Voosel on rajatud üks uus veehoidla (V = 2 x 50 m
3
); 

Alaveres on rajatud kaks uut (V1 = 2 x 50 m
3 

ja V2 = 2 x 50 m
3
) ja 

rekonstrueeritud üks vana veehoidla (V3 = 100 m
3
); 

Anija külas on rajatud kaks uut (V1 = 21 m
3
 jaV2 = 2 x 50 m

3
) ja rekonstrueeritud 

üks vana veehoidla (V3 = 2 x 50 m
3
); 

Lilli külas on rekonstrueeritud kaks vana veehoidlat (V1 = 50 m
3
; V2 = 50 m

3
); 

Härmakosu külas tuletõrje veehoidla puudub, perspektiivis on plaanis rajada üks 

tuletõrje veehoidla (V=2 x 25 m
3
). 

 

Aegviidu piirkonnas on alates 2009. aastast uute projektide käigus ehitatud Aegviidu 

alevisse 8 tuletõrje hüdranti ja veevõtukoht Pärna ja Raudtee puurkaev pumpla juurde. 

Aastatel 2013 ja 2014 ehitati Jõhvika ja Jalaka 10 m
3
 mahuga paakautodega täidetavad 

tuletõrje veehoidlad. Kõik tuletõrje hüdrandid ja veevõtukohad on näidatud käesoleva töö 

lisas 1 toodud joonistel.  

 

Lisaks põhineb Aegviidu tuletõrje veevarustus praegu looduslike veekogude kasutamisel. 

Tuletõrjevett saadakse (vt. lisa 1): 

- jõgedest ja järvedest: Uueveski sillalt, Nikerjärvest, Mustjõe sillalt Basseini 

tänaval, Mustjõest AS Aegviidu Puit juures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Kunagine tuletõrje veevõtukoht Kosenõmmel, AS Aegviidu Puit lao väravast ~ 200 m 

piki metsateed Mustjõe ääres on lagunenud. Tuletõrjevett saab võtta ka Uueveskil 

Jänijõest, kuid nii Mustjõgi kui Jänijõgi võivad kuival ajal tuletõrjujad kuivale jätta. 

AS Aegviidu Puit territooriumil, puidulao väravas Kosenõmmel on maa-alune betoonist 

veemahuti (mahtu ei õnnestunud tuvastada). Seda kasutatakse puidu niisutamiseks 

laoplatsidel ja seda saab kasutada ka tuletõrje veehoidlana.   

Pargi ja Raudtee tänavate nurgal raudtee ääres paikneb tühi, maapinnast kõrgemal muldes 

asuv tuletõrje veehoidla, mis on raudtee maa-alal ja omandis.  
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Tuletõrjevett on võimalik võtta Piibe maantee äärsetest Nikerjärvest, Vahejärvest, 

Urbukse järvest ja Purgatsi järvest, kuid praegu puuduvad seal vastavad kaldakaevudega 

veevõtukohad. 

 

 

 

4.4.7. Veevarustuse rõhutsoonide ulatus ja kirjeldus 

 

 

Konsultant käsitleb Anija valla ÜVK AK-s järgnevate asulate ühisveevärki ja –

kanalisatsiooni: Kehra linn; Aegviidu alev ja selle lähiümbruskond; Lehtmetsa küla; 

Ülejõe küla; Alavere küla; Anija küla; Lilli küla; Voose küla; Härmakosu küla; 

Nikerjärve küla.  

 

Ühtekuuluvusfondi projekti raames rajati Kehra linna II astme pumplaga 

veepuhastusjaam arvestusliku vooluhulgaga Q=45 m
3
/h, q=12,5 l/s. Veepuhastusjaama 

veemahuti on kaheosaline ja kokku mahuga 290 m
3
. Pumplast ühisveevõrku antav 

keskmine veesurve on 45 mH2O. Veetöötlusjaama varustab veega kolm Kehra linna 

puurkaevu ja Lehtmetsa küla puurkaev. Kehra linn, Lehtmetsa küla ja Ülejõe küla 

toimivad ühises veevarustuse süsteemis ja neil on ühine veevarustuse rõhutsoon. 

Ülejäänud asulates (Aegviidu alev; Lehtmetsa küla; Ülejõe küla; Alavere küla; Anija 

küla; Lilli küla; Voose küla; Härmakosu küla; Nikerjärve küla) on praegu üks 

veevarustuse rõhutsoon. 

 

Aegviidu ja Nikerjärve reoveekogumisalade piires on viis veevarustuse rõhutsooni: 

1. Aegviidu alevi keskosa rõhutsoon - Raudtee ja Pärna puurkaevude koos 

Raudtee puurkaev-pumpla, II-astme pumpla, veepuhastusjaama ja 

veereservuaaride baasil. 

2. Kosenõmme piirkonna rõhutsoon - Kosenõmme puurkaev-pumpla baasil; 

3. Poolemõisa piirkonna rõhutsoon - Poolemõisa puurkaev-pumpla baasil; 

4. Pargi ringtee piirkonna rõhutsoon - Jõe puurkaev-pumpla baasil. 

5. Nikerjärve piirkonna rõhutsoon – eraomandis oleva puurkaev-pumpla baasil. 

 

Tulevikus jäetakse vanad Kosenõmme, Poolemõisa ja Jõe puurkaev pumplad reservi (vt 

lisa 1 joonised) ning Nikerjärve ühisveevärgi varustamiseks Aegviidu alevis puhastatud 

joogiveega ehitatakse II-astme pumpla. Aegviidu alevisse jäävad tulevikus Aegviidu alevi 

keskosa rõhutsoon ning uue ehitatava puurkaev-pumpla baasil Poolemõisa-Kosenõmme 

rõhutsoon ja II-astme pumpla baasil Nikerjärve piirkonna rõhutsoon - vesi saadakse 

Raudtee ja Pärna puurkaev-pumplast. 
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4.4.8. Veevarustuse põhiprobleemid ja sobivuse hinnang 

 

 

Olemasolevate puurkaevude võimsused on asulates piisavad. Anija vald asub piirkonnas, 

kus põhjavesi on ülemiste pinnasekihtide poolt välismõjude eest vähem kaitstud kui mujal 

Eestis ning seetõttu on eriti oluline sanitaarkaitsealade tähistamine ja kaitsmine. 

Veekvaliteedi peamised probleemid külades on kõrge rauasisaldus puurkaevude vees. 

Samuti on sügavate (C-V veekompleksi) puurkaevude vees lubatust kõrgem 

radionukleiidide sisaldus. 

Suuremaid probleeme Anija valla külade veevarustuses hetkel ei ole. Kehra linna, 

Lehtmetsa ja Ülejõe küla varustab joogiveega 2010. a valminud veetöötlusjaam. 

Tarbijatele suunatakse joogivesi, mis on segatud erinevatest veekihtidest, vähendades 

niimoodi riski radionukleiidide võimaliku lubatust kõrgema sisalduse osas. Väiksemates 

külades toimub veetöötlus põhiliselt rauaärastusfiltritega. 

Erandiks on Härmakosu küla kus on probleeme nii vee kvaliteedi kui ka veetorustiku 

kehva olukorraga. 

Härmakosu küla: 

Toorvee kvaliteet ei vasta nõuetele (kõrge raua sisaldus). Veetorustike olukord on halb. 

Olemasolevad torustikud on valdavalt vanad ja rajatud madala ehituskvaliteediga. 

Torustikud läbivad erakinnistuid. 

Aegviidu piirkonnas on seni ÜVK süsteeme ehitatud etapiti, sõltuvalt elanike ja valla 

finantsvõimekusest. Vallaelanikud katavad oma liitumistasudega suurema osa projektide 

omaosalusest. ÜVK süsteemid ehitatakse esmalt alevi nendesse piirkondadesse, kus 

enamus elanikkonnast soovib liituda ÜVK –ga. 

Aegviidu piirkonnas on probleemiks põhjavee kõrge rauasisaldus ja fluoriidid. Võetavat 

põhjavett tuleb puhastada rauast või siis tuleb fluoriididesisalduse piirnormikohaseks 

saamiseks segada erinevate põhjaveekihtide vett. Puurkaev pumplatest juhitakse praegu 

torustikesse hea kvaliteediga puhastatud vesi, kuid seoses torustike halva seisukorraga (on 

rauda täis settinud) jõuab tarbijani mittekvaliteetne joogivesi. Probleemiks on omal ajal 

mustast metallist – malm- ja terastorudest ehitatud ja üledimensioneeritud tarbevee 

jaotustorustik (Kosenõmme, Poolemõisa ja Jõe piirkondades), mis on kohati läbi 

roostetanud ja roostet täis settinud. Vesi jõuab tarbijani pika ajanihkega ja vee kvaliteet 

halveneb torustikes oluliselt. Planeeritud on amortiseerunud ja mittesobivad torustikud 

välja vahetada. Küllaltki mahukad ühisveevärgi renoveerimis- ja ehitustööd tuleb teostada 

Aegviidu alevis ja selle lähipiirkonnas. Enamus puurkaev-pumplate hoonetest vajavad 

kapitaalremonti. 

 

 

 

4.5. Ühiskanalisatsiooni objektid 

 

 

Ühiskanalisatsioon on olemas Kehra linnas, mis hõlmab ka Lehtmetsa ja Ülejõe küla,  
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Aegviidu alevis ning Alavere, Anija ja Lilli külades. 

Härmakosu küla kanalisatsioonirajatised on amortiseerunud ja piirkonnas ei ole 

moodustatud reoveekogumisala. Nikerjärve ja Voose külades ühiskanalisatsiooni ei ole ja 

reoveekogumisala ei ole moodustatud. 

 

 

 

4.5.1. Kohtpuhastusseadmed 

 

 

Bioloogilised reovee puhastusseadmed on konstrueeritud asulareovee ja sellele lähedase 

koostisega tootmisreovee puhastamiseks. Vastavalt Eesti aereeritavate reoveepuhastite 

projekteerimisjuhendile on reoveepuhastitesse juhitavale reoveele kehtestatud terve rida 

nõudmisi. 

Olme- ja tööstusreovee segu ühispuhastusel bioloogiliste meetoditega peab reovesi 

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

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

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

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

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

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

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

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

toksilisi aineid.  

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

sanitaarsõlmedes ja pesemisruumides ning köökides. Tegemist on tavalise olmereoveega, 

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

köökidest tuleva rasva sisaldava reoveega, mis kipub ummistama kanalisatsiooni. 

Köökide reovesi tuleb enne kanaliseerimist puhastada rasvapüünises ja kui on tegemist 

suurte koormustega ning söögitegemisel kasutatakse palju juurvilja siis ka mudapüünises.  

 

Anija valla ühiskanalisatsiooniga asulates tööstusettevõtetel kohtpuhastusseadmeid ei ole. 

Toitlustusettevõtete (baarid, sööklad, kohvikud jne) rasvapüünised on töökorras ja neid 

hooldatakse regulaarselt.  

 

Aegviidu piirkonnas tööstusettevõtetel toimivaid kohtpuhastusseadmeid ei ole.  

Kohtpuhastusseadmed – rasvapüünised – on ehitatud Lasteaia köögi kanalisatsioonile, 

mis teenindab ka Aegviidu Põhikooli.  

 

Kohtpuhastusseadmete projekteerimine ja ehitamine tuleb ettevõtjatel, nagu ka nende 

vajadus, kooskõlastada vee-ettevõttega ja ehitada oma vahenditega. 
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4.5.2. Purgimissõlmed 

 

 

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

veekaitsenõuded” on kehtestatud purgimissõlme ehitusnõuded: 

 

§ 9. Purgimissõlme kuja 

(1) Purgimissõlme kuja peab olema 30 meetrit. 

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

juhtimise koht. 

§ 17. Purgimissõlme ehitusnõuded 

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

reoveepuhastisse rajatakse purgimissõlm. 

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

enam. 

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

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

täiendava reovee purgimise tulemusel lõikes 5 sätestatut või purgimissõlme rajamise 

kohustus on ette nähtud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga. 

Purgimissõlme täpne asukoht määratakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 

kavaga, arvestades käesolevas määruses sätestatut. 

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

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

reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormusest. 

(6) Purgimissõlm ehitatakse soovitavalt reoveepuhasti territooriumile ning selles peab 

toimuma reovee mehhaaniline puhastus tasemel, mis tagab purgitava reovee takistusteta 

juhtimise reoveepuhastisse ning puhastusprotsessi töörežiimi häireteta töö. Kui reovesi 

juhitakse väikepuhastisse, peab purgimissõlmel olema ka vooluhulgaühtlusti. 

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

ole kohustuslik käesoleva paragrahvi kohaselt. 

 

Anija vallas on purgimissõlm Kehra linna reoveepuhastusjaama territooriumil. 

Purgimissõlme kasutatakse Anija valla hajaasustusest kogutava reovee purgimiseks.   

 

2010. aastal ehitati Aegviidu uue reoveepuhastiga ühes kompleksis paiknev reovee 

vooluhulga ühtlustiga purgimissõlm, mis on siin piirkonnas ainuke. Kuna tegemist on 

reovee väikepuhastiga, siis tuleb reovee vooluhulk jaotada võimalikult pikale 

ajaperioodile. Jälgida tuleb, et oleks täidetud järgnevalt toodud seadusandluse nõuded. 
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4.5.3. Kanalisatsioonitorustikud 

 

 

Anija valla asulate ühiskanalisatsioonitorustikud on peale viimastel aastatel toimunud 

intensiivset ehitust ja rekonstrueerimist üldiselt heas seisukorras. Infiltratsioonivee 

osakaal reovees on vähenenud ja reoveepuhastite koormamine on ühtlasem. 

Kehra linn koos Lehtmetsa ja Ülejõe külaga 

Kehra linnas koos Ülejõe ja Lehtmetsa külaga on umbes 84% elanikkonnast (3496 

inimest) varustatud ühiskanalisatsiooniga. 

Enamus linna tootmisettevõtetest juhivad oma reovee ühiskanalisatsiooni. Kohalikud 

elanikud, kes jäävad väljapoole reoveekogumisala koguvad oma reovee 

kogumiskaevudesse ja reovesi veetakse Kehra linna reoveepuhasti purgimissõlme. Kehra 

linna ühiskanalisatsioonisüsteemis, mis hõlmab ka Lehtmetsa ja Ülejõe külasid, on üle 19 

km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, materjaliks on valdavalt PVC, kuid on ka PP ja 

PE torustikke. 

 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku pikkused ja läbimõõdud.   Tabel 14. 

Läbimõõt, 

mm 

110 160 200 250 315 

Pikkus, m 200 6400 8800 2300 1300 

 

Kanalisatsiooni survetorustikke (materjal PEH) on Kehra linna ühiskanalisatsiooni 

külades ca 3,2 km. Kõik survetorustikud on heas tehnilises seisukorras. 

Elanikud, kellel puudub ühiskanalisatsioonisüsteemi kasutamise võimalus juhivad oma 

reovee kogumiskaevudesse ja see veetakse Kehra linna reoveepuhasti purgimissõlme. 

Osadel hajaasustuse majapidamistel on omapuhastid – enamasti septikule järgnevad 

imbsüsteemid. 

Olemasoleva torustiku asukoht ja läbimõõdud on esitatud lisa 1 joonistel. 

Alavere küla 

Olemasoleva ühiskanalisatsiooni torustiku pikkus on ca 2600 m, materjaliks on põhiliselt 

PVC. Torustik on täielikult rekonstrueeritud. Kõik Alavere küla elamud on ühendatud 

ühiskanalisatsioonisüsteemiga. Süsteem koosneb isevoolsetest harutorustikest, kahest 

reoveepumplast ja viimaseid reoveepuhastiga ühendavast survetorustikust. 

Olemasoleva torustiku asukoht ja läbimõõdud on esitatud lisa 1 joonistel. 

Anija küla 

Olemasoleva ühiskanalisatsiooni torustiku pikkus on ca 2200 m, sellest 300 m on 

survekanalisatsiooni torustik. Kanalisatsioonisüsteem on rekonstrueeritud 2011-2012 

aastal. Paljud eramud kasutavad kogumiskaeve. 

Olemasoleva torustiku asukoht ja läbimõõdud on esitatud lisa 1 joonistel. 

Härmakosu küla 

Härmakosu külas on kasutusel isevoolne kanalisatsioonisüsteem. Torustikud on 

rekonstrueerimata ja on halvas seisukorras. Kaevud on vajunud, tihti esineb liiva 

kandumist torustikku. 
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Olemasoleva torustiku asukoht ja läbimõõdud on esitatud lisa 1 joonistel. 

Lilli küla 

Olemasoleva ühiskanalisatsiooni torustiku pikkus on 570 m. Torustik on täielikult 

rekonstrueeritud. 

Olemasoleva torustiku asukoht ja läbimõõdud on esitatud lisa 1 joonistel. 

Voose küla 

Voose asulas ühiskanalisatsiooni torustikku ei ole ja elanikud kasutavad 

kogumiskaevusid. Tulevikus ei ole plaanis Voose asulasse ühiskanalisatsioonisüsteemi 

rajada. 

 

ÜVK süsteemid ehitatakse Aegviidus välja etapiti, sõltuvalt elanike ja valla 

finantsvõimekusest. ÜVK süsteemid ehitatakse esmalt alevi nendesse piirkondadesse, kus 

enamus elanikkonnast soovib liituda ÜVK –ga. ÜVK arendustegevus on olnud järgnev: 

I etapp. 

2008. aastal oli ühiskanalisatsioon ainult valla keskuses asuval kauplusel ja koolil, 

millega juhiti reovesi kuivenduskraavi. Aegviidu vald taotles 2008. a. rahalisi vahendeid 

ÜVK süsteemide rajamiseks ja kordategemiseks SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. 

Esimeses järjekorras eraldati Sihtasutusest KIK raha reoveepuhastusjaama ja 1763 

kanalisatsioonitorustike ehitamiseks. Ehitati 43 liitumispunkti ca 150 inimese tarbeks. 

Ehitustöödega alustati 2009. a. lõpus ja lõpetati 2010. aastal.  

II etapp. 

2010. aasta alguses alustati ÜVK süsteemide laiendamist Pärna tänava piirkonnas. 

Sihtasutusest KIK eraldati raha 1223 m kanalisatsioonitorustike ja 2 reoveepumpla 

ehitamiseks. Ehitati 41 liitumispunkti ca 100 inimese tarbeks. Ehitustöödega alustati 

2011. a. alguses ja lõpetati 2011. aasta augustis. 

III etapp. 

2011. aastal alustati ÜVK süsteemide laiendamist Side, Tamme, Kastani ja Vahtra 

tänavate piirkonnas. Sihtasutusest KIK eraldati raha 1256 m kanalisatsioonitorustike ja 1 

reoveepumpla ehitamiseks. Ehitati 42 liitumispunkti ca 90 inimese tarbeks. Ehitustöödega 

alustati 2011. a. augustis ja lõpetati 2011. aasta lõpus. 

Vahepeal on Aegviidu Vallavalitsus oma vahenditest ehitanud Aegviidu Lasteaia 

isevoolse kanalisatsioonitorustiku (De 160 PVC, 49 m) ja Aegviidu Põhikooli isevoolse 

kanalisatsioonitorustiku (De 160 PVC ca 60 m). 

 

Lisaks eespoolnimetatutele on Aegviidu piirkonnas järgmised väiksemad 

kanalisatsioonisüsteemid, mis kõik tuleb tulevikus likvideerida:  

1. AS Hotell Stroomi reoveepumpla ja survekanalisatsioon Tapa valda. Reovee 

puhastamiseks kasutatakse praegu 1980. aastal rajatud kahte BIO-100 tüüpi 

reoveepuhastit koos kahe järelpuhastuse biotiigiga. Arvesse tuleks võtta ka asjaolu, 

et puhasti asub naabermaakonnas ja juurdepääs puhastile tema teenindamiseks on 

raskendatud, sest on võimalik vaid Jäneda kaudu. 

2. AS Harju Ehitus puhkebaas Nelijärvel kasutab kanalisatsioonitorustikku, 

reoveepuhastit BIO-25 ja 2 biotiiki. Põhipuhasti BIO-25 seisab. 
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3. Kalda tn. endise Aegviidu Metsamajandi elamukvartali kanalisatsioon ja 

reoveepuhasti (septik + biotiigid) on välja ehitatud osaliselt ja see ei toimi.  

 

 

 

4.5.4. Kanalisatsioonikaevud 

 

 

Anija valla asulates on uued ehitatud kanalisatsiooni vaatluskaevud töökorras. Härmakosu 

asulas tuleb kanalisatsiooni vaatluskaevud koos torustikega rekonstrueerida. Aegviidu 

alevi uued plastist teleskoopsed kanalisatsioonikaevud on ehitatud viimase 8 aasta jooksul 

ja nende tehniline seisukord on hea. Vanemade üksikute kanalisatsioonikaevude tehniline 

seisukord on väga halb – kaevud lekivad kahepoolselt (in- ja eksfiltratsioon) ja need tuleb 

rekonstrueerida.  

  

   

 

4.5.5. Reoveepumplad 

 

 

Reoveepumplad on Anija vallas kasutusel Kehra linnas, Lehtmetsa, Alavere ja Lilli 

külades. Reoveepumplate tehniline seisukord on hea. 

 

Kehra linn koos Lehtmetsa ja Ülejõe külaga 

Kehra linna, Lehtmetsa ja Ülejõe küla ühiskanalisatsioonisüsteemis on töös 

kakskümmend kolm reoveepumplat – peapumpla ja kakskümmend kaks pumplat. Kaks 

reoveepumplat on rekonstrueeritud ja kakskümmend on rajatud aastatel 2010 - 2012. 

Reovee peapumpla rekonstrueeriti 2003. a kui pumplasse paigaldati uus sisseseade ja 

pumbad AFP 1543.2B-M140/4. Reoveepumpla kogumismahutisse juhitav reovesi läbib 

käsitsipuhastatava võre. Reoveepumplast pumbatav reovee vooluhulk on 50 l/s; 180 m³/h, 

milleks on 2 pumpa – üks töös ja teine reservis. 

Alavere küla 

Alavere külas on kasutusel kaks reoveepumplat, mis on rekonstrueeritud 2010 aastal. 

Anija küla 

Anija külas on kasutuses üks reoveepumpla, mis on rekonstrueeritud 2012 aastal. 

Härmakosu küla 

Härmakosu külas reoveepumplat ei ole. 

Lilli küla 

Lilli külas on üks reoveepumpla, mis paikneb reoveepuhasti territooriumil. 

Kompaktpumpla paigaldati 2007. a alguses ja see on heas tehnilises seisukorras. 

Voose küla 

Voose külas reoveepumplat ei ole. 
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Aegviidu piirkonna reoveepumplate tehniline seisukord.  Tabel 15. 
Jrk. 

nr. 

Objekti 

asukoht ja nr. 

Objekti 

valmimise 

aasta 

Keskmine 

pumbatav 

reovee 

kogus Q 

(m
3
/d) 

Kasutusel olev 

pumba 

(pumpade) mark 

Q (m
3
/d); h (m) 

Reovee kogumisre- 

servuaari(de) arv ja 

kogu maht V (m
3
) 

Hinnang tehnilise 

seisukorra kohta 

1.  Pärna tn 2010 0,5 1 x ABS  

 

üks, 1,5 m
3
 uus klaasplastist 

2. Kastani tn 2011 1,0 1 x ABS üks 1,5 m
3
 uus klaasplastist 

3. Papli tn 2011 1,5 1 x ABS üks 1,5 m
3
 uus klaasplastist 

4. Reoveepuhasti 2010 20,7 2 x ABS 

 

üks, 0,5 m
3
 uus Ø 3m r/bet  

 

 

 

4.5.6. Reoveepuhastid 

 

 

Reoveepuhastite projekteerimisel lähtutakse Veeseadusest, Ühisveevärgi ja –

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

“Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded”, VVM 31.07.2001. a nr. 269 “Heitvee 

veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” ja KKM 30.12.2002. a määruse nr. 78 

“Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded” 

nõuetest. Puhastusseadmete dimensioneerimisel lähtutakse rahvusvaheliselt tunnustatud 

metoodikatest. 

Anija valla ühiskanalisatsioonisüsteemis on neli OÜ Velko AV hooldatavat 

reoveepuhastit. 

 

Kehra linn, Lehtmetsa ja Ülejõe küla 

Kehra linna tööstus ja olmereovesi puhastatakse 2010 aastal valminud reoveepuhastis 

võimsusega Qproj = 900 m³/d. Lisaks Kehra linna reoveele juhitakse puhastisse  Lehtmetsa 

küla ja Ülejõe küla reovesi. Kehra linna reoveepuhasti tehnoloogiline protsess koosneb 

kolmest paralleelsest liinist ja tehnoloogilises skeemis kolmest puhastusprotsessi tsoonist: 

anaeroobsest, anoksilisest ja aeratsioonitsoonist ning järelsetitist. Siseneva reovee 

mehaaniline käitlus koosneb käsivõrest või automaatsest kruvivõrest ja liivapüünisest. 

Reoveekäitluse aktiivmudaprotsess koosneb kolmest paralleelsest bioloogilise puhastuse 

liinist (mahutist): 

- esimeses, anaeroobses staadiumis, segatakse sisenev reovesi ja tagastusmuda ning 

seotakse bakterimassi suur osa fosforist;  

- teises, anoksilises staadiumis väheneb reovee lämmastikusisaldus 

denitrifikatsiooniprotsessi tulemusena (gaasiline lämmastik lendub);  

- kolmandas, aktiivmuda aereerimise staadiumis toimub aktiivmuda ja reovee segu 

õhustamine ning reoainete aeroobne lagundamine;  

- järelsetitis toimub aktiivmuda settimine, liigse aktiivmuda eraldamine protsessist ja 

ringlusmuda tagasipumpamine puhastusprotsessi. 
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Tehnoloogilise protsessi mahutid on valmistatud betoonist. Mahutitega samale tasandile 

on rajatud tehnohoone, milles paiknevad tehnoloogilised seadmed ning elektri- ja 

automaatikaseadmete kilbiruum. Fosforiärastus toimub kas bioloogiliselt või kemikaali 

PIX doseerimise teel. Kemikaali doseeritakse protsessi algusesse. 

Lämmastik ärastakse DND-protsessi käigus (denitrifikatsioon-nitrifikatsioon-

denitrifikatsioon). 

Kehra linna reoveepuhasti juurde on rajatud purgla, millesse veetakse Anija valla teiste 

külade väikepuhastite reoveesete, mille reostuskoormus kokku on hinnanguliselt ca 500 

ie/d. Kehra linna reoveepuhasti arvestuslikuks reostuskoormuseks on kuni 4500 ie/d ning 

reoveepuhasti koosneb kolmest paralleelsest liinist a`1500 ie/d. 

Puhastusprotsessist eraldatav liigmuda tahendatakse peale polümeeri lisamist 

lintfilterpressiga. 01.01.2019. aastal karmistub heitvees lubatav Püld piirkontsentratsioon. 

Praegu on see 1,5 mgP/l ja uueks piirkontsentratsiooniks saab 1,0 mgP/l.   Suureneb 

kemikaali PIX kulu ja tahendamist vajava muda hulk. Seoses sellega tuleb 2018. Aastal 

osta ja paigaldada suurema jõudlusega polümeeriseade ja lintfilterpress.  

 

Reoveepuhastisse juhitava reovee näitajad: 

Inimekvivalente  4500 IE 

Qproj    900 m
3
/d 

qkeskmine   37,5 m
3
/h 

qproj    56 m
3
/h 

qmax    75 m
3
/h 

BHT7    359 mgO2/l;   315 kgO2/d 

Heljum   350 mg/l;   315 kg/d 

Püld    12 mg/l;   10,8 kg/d 

Nüld    70 mg/l;   63 kg/d 

 

Kehra linna reoveepuhasti tehnilised näitajad.    Tabel 16. 
Parameeter Vee-

erikasutusloaga 

seatud piirnorm 

Tegelik reoaine sisaldus, heitvesi 2017. a II kvartal,  

 

Vooluhulk m
3
/kv  Tegelik vooluhulk 59158 

 

 

 

 Reoveepuhastisse 

sisenev 

Reoveepuhastist 

väljuv 

Suublasse juhita- 

vate reoainete hulk 

t/kv 

BHT7 15 105 2,4 0,142 

Heljum 25 100 7 0,414 

Nüld 45 36 7,8 0,461 

Püld 1,5 11 0,81 0,048 

Ühealuselised 

fenoolid 

0,1    

Nafta 1,0    

KHT 125 400 39  

 



65 

 

Suublasse juhitav (puhastatud reovesi) heitvesi 

BHT7    15 mgO2/l 

Heljum   25 mg/l 

Püld    1,0 mg/l 

Nüld    10 mg/l 

 

Heitvee suublaks on Jägala jõgi. 

Olemasoleva reoveepuhasti asukoht on esitatud lisa 1 joonistel. 

 

Alavere küla 

Alavere külas on 2009 aastal rajatud uus reoveepuhasti BioFix, korrastatud biotiigid, 

juurdesõidutee, teenindusplatsid ja haljasala. Kogu territoorium on ümbritsetud 

piirdeaiaga. Heitvee suublaks on Jõelähtme jõgi (kood 108790). 

 

Alavere küla reoveepuhasti tehnilised näitajad.    Tabel 17. 
Parameeter Vee-

erikasutusloaga 

seatud piirnorm 

Tegelik reoaine sisaldus, heitvesi 2017. a II kvartal,  

 

Vooluhulk m
3
/kv  Tegelik vooluhulk 4910 

  Reoveepuhastisse 

sisenev 

Reoveepuhastist 

väljuv 

Suublasse juhita- 

vate reoainete hulk 

t/kv 

BHT7 25 215 6,2 0,03 

Heljum 35 205 14 0,07 

Nüld 60 51 16 0,08 

Püld 2 10 0,5 0,002 

Ühealuselised 

fenoolid 

0,1  0,005 0,00003 

Nafta 1,0    

KHT 125 550 62  

 

Anija küla 

 

Anija küla reoveepuhasti tehnilised näitajad.     Tabel 18. 
Parameeter Vee-

erikasutusloaga 

seatud piirnorm 

Tegelik reoaine sisaldus, heitvesi 2017. a II kvartal,  

 

Vooluhulk m
3
/kv  Tegelik vooluhulk 300 

  Reoveepuhastisse 

sisenev 

Reoveepuhastist 

väljuv 

Suublasse juhita- 

vate reoainete hulk 

t/kv 

BHT7 40 220 5 0,0015 

Heljum 35 50 15 0,0045 

Nüld  50 11 0,0033 

Püld  12 2,2 0,00066 

KHT 150 538 63  
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Anija külas oli pikka aega reoveepuhastina kasutusel ainult biotiigid. Biotiike oli kaks ja 

mõlemad olid settega täitunud. Suublaks on Jägala jõgi (kood 1083850). 2012 aasta 

novembris valmis Anija asula uus reoveepuhasti - biotiigid puhastati ja paigaldati septik.  

 

Lilli küla 

Lilli külas on kasutusel uus 2007. a märtsis valminud reoveepuhasti, mis koosneb 

septikust mahuga 7 m³ ja biotiikidest. Reovesi pumbatakse pakettpumplast septikusse, 

millest seejärel voolab biotiikidesse. Suublaks on Värava kraav. 

 

Lilli küla reoveepuhasti tehnilised näitajad.     Tabel 19. 
Parameeter Vee-

erikasutusloaga 

seatud piirnorm 

Tegelik reoaine sisaldus, heitvesi 2017. a II kvartal,  

 

Vooluhulk m
3
/kv  Tegelik vooluhulk 300 

  Reoveepuhastisse 

sisenev 

Reoveepuhastist 

väljuv 

Suublasse juhita- 

vate reoainete hulk 

t/kv 

BHT7 40 160 3 0,0009 

Heljum 35 170 5 0,0015 

Nüld  35 4,1 0,00123 

Püld  4,9 1,4 0,00042 

KHT 150 344 57  

 

Voose küla 

Voose külas puudub ühiskanalisatsioonisüsteem ja reoveepuhasti ning seda ei ole 

planeeritud lähiajal rajada. 

 

Härmakosu küla 

Härmakosu külas kogutakse reovesi kahte settekaevu, mida regulaarselt tühjendatakse, 

ülevool toimub kahte biotiiki. Puuduvad andmed biotiikidest väljuva heitvee, heitvee 

analüüside ja vooluhulkade kohta.  

 

Aegviidu piirkonnas on järgmised reoveepuhastid: 

1. Aegviidu alevi reoveepuhasti 

Objekti valdaja: Aegviidu Vallavalitsus 

Objekti asukoht: Aegviidu alev 

Objekti valmimise aasta: 2010 

Projektis esitatud põhiandmed:  

- projekteerija ja ehitaja nimetus: reoveepuhasti projekteeris Keskkond & Partnerid OÜ ja 

ehitas OÜ WaterSer Ehitusjuhtimine 

- tehnilised andmed (jõudlus): kestvusõhustusega aerotank Q = 80 - 100 m
3
/d; R = 30 - 45 

kg BHT7/d; 500 - 750 ie  

- suubla: ca 2 km kuivenduskraavi (Kopli kraav) ja Jänijõgi, mis suubub Jägala jõkke. 
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- reoveepuhasti koos reoveepumpla, purgimissõlme, aerotanki, muda mahutiga ja 

tehnohoonega ehitati 2010. aastal ja see on väga heas tehnilises seisukorras ja seda 

kasutatakse terve alevi reovee puhastamiseks. 

 

Aegviidu alevi reoveepuhasti tehnilised näitajad.    Tabel 20. 
Parameeter Vee-

erikasutusloaga 

seatud piirnorm 

Tegelik reoaine sisaldus, heitvesi 2017. a II kvartal,  

 

Vooluhulk m
3
/d - Tegelik vooluhulk: 70 

  Reoveepuhastisse 

sisenev 

Reoveepuhastist 

väljuv 

Suublasse juhita- 

vate reoainete hulk 

t/kv 

BHT7 25 570 6,5 0,010134 

Heljum 35 310 34 0,053006 

Nüld 60 293 69 0,107571 

Püld 2 35,2 1,0 0,001559 

SO4 - - - - 

Ühealuselised 

fenoolid 

- - - - 

Nafta - - - - 

KHT 125 1160 80 - 

 

Lisaks on Aegviidu vallas järgmised väiksemad reoveepuhastid, mis kõik tulevikus 

likvideeritakse koos kogu piirkonda hõlmava ühiskanalisatsiooni väljaehitamisega: 

1. AS Hotell Stroomi reoveepuhasti. Reovee puhastamiseks kasutatakse praegu 1980. 

aastal rajatud kahte BIO-100 tüüpi reoveepuhastit koos kahe järelpuhastuse biotiigiga. 

Puhasti on moraalselt vananenud ja energiamahukas. Puhasti metallkorpus on tugevalt 

roostetanud ning võib lähiajal hakata lekkima. Arvesse tuleks võtta ka asjaolu, et puhasti 

asub naabermaakonnas ja juurdepääs puhastile tema teenindamiseks on raskendatud, sest 

on võimalik vaid Jäneda kaudu. 

2. AS Harju KEK puhkebaas Nelijärvel kasutab reoveepuhastit BIO-25 + 2 biotiiki. 

Puhasti on rajatud 1986. aastal. Analoogselt AS Hotell Stroomi reoveepuhastiga on seade 

moraalselt vananenud ning energiamahukas. Seetõttu on reovee puhastamine kulukas 

suure energiatarbe tõttu.  

3. Kalda tn. kanalisatsioon ja reoveepuhasti (septik + biotiigid) on rajatud endise 

Aegviidu Metsamajandi elamukvartali tarbeks. Puhasti lahendus ei vasta nüüdisaja 

nõuetele. Puhastusprotsessi efektiivsus on väike. 

 

 

4.6. Sademevee kanalisatsioon ja liigvee ärajuhtimine 

 

 

Anija vallas on sademeveekanalisatsiooni süsteem olemas Kehra linnas ja külgnevates 

Lehtmetsa ja Ülejõe külades (vt lisa 1 joonised). Alavere külas on töökoja ümber lühike 

sademeveesüsteem, mis juhib sademevee kraavi (vt lisa 1 joonised). 
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Kehra linnas, Lehtmetsa ja Ülejõe külas kasutatakse sademe- ja liigvee ärajuhtimiseks 

kuivenduskraave ja lahkvoolseid sademe- ja drenaaživee torustikke (viimast peamiselt 

soojustrasside kanalite kuivendamiseks). Üldjoontes on linna sademe- ja drenaaživee 

süsteemid piisavalt ja loogiliselt välja arendatud linna keskuses, uusasulas ja ka 

paberivabriku territooriumil. Sademevee kanalisatsioonisüsteemi seisukord on valdavalt 

ebarahuldav. Uusi sademevee torustikke on paigaldatud ca 2 km ulatuses kõige 

probleemsematesse kohtadesse Kehra kesklinnas, rajatud on kaks õlipüüdurit. 

Põrgupõhjas, Ülejõel ja suuremas osas vanast asulast on tänu sobivale reljeefile sademe- 

ja liigvesi ärajuhitav kuivenduskraavide abil. Torustike kohta puuduvad täpsed andmed. 

Riikliku Ehitusuuringute Instituudi poolt 1982. a tehtud uuringute järgi on torustike 

pikkus ca 6 km. Vana sademeveetorustik on enamasti keraamilistest või asbest-

tsementtorudest. Vastupidiselt reoveekanalisatsioonile, mis on kohati üle 

dimensioneeritud, on torustiku läbimõõdud valingvihmade vastuvõtmiseks liiga väikese 

läbimõõduga (enamuses 200 mm) ja kalded isepuhastuskiiruste tagamiseks kohati 

ebapiisavad. Praegu sademevett ei puhastata, kuid tulevikus tuleb sademevee 

väljalaskudele rajada puhastid (õlipüüdurid). Sademevesi kinnistutelt ja nende tänavatelt 

juhitakse haljasaladele, kus see imbub pinnasesse ja kraavidesse ja kraavidest Jägala 

jõkke. 

Kehra kesklinna sademevee kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks koostati 2008 aastal TV 

uuring, mille käigus tehti kindlaks olemasolevate torustike tehniline seisukord ja otsustati 

torustike rekonstrueerimise viis – kinnine või lahtine meetod. TV uuringu põhjal selgus, 

et sademevee torustikke on rajatud neljast erinevast materjalist (torudest): betoonist, 

asbesttsemendist, keraamilistest- ja terastorudest. Betoontorustiku läbimõõdud on: 600, 

500 ja 400 mm. Selgus, et paremini on säilinud betoonist torustik, kuid halb on 

torumuhvide olukord. Esineb täielikult sulgemata muhve, murdunud muhviservi, 

nihkumisi, torustiku armatuuri avatust ja kahjustusi. Varinguid ja pragunemist esineb nii 

laest kui ka muhvidest. Suurte torustike läbimõõtude korral on võimalik kasutada kinnist 

rekonstrueerimismeetodit, näiteks Flexoren torustiku paigaldamisega. Suure läbimõõduga 

torustike seintel säilinud voolutäite kõrgusjooned osutavad torustike max täitumise 

kõrgust, mis ei ületa normaalse voolurežiimi puhul H = 0,5d. Täitekõrgus viitab Flexoren 

INPIPE vähendatud läbimõõdu korral süsteemi sobivust. 

Asbesttsement torustikud läbimõõduga 350, 250 ja 200 mm on enamuses rahuldavas 

seisukorras. Enamus rikkeid on muhvühenduste juures. Kinnisel meetodil 

rekonstrueerimise kasutamisel on sobiv näiteks Inpipe sukksujutuse meetod. 

Keraamiline torustik läbimõõduga 300, 250, 200 ja 150 mm on halvimas seisukorras. 

Torustike kahjustused on enamasti purunenud muhvid ja esineb palju torustike nihkeid 

muhvides ja pragunemisi. Keraamiliste torustike kinnisel rekonstrueerimisel on kasutatav 

Inpipe sukksujutuse meetod eelneva torustiku remondiga varingute kohal lahtisel 

meetodil. 

Terastorustiku läbimõõt on 200 mm ja see on kogu ulatuses tugevalt korrodeerunud. 

Terastorustik tuleb asendada plasttorustikuga de 250 mm ja plastkaevudega. 

Suurematele sademevee restkaevudega süsteemidele nähakse ette sademevee I ja II klassi 

puhastid – liiva- ja õlipüünised. 



69 

 

Kõik sademevee torustikul paiknevad restkaevud on ette nähtud välja vahetada 

plastikkaevude vastu - kontroll- ja hoolduskaevudel peavad olema settepesad H = 300 

mm, restkaevudel H = 600 mm. 

TV uuringu järgi ei ole ratsionaalne vana sademevee torustikku ümber ehitada lõikudes, 

kus torustiku kalle on liiga väike. Kohatine sete torustikes, juured ja varingud on tingitud 

katkistest kaevude ühenduskohtadest ja torumuhvide katkistest ühendustest. Varingu, 

settekogumite ja juurtega läbikasvanud kohad on vaja rekonstrueerida lahtise meetodiga. 

Kuna tänavad on sademevee ärajuhtimiseks planeerimata ja äärekivideta ning torustikel 

on suhteliselt vähe restkaeve, on piiratud ka kanaliseeritav sademevee vooluhulk. 

Vaatluse ja topogeodeetilise uuringu järgi on sademevee torustik rajatud peamiselt 

soojakanalite/torustike drenaaživee ärajuhtimiseks. Soojavee- ja küttetorustike 

rekonstrueerimisel ja asendamisel tänapäevaste eelisoleeritud torudega tuleb arvestada 

võimalike tekkivate sademevee kogustega ja võtta vajadusel kasutusele ennetavad 

meetmed piirkondades, kus varasemalt on sademevesi ära juhitud küttetorustike 

drenaažikanalite kaudu. 

Sademevee rajatiste rekonstrueerimise ja uute sademeveerajatiste ehitamise jaoks on 

soovitav teostada täiendavad uuringud, et täpsustada sademevee kanaliseerimise skeemi, 

sademevee kohtkäitluse võimalusi ja sademevee kanalisatsiooni väljaehitamise ulatust. 

Näiteks võib mõningates kohtades osutuda võimalikuks sademevee ärajuhtimine 

kasutades varem ehitatud, kuid uute projektidega kasutusest välja jäetud 

kanalisatsioonitorustikku. Esialgsed andmed näitavad, et 2012. a Kehra reoveepuhastisse 

juhitud reovee hulk on suurem, kui võiks eeldada tavapärase infiltratsiooni järgi. Vajalik 

on uuringutega välja selgitada, miks ja millistest allikatest satub kanalisatsiooni suures 

koguses sademevett ja sellest lähtuvalt kavandada tegevused ja konkreetsed projektid 

kanalisatsiooni juhitava sademevee koguse vähendamiseks. 

Aegviidu piirkonnas sademeveega seonduvaid probleeme ei ole. 

 

 

 

4.7. Ühiskanalisatsiooni põhiprobleemid ja sobivuse hinnang 

 

 

Anija valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni eelmises arendamise kavas kirjeldatud 

kanalisatsioonisüsteemide põhiprobleemid on enamuses lahendatud selleks sobivate 

kanalisatsioonirajatistega. Vaid Härmakosu külas on kanalisatsioonivõrgu olukord 

jätkuvalt halb. Härmakosu asula olemasolevad kanalisatsioonitorustikud on valdavalt 

vanad ja rajatud madala ehituskvaliteediga; probleemiks on suur lisavee hulk 

ühiskanalisatsioonis jms; reoveepuhastina on kasutusel ainult biotiigid, mis on 

mudastunud; kanalisatsioonitorustikud läbivad erakinnistuid. 

Voose asulas puudub ühiskanalisatsioonisüsteem ja reoveepuhasti ning seda ei ole 

planeeritud ka lähiajal rajada. 

Käesoleval ajal on koostamisel Kehra linna sademevee torustike põhiskeem, kus on 

näidatud täiendavalt rekonstrueerimist vajavad torulõigud (vt lisa 2 joonised). 
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Hinnanguliselt on Kehra kesklinna piirkonnas valminud ca 50 % sademevee torustikust. 

Lahendamata on teiste linnaosade ja Lehtmetsa ning Ülejõe külade sademevee 

probleemid. Pikemas perspektiivis tuleb lahendada ka Alavere asulast sademevee 

ärajuhtimine. 

01.01.2019. aastal karmistub heitvees lubatav Püld piirkontsentratsioon. Praegu on see 1,5 

mgP/l ja uueks piirkontsentratsiooniks saab 1,0 mgP/l. Suureneb kemikaali PIX kulu ja 

tahendamist vajava muda hulk. Seoses sellega tuleb 2018. aastal osta ja paigaldada Kehra 

linna reoveepuhastusjaama suurema jõudlusega polümeeriseade ja lintfilterpress.  

Kehra linna Kreutzwaldi tn 4, 6 ja 7 ühisveevärgi torustikud on amortiseerunud ja need 

tuleb välja vahetada uute vastu. Kokku tuleb rekonstrueerida: 

-  294,6 m veetorustikku läbimõõt 110 mm;  

- 1 tuletõrjehüdrant; 

- 4 liitumispunkti.  

 

Aegviidu piirkonnas on seni ÜVK süsteeme ehitatud etapiti, sõltuvalt elanike ja valla 

finantsvõimekusest. Vallaelanikud katavad oma liitumistasudega suurema osa projektide 

omaosalusest. ÜVK süsteemid ehitatakse esmalt alevi nendesse piirkondadesse, kus 

enamus elanikkonnast soovib liituda ÜVK –ga. 

Aegviidu piirkonnas on peamiseks probleemiks kanalisatsioonisüsteemide puudumine 

suurel osal Aegviidu alevist ja selle lähiümbruses paiknevatel elamugruppidel ja asumitel, 

kus tuleb teostada küllaltki mahukad ühiskanalisatsiooni ehitustööd.  

Aegviidu piirkonnas on väiksemaid reoveepuhasteid, mis kõik tulevikus likvideeritakse 

koos kogu piirkonda hõlmava ühiskanalisatsiooni väljaehitamisega: AS Hotell Stroomi 

reoveepuhasti, AS Harju KEK puhkebaasi reoveepuhasti Nelijärvel, Aegviidu alevis 

Kalda tn kanalisatsioon ja reoveepuhasti. 

 

 

 

5. Anija valla asulates ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine 

 

5.1. Eesmärgid 

 

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemipärane väljaarendamine lähtub peamisest 

eesmärgist tagada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenus võimalikult paljudele elanikele; 

kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva reostusohu 

eest. 

Anija valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni probleemide, investeeringuvajaduste ja 

nende realiseerimise võimaluste väljaselgitamisel tuleb arvestada: 

Tehniliste aspektidega: 

- Anija valla puurkaev–pumplad vajavad teatud aja möödudes uuendamist; 

- veevõrgu torustike amortiseerumine või kasutusea lõppemine; 

- reoveepuhastite amortiseerumine või puudumine (Härmakosu). 
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Keskkonna aspektidega: 

- veekaod veetorustikest; 

- kanalisatsioonivõrgu amortiseerumine, liigvee sissevool torustikesse võib häirida 

puhastite töörežiimi;  

- reovee filtreerumine pinnasesse ohustab veekvaliteeti salvkaevudes ja madalates 

puurkaevudes; 

Majanduslike aspektidega: 

- veetöötlussüsteemide ülalpidamise ja hooldamise kulu; 

- tarbevee, olmereovee ja sademevee torustike hooldamise, rajamise ja 

renoveerimise maksumused; 

- majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt efektiivsete reoveepuhastite kasutamine. 

 

Investeeringuprojektide väljatöötamisel tuleb lähtuda teeninduspiirkonna VK-süsteemide 

seisundist ning järgmistest eeldustest, nõuetest ja seadusandlusest, et oleks tagatud: 

- joogivee vastavus sotsiaalministri 31.07.2001. a määruse nr 82 Joogivee kvaliteedi- 

ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (RTL 2001, 100, 1369) nõuetele. 

Kuni 01 jaanuarini 2013. a oli lubatud toota, varustada, töödelda ja üle anda 

joogivett, mille kvaliteedinäitajad ei vasta nõuetele raua, mangaani, vesinikioonide 

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

osas ning mida kasutab vähem kui 2000 inimest; 

- olemasolevatele elamutele tagatakse piisava survega nõuetele vastava joogivee 

kättesaadavus tarbimispunktis; 

- reovee kogumine ja puhastamine üldplaneeringuga kirjeldatud reovee 

kogumisalalt; 

- suublasse juhitava heitvee vastavus Vabariigi Valitsuse 29.11.2012.a määrusele nr 

99 ning Euroopa Ühenduse asula reovee direktiivile nr 91/271. 

 

 

Investeeringuprojektid koostatakse 12 aastaks 2017-2028, millest: 

 

I. Lühiajaline investeeringute programm (2017 – 2022). 

I ajaperiood, ehk I investeerimisprogramm Kehra linn ja Aegviidu piirkonnas IV etapp. 

Ajaperioodiks on aastad 2017 – 2020. Programm sisaldab tabelites 33 – 38  nimetatud 

töid.  

II ajaperiood, ehk II investeerimisprogramm Aegviidu piirkonnas V etapp. Ajaperioodiks 

on aasta 2021. Programm sisaldab tabelis 39  nimetatud töid.  

III ajaperiood, ehk III investeerimisprogramm Aegviidu piirkonnas VI etapp. 

Ajaperioodiks on aasta 2022. Programm sisaldab tabelis 40  nimetatud töid.  

II. Pikaajaline investeeringute programm (2023 – 2028). 

IV ajaperiood, ehk IV investeerimisprogramm Härmakosu asula ja Aegviidu piirkonnas 

VII etapp. Ajaperioodiks on aasta 2023. Programm sisaldab tabelites 41 - 42  nimetatud 

töid.  
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V ajaperiood, ehk V investeerimisprogramm Kehra linn ja Aegviidu piirkonnas VIII 

etapp. Ajaperioodiks on aastad 2024 - 2025. Programm sisaldab tabelites 43 - 44  

nimetatud töid.  

VI ajaperiood, ehk VI investeerimisprogramm Aegviidu piirkonnas IX etapp. 

Ajaperioodiks on aasta 2026. Programm sisaldab tabelis 45  nimetatud töid.  

VII ajaperiood, ehk VII investeerimisprogramm Alavere asula ja Aegviidu piirkonnas X 

etapp. Ajaperioodiks on aastad 2027 - 2028. Programm sisaldab tabelis 46 - 47  nimetatud 

töid.   

 

Investeeringuprojektide realiseerimise ajakava määratlemisel lähtub Konsultant: 

- Anija valla rahalistest vahenditest ja abiraha ning sooduslaenude saamise 

võimalustest; 

- olemasolevate vee- ja kanalisatsioonirajatiste seisundist, töötamise efektiivsusest ja 

selle vastavusest nõuetele, järgides kehtivat seadusandlust; 

- vajadustest ühiskanalisatsioonivõrgu väljaarendamiseks ja olemasoleva 

laiendamiseks või alternatiivsete lahendite rakendamiseks; 

- kanalisatsioonirajatiste keskkonnamõjudest. 

 

 

 

5.2. Investeerimisprojektide prioritiseerimine  

 

 

Investeeringuprojektide järjestamine on teostatud lähtuvalt projektide mõjust kohaliku 

elanikkonna tervisele, veekeskkonna seisundile ja mõjust elanike elukeskkonna 

paranemisele. Esmatähtsateks on järgnevad tegevused: 

- joogivee kvaliteedi tagamine tarbimispunktides; 

- hoonestatud reoveekogumisalade katmine ÜVK teenusega; 

- nõuetele vastav sademe- ja drenaaživee ärajuhtimine hoonestatud 

reoveekogumisaladelt. 

 

Olulised investeerimisprojektid, mis tuleb eespooltoodud kriteeriumeid silmas pidades 

kiiresti realiseerida on lühiajalises investeeringute programmis. Projektid, mis vajavad 

pikemaajalist ettevalmistamist ja kus ei ole otseselt ohustatud elanike tervis on jäetud 

pikaajalisse investeeringute programmi. 

 

 

5.3. Investeerimisprojektide kirjeldus 

 

 

Investeerimisprojektid realiseeritakse kahes programmis: 

- lühiajaline investeeringute programm (2017 – 2022); 

- pikaajaline investeeringute programm (2023 – 2028). 
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Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse programmi teostatakse vastavalt nende 

prioriteetsusele, lähtudes keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, 

hõlmatavate objektide seisundist, kasust piirkonna elanikele ja looduslikule seisundile jne. 

 

 

I. Lühiajaline investeeringute programm (2017-2022).  
 

Kehra linna (sh Lehtmetsa ja Ülejõe külaga) sademeveesüsteemide rekonstrueerimine ja 

rajamine. 

Kehra linnas, sh Lehtmetsa ja Ülejõe külades on sademevee ärajuhtimine lahendatud 

osaliselt. Koos vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamisega on teostatud sademevee 

kanalisatsioonitorustiku uuringud ja hädavajalik uuendamine. Peale 

kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimist peaks olema vähenenud sademevee tungimine 

reoveepuhastisse, kuid esialgsed mõõtmistulemused seda ei näita. Infiltratsiooni põhjuste 

väljaselgitamiseks tuleb teostada täiendavaid uuringuid ja koostada tegevuskava 

vähendamaks kanalisatsiooni jõudva sademevee hulka. Käesoleval ajal on koostamisel 

sademevee torustike põhiskeem, kus on näidatud täiendavalt rekonstrueerimist vajavad 

torulõigud (vt lisa 2 joonised). Hinnanguliselt on Kehra kesklinna piirkonnas valminud ca 

50 % sademevee torustikust. Lahendamata on teiste linnaosade ja Lehtmetsa ning Ülejõe 

külade sademevee probleemid. 

Täiendavate uuringute käigus tuleb teostada sademevee reoainetesisalduse analüüsimine 

kõikides sademeveeväljalaskudes. Kui selgub, et sademevees reoainete kontsentratsioonid 

ületavad Vabariigi Valitsuse 29.11.2012. a määrusega nr 99 kehtestatud piirnorme, tuleb 

rajada sademevee puhastid. 

Eesmärgiks on seatud: 

- vähendada sademevee osakaalu reovee kanalisatsioonivõrgus; 

- vähendada keskkonnareostuse ohtu; 

- vähendada sademeveest tingitud hüdraulilist koormust reoveepuhastile; 

- vähendada avariisid torustikes. 

 

Kehra linna reoveepuhasti puhastusprotsessist eraldatav liigmuda tahendatakse peale 

polümeeri lisamist lintfilterpressiga. 01.01.2019. aastal karmistub heitvees lubatav Püld 

piirkontsentratsioon. Praegu on see 1,5 mgP/l ja uueks piirkontsentratsiooniks saab 1,0 

mgP/l. Suureneb kemikaali PIX kulu ja tahendamist vajava muda hulk. Seoses sellega 

tuleb 2018. aastal osta ja paigaldada suurema jõudlusega polümeeriseade ja lintfilterpress.  

 

Kehra linna Kreutzwaldi tn 4, 6 ja 7 ühisveevärgi torustikud on amortiseerunud ja need 

tuleb välja vahetada uute vastu. Kokku tuleb rekonstrueerida: 

-  294,6 m veetorustikku läbimõõt 110 mm;  

- 1 tuletõrjehüdrant; 

- 4 liitumispunkti.  
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Alavere küla sademeveetorustiku rekonstrueerimine/rajamine. 

Peale Alavere küla vee- ja kanalisatsiooniprojekti lõppemist 2012. a sügisel on koostatud 

esialgne sademevee rajatiste põhiskeem, kus on näidatud täiendavalt rekonstrueerimist 

vajavad torulõigud. 

 

Härmakosu küla veevõrgu renoveerimine ja rajamine. 

Kokku renoveeritakse 1,3 km veetorustikku. Torustiku asukoht ja läbimõõdud on esitatud 

lisa 1 joonistel. Tuletõrjeveevarustuse tagamiseks on planeeritud rajada tuletõrje 

veehoidla 2 x 25 m
3
. 

Kanalisatsioonivõrgu renoveerimine ja rajamine. 

Kokku renoveeritakse ja rajatakse 1,6 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku. Torustiku 

asukoht ja läbimõõdud on esitatud lisa 1 joonistel. 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine. 

Härmakosu küla reoveepuhastusjaama paigaldatakse uus 7 m³ mahuga septik ning 

puhastatakse olemasolevad biotiigid. 

 

Aegviidu piirkond 

 

1. IV etapp, ÜVK laiendamise IV etapi (Aegviidu alevi keskosa) ja Jõe tn piirkonnad 

koos reovee kogumisalade laiendamisega – 2017-2020. a. Jaama etapi, Metsa etapi, 

Jalaka etapi, uue Poolemõisa puurkaev-pumpla ja Poolemõisa etapi, Kalda etapi, 

Moosiküla etapi ja Kosenõmme etapi tarbeks, uus Poolemõisa puurkaev pumpla 

koos veetöötlusjaama ja II astme pumplaga ning Kalda ja Poolemõisa piirkond, 

Moosiküla ja Kosenõmme piirkonnad.  

 

Aegviidu asula neljanda etapi koosseisus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamiseks 

vajalikud tööd on toodud tabelites 35 - 38. Tööde mahud on määratud ühisveevärgi ja  

-kanalisatasiooni dimensioneeritud skeemi alusel (vt. lisa 1). Joonistele on kantud ka 

reoveekogumisalade piirid. 

Kuna Aegviidu alevi keskuse III etapist jäi objektiivsetel põhjustel (materjalide ja tööde 

hinnatõus ehitusturul) osa töid välja, siis otsustas Aegviidu Vallavalitsus esitada ÜVK 

rekonstrueerimise ja ehitamise IV etapi koos Jõe tänava etapi töödega 

rahastamistaotlusena sihtasutusse Keskkonnainvesteeringute Keskus. Aegviidu vald 

taotleb rahalisi vahendeid Tamme tänava lõpus, Pihlaka tänaval ja Piibe maanteel ÜVK 

süsteemide laiendamiseks. Abiraha küsitakse 483 + 678 (millest 228 m on survekanal) = 

1161 m veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike ja 2 reoveepumpla ehitamiseks. 

Ehitatakse 14 liitumispunkti ca 35 inimese ning Aegviidu Lasteaia ja Aegviidu Põhikooli 

tarbeks. Hangetega alustatakse 2018. a suvel ja ehitustööd lõpetatakse 2020 aastal. 

Jõe tn piirkonna koosseisus ehitatakse Jõe ja Basseini ringtänavale ühisveevärk ja  

-kanalisatsioon. ÜVK ühendamiseks Aegviidu alevi keskosa ÜVK-ga tuleb ehitada 2 ühe 

pumbaga reoveepumplat. Jõe puurkaev-pumpla jäetakse reservi nii, et selle juurde 

ehitatavast hüdrandist on võimalik võtta tuletõrjevett. Teine tuletõrjehüdrant ehitatakse 
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raudtee äärde. Elamute tarbeks ehitatakse välja 29 VK liitumispunkti. Veevarustus- ja 

kanalisatsioonitorustikke ehitatakse 1165 + 1100 (millest 210 m on survekanal) = 2265 m.  

Jõe tn piirkonna koosseisus koostatakse Keskkonnaministeeriumile taotlus Aegviidu 

reovee kogumisala muutmisega Jaama etapi, Metsa etapi, Jalaka etapi, uue Poolemõisa 

puurkaev-pumpla ja Poolemõisa etapi, Kalda etapi, Moosiküla etapi ja Kosenõmme etapi 

tarbeks. 

Uus Poolemõisa puurkaev-pumpla koos veetöötlusjaama ja II astme pumplaga ning Kalda 

ja Poolemõisa piirkond – 2018-2020. a. 

Vaadeldavas piirkonnas on Poolemõisas ja Kosenõmmel edasisel kasutamisel täielikku 

rekonstrueerimist ning veepuhastusseadmetega, II-astme pumpla ja veereservuaaridega 

varustamist vajavat puurkaev pumplat. Aegviidu Vallavalitsus on otsustanud, et 

otstarbekam ja odavam on vaadeldava piirkonna keskele ehitada üks uus puurkaev 

pumpla koos uue sügavama puurkaevuga, millega saab võtta suurema koguse ja vähem 

puhastamist vajavat põhjavett. Poolemõisa ja Kosenõmme puurkaev-pumplad jäetakse 

peale uue puurkaev pumpla ehitamist reservkaevudeks (Poolemõisa puurkaev-pumpla 

konserveeritakse reservkaevuks koos ühe akna ja ukse väljavahetamise ja 3 x 4 m 

katusekatte väljavahetamisega). Otstarbekas on Kalda ja Poolemõisa piirkonnad koos 

Poolemõisa puurkaev pumpla ehitamisega ühildada, sest sellega välditakse 

ehitamisaegsed veekatkestused ja vaadeldavad tegevused on ühes kompaktses piirkonnas. 

Kalda ja Poolemõisa piirkonnad paiknevad Aegviidu alevi loodeservas. Reovesi 

pumbatakse ja juhitakse isevoolsena alevi reoveepuhastisse Jaama piirkonna kaudu. 

Samasse kaevikusse paigaldatakse ka veevarustustorustik piirkonna veevärgi 

ühendamiseks Aegviidu alevi keskosa veevärgiga. See tagab Kalda ja Poolemõisa 

piirkonna varustamise kvaliteetse joogiveega Poolemõisa puurkaev-pumpla rikke korral. 

Veetorustik ja kanalisatsiooni survetorustik viiakse raudtee alt läbi kinnisel meetodil 

suundpuurimise teel (vt lisa 1). Poolemõisa puurkaev-pumpla lõplikku asukohta ei teata 

(ei ole teada, kust on võimalik saada vaba maad või seda osta) ja seoses sellega on lisa 1 

joonisel näidatud soovitatav asukoht. Elamute tarbeks ehitatakse välja 25 VK 

liitumispunkti. Ehitatakse kolm ühe pumbaga reoveepumplat, 5 siibrikaevu, üks 

tuletõrjehüdrant ja olemasolev tuletõrje veehoidla remonditakse. Veevarustus- ja 

kanalisatsioonitorustikke ehitatakse 2084 + 2290 (millest 1099 m on survekanal) = 4374 

m. 

Moosiküla ja Kosenõmme piirkonnad 2018 – 2020. a. 

Aegviidu Vallavalitsus on otsustanud, et otstarbekas on vaadeldava piirkonna edelaserva 

ehitada üks uus Poolemõisa (vt lisa 1) puurkaev-pumpla. Poolemõisa ja Kosenõmme 

puurkaev-pumplad jäetakse peale uue puurkaev-pumpla ehitamist reservkaevudeks 

(Kosenõmme puurkaev-pumpla konserveeritakse reservkaevuks koos ühe akna ja ukse 

väljavahetamisega ja 3 x 4 m katusekatte väljavahetamisega). Otstarbekas on Moosiküla 

ja Kosenõmme piirkondade ÜVK tööd ühildada, sest vaadeldavad tegevused on ühes 

kompaktses piirkonnas. Moosiküla ja Kosenõmme piirkonnad paiknevad Aegviidu alevi 

põhjaservas. Reovesi pumbatakse ja juhitakse isevoolsena alevi reoveepuhastisse 

Poolemõisa ja Jaama piirkonna kaudu (vt lisa 1). Elamute tarbeks ehitatakse 61 VK 

liitumispunkti. Ehitatakse kaks ühe pumbaga reoveepumplat, 10 siibrikaevu ja neli 
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tuletõrjehüdranti. Veevarustus- ja kanalisatsioonitorustikke ehitatakse 2886 + 3208 

(millest 479 m on survekanal) = 6094 m. 

 

2. V etapp, Jaama piirkond – 2021. a. 
Jaama piirkonna ÜVK arendamise koosseisus ehitatakse raudteest lõuna poole jäävas 

Aegviidu alevi osas (kuni Piibe maantee ristumiseni Turu tänavaga) elamutele 

ühisveevärk ja –kanalisatsioon (vt lisa 1). Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide 

ühendamiseks Aegviidu alevi keskosa ÜVK-ga tuleb ehitada kaks kahe pumbaga 

reoveepumplat. Ehitatakse kaks tuletõrjehüdranti. Elamute tarbeks ehitatakse välja 25 VK 

liitumispunkti. Veevarustus- ja kanalisatsioonitorustikke ehitatakse 1570 + 1710 (millest 

270 m on survekanal) = 3280 m. 

 

3. VI etapp, Metsa piirkond – 2022. a. 
Metsa piirkonna ÜVK arendamise koosseisus ehitatakse raudteest ja Piibe maanteest 

lõuna poole jäävas Aegviidu alevi osas alates Turu tänavast kuni reovee kogumisala 

piirini elamutele ühisveevärk ja -kanalisatsioon (vt lisa 1). Kanalisatsiooni ühendamiseks 

Aegviidu alevi keskosa ÜVK-ga tuleb ehitada ühes kohas kinniselt (suundpuurimise teel) 

Piibe mnt alt läbi isevoolne kanalisatsioonitorustik ja kahes kohas kinniselt Piibe mnt alt 

läbi veevarustustorustik. Ehitatakse üks ühe pumbaga reoveepumpla. Elamute tarbeks 

ehitatakse 30 VK liitumispunkti. Veevarustus- ja kanalisatsioonitorustikke ehitatakse 

1025 + 1120 (millest 195 m on survekanal) = 3280 m.  

 

II. Pikaajaline investeeringute programm (2023 – 2028). 
 

4. VII etapp Jalaka piirkond koos veevarustuse II astme pumplaga – 2023. a. 
Jalaka piirkonna etapi koosseisus ehitatakse raudteest lõuna pool, raudtee ja Piibe mnt 

vahele jäävas Aegviidu alevi osas, elamutele ühisveevärk ja -kanalisatsioon (vt lisa 1). 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühendamiseks Aegviidu alevi keskosa ÜVK-ga tuleb 

ehitada ühes kohas kinniselt (suundpuurimise teel) Piibe mnt alt läbi isevoolne 

kanalisatsioonitorustik ja kahes kohas kinniselt Piibe mnt alt läbi veevarustustorustik, mis 

on arvestatud Metsa etapi koosseisu.  

Ehitatakse üks tuletõrjehüdrant ja kergkonstruktsioonidega hoonesse veevarustuse II 

astme pumpla. Survet tõstetakse peamiselt Nikerjärve piirkonna varustamiseks kvaliteetse 

joogiveega. Kuna II astme pumpla lõplikku asukohta praegu veel ei teata (ei ole teada, 

kus on võõrandamiseks vaba maad), siis lisa 1 joonistele ei ole II astme pumpla asukohta 

kantud. Tõenäoline asukoht on Piibe mnt ja reoveekogumisala piiri ääres.  

Elamute tarbeks ehitatakse välja 18 VK liitumispunkti. Veevarustus- ja 

kanalisatsioonitorustikke ehitatakse 755 + 650 = 1405 m. 

 

5. VIII etapp, Lavassaare piirkond koos reovee kogumisala muutmisega Nikerjärve 

piirkonna ÜVK tööde tarbeks – 2024-2025. a. 
Lavassaare piirkonna etapi koosseisus ehitatakse vaadeldavale piirkonnale omaette 

veevärk ja -kanalisatsioon, mida Aegviidu alevi ÜVK-ga ei ühendata. Reovesi kogutakse 
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kogumiskaevu ja veetakse Aegviidu reoveepuhasti purgimissõlme. Piirkonnale ehitatakse 

uus puurkaev-pumpla. Ehitatakse 9 VK liitumispunkti. Veevarustus- ja 

kanalisatsioonitorustikke ehitatakse 582 + 452  = 1034 m. Lavassaare etapi koosseisus 

koostatakse Keskkonnaministeeriumile taotlus reovee kogumisala muutmiseks Nikerjärve 

etapi tarbeks. 

 

6. IX etapp, Nikerjärve piirkond – 2026. a. 
Nikerjärve piirkonna ÜVK tööde koosseisus ehitatakse raudteest lõuna pool kahel pool 

Piibe maanteed ja Nikerjärve ääres paiknevale elamurajoonile Nikerjärve 

reoveekogumisalal ühisveevärk ja -kanalisatsioon (vt lisa 1). Uue ühisveevärgi ja  

-kanalisatsiooni ühendamiseks Aegviidu alevi keskosa ÜVK-ga tuleb ehitada kaks kahe 

pumbaga reoveepumplat. Elamute tarbeks ehitatakse 32 VK liitumispunkti. Kasutusest 

jääb välja praegu eraomanikule kuuluv puurkaev-pumpla. Joogivesi saadakse Aegviidu 

alevi veevärgist, milleks ehitatakse Jalaka etapi koosseisus II-astme pumpla. Veevarustus- 

ja kanalisatsioonitorustikke ehitatakse 2281 + 2288 (millest 1032 m on survekanal) = 

4569 m. 

 

7. X etapp, Urbukse, Nelijärve ja Uueveski piirkonnad – 2027-2029. a. 
Urbukse, Nelijärve ja Uueveski piirkondadesse, nagu ka Lavassaare piirkonda 

reoveekogumisalasid esialgu ei moodustata. Kui see osutub tulevikus vajalikuks ja 

veemajanduslikult ka äratasuvaks, siis esitatakse Keskkonnaministeeriumile taotlus 

reoveekogumisalade moodustamiseks. Samas nähakse ÜVK AK-s ette ka nende 

hajaasustuse piirkondade ÜVK arendamine (vt lisa 1). 

Urbukse, Nelijärve ja Uueveski on eraldipaiknevad piirkonnad ja nende lähema 12 aasta 

jooksul kokkukasvamine on vähetõenäoline. Vastavalt käesolevale ÜVK AK-le on ette 

nähtud aastatel 2022. kuni 2024. Urbukse ja Nelijärve piirkondadele 

kanalisatsioonisüsteemide ehitamine ning nende ühendamine Nikerjärve 

reoveekogumisala kaudu Aegviidu alevi ühiskanalisatsiooniga – reovesi puhastatakse 

Aegviidu reoveepuhastis. Uueveski piirkonna elamutele on ette nähtud ehitada reovee 

kogumiskaevud ja reovesi veetakse Aegviidu reoveepuhasti purgimissõlme. 

Vaadeldavates piirkondades saadakse joogivesi olemasolevatest eraomandis olevatest 

puurkaevudest. Prognoosi kohaselt jääb see ka lähema 12 aasta jooksul nii. Aastatel 2022. 

kuni 2024. on aga ette nähtud vaadeldavatele piirkondadele veevärgitorustike ehitamine 

(vt lisa 1). Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamiseks Urbukse, Nelijärve ja 

Uueveski piirkondadesse tuleb ehitada kaks kahe pumbaga reoveepumplat. Elamute 

tarbeks ehitatakse 33 VK liitumispunkti. Veevarustus- ja kanalisatsioonitorustikke 

ehitatakse 2956 + 3294 (millest 1106 m on survekanal) = 6250 m. 
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6. Ühisveevärki ja -kanalisatsiooni teenindavad ettevõtted. 

 

Anija vallas tegeleb enamuses asulates vee-ettevõtjana OÜ Velko AV. Ettevõtte 

omanikuks on 100 % Anija vald. Anija vald ei doteeri ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

jooksvaid kulutusi. Ettevõttes töötab 30 inimest, kellest 5 töötajat on seotud 

veemajandusega. 

Ettevõte põhitegevusaladeks on: 

- soojusenergia tootmine ja müük; 

- puurkaev-pumplate ja veetorustike baasil vee tootmine ja müük; 

- kanalisatsiooniteenuse osutamine; 

- vallas- ja kinnisvara hooldus ja haldus; 

- heakorra-, haljastus- ja hooldustööde teostamine. 

-  

Anija valla vee-ettevõte OÜ Velko AV osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust järgmistes 

valla asulates: Kehra linn, Lehtmetsa, Ülejõe, Alavere, Anija, Lilli ja Voose küla. 

Härmakosu külas osutab teenust MTÜ Härmakosu. Anija ja Aegviidu valdade ühinemisel 

osutab OÜ Velko AV teenust ka Aegviidu alevis ja selle lähipiirkonnas. 

OÜ Velko AV teeninduspiirkonna, sh Aegviidu piirkonna, elanikkonna ÜVK teenusega 

varustatus on välja toodud ÜVK AK peatükkkides 4.4 ja 4.5. OÜ Velko AV poolt 

müüdud tarbevee ja vastu võetud reovee hulk aastatel 2015 ja 2016 on toodud tabelites 22 

ja  23 ning Aegviidu piirkonnas aastal 2016 tabelites 5 ja 6. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sealhulgas puurkaev-pumplate, 

veetöötlusjaamade, survetõstepumplate, veetorustike, tuletõrjehüdrantide, ühisvoolu- ja 

lahkvoolukanalisatsiooni, lokaalsete puhastusseadmete, reoveepumplate, 

purgimissõlmede, reoveepuhastite, sademeveekanalisatsiooni ja tulekustutusvee võtmise 

kohtade tehniline kirjeldus ning seisukorra ja sobivuse hinnang on toodud alapunktides 

4.4 ja 4.5. 

OÜ Velko AV poolt aastatel 2015 ja 2016 müüdud tarbevee hulk ja vastu võetud reovee 

hulk on toodud tabelites 21 ja 22. 

 

OÜ Velko AV poolt aastatel 2015 ja 2016 müüdud tarbevee hulk.   Tabel 21.  

Tarbijad Ühik 2015 2016 

Elanikud m
3
 104 981 108 507 

Ettevõtted ja asutused m
3
 16 709 17 025 

Kokku m
3
 121 690 125 532 

Allikas: OÜ Velko AV 2017. a. 

 

OÜ Velko AV poolt aastatel 2015 ja 2016 vastu võetud reovee hulk.   Tabel 22.  

Tarbijad Ühik 2015 2016 

Elanikud m
3
 102 530 105 552 

Ettevõtted ja asutused m
3
   14 818   14 654 

Kokku m
3
 117 348 120 296 

Allikas: OÜ Velko AV 2017. a. 
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Vee-erikasutusload. 

OÜ Velko AV-le on väljastatud vee erikasutusluba nr L.VV/324964 

(http://klis.envir.ee/klis) (vee erikasutuse piirkond: Alavere, Anija, Kehra, Lilli ja Voose 

asulad). Kehtivusaeg kuni 31.12.2030. a. 

Aegviidu Vallavalitsusele on väljastatud vee erikasutusluba nr L.VV/324670 

(http://klis.envir.ee/klis) (vee erikasutuse piirkond: Aegviidu alev). Kehtivusaeg - 

tähtajatu. 

 

OÜ Velko AV finants-majanduslike näitajate kirjeldus on toodud alapunktis 5.1 ning  OÜ 

Velko AV (sh Aegviidu piirkonna) lühi- ja pikaajalised investeerimisprogrammid on 

toodud ÜVK AK alapunktis 7.  

 

Investeeringute allikad on Anija valla ja OÜ Velko AV omavahendid ning SA KIK ja EL 

ÜF vahendid.  

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna prognoos ning ühisveevärgi ja  

-kanalisatsiooni teenusele tehtavate kulutuste osakaal kohaliku omavalitsuse üksuse ühe 

leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust vähemalt 12 aastaks aastate kaupa on 

toodud alapunktis 6.3. 

 

Vee-ettevõtja kliendigrupid.  

Anija ja Aegviidu vallal on kaks kliendigruppi: Valdade asulates ÜVK teenust kasutavad 

elanikud ning asutused ja ettevõtted. Kliendigrupid maksavad ÜVK teenuste eest võrdselt, 

st kliendigruppidel vahet ei tehta. 

 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide lekkest tingitud veekaod, infiltratsiooni hinnanguline 

suurus. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide lekkest tingitud veekaod ja infiltratsiooni 

hinnanguline suurus on toodud tabelites 5 ja 6. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide lekkest 

tingitud veekaod ja infiltratsioon kanalisatsiooni on pidevalt vähenenud kooskõlas uute 

ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide ehitamisega.  

 

Aegviidu vallas ühisveevärki ja -kanalisatsiooni teenindavaid vee-ettevõtteid ei ole. 

Veevarustuse ja kanalisatsiooniga seonduva korraldamisega tegeleb Aegviidu vallas 

vallavalitsuse koosseisus majandusspetsialist.  

Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamise ja jooksvate töödega tegeleb üks 

operaator, kellele makstakse palka valla eelarvest. Veemajandusega otseselt tegelevate 

isikute arv on 3. 

2018. aasta lõpus ühineb Aegviidu vald haldusreformi käigus Anija vallaga ja vee-

ettevõtjaks saab Anija valla vee-ettevõtja OÜ Velko AV. 

 

 

http://klis.envir.ee/klis
http://klis.envir.ee/klis
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Aegviidu valla veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste müük aastatel 2012 - 2017 (I – II 

kv).           Tabel 23. 

Näitaja 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

(I-II kv) 

Vee müük m³/aastas 8958 8772 9087 7537 12638 5355 

Kanalisatsiooni 

teenused m³/aastas 

12190 5358 6077 6928 8846 3901 

Veevarustusteenused 

(EUR) 

2515 3385 3447 4438 4127 1937 

Kanalisatsiooniteenused 

(EUR) 

1443 2034 2051 2288 3448 1922 

Allikas: Aegviidu Vallavalitsus. 

 

 

6.1. Vee-ettevõtjate finants-majanduslikud näitajad 

 

 

OÜ Velko AV veemajanduse tegevuskulud Anija vallas olid 2016 aastal kokku 309508 

eurot (sisaldab kulutusi ka sademeveele mida järgnevates tabelites ei ole. Kulud 

sademeveele kokku 15 633 eurot, sh töötasu 5 876 eurot, transport 251 eurot, analüüsid 

107 eurot, kulum 848 eurot, admin. kulud 7 412 eurot, rajatiste maj. kulud 1 139 eurot). 

Suuremateks kuluartikliteks olid tööjõukulud, vee-erikasutustasu, saastetasu, kulum, 

elekter, materjali- ja remondikulud. Ettevõtte veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste 

tegevuskulud aastal 2016 on toodud tabelis 24. 

 

OÜ Velko AV veemajanduse tegevuskulud Anija vallas aastal 2016.       Tabel 24. 

 Näitaja 2016 

Vesi  

Tööjõukulu koos maksudega 13 690 

 s.h töölised 13 690 

Elekter 12 204 

Materjali ja remondikulu 4 709 

Transport 1 593 

Admin. kulud sh. müügikulu, tootmisüldkulu, üldkulu 21 328 

Muud kulud ( olulisemad eraldi välja tuua) analüüsid 

Side kulud, maamaks ja muud kulud 

1 351 

1 138 

 



81 

 

 Näitaja 2016 

Vee erikasutustasu 12 453 

Amortisatsioon (Velko kulum ilma SF kulumita) 17 968 

Vesi kokku 86 434 

Kanalisatsioon  

Tööjõukulu koos maksudega 35 497 

  s.h töölised 35 497 

Elekter 52 124 

Materjali ja remondikulu 21 427 

Transport 4 783 

Admin. kulud sh. müügikulu, tootmisüldkulu, üldkulu 59 777 

Muud kulud ( olulisemad eraldi välja tuua) analüüsid 

Side kulud, maamaks, riigilõivud 

2 687 

692 

Saastetasu 10 753 

Amortisatsioon (Velko kulum ilma SF kulumita) 19 701 

Kanalisatsioon kokku 207 441 

Tegevuskulud kokku 293 875 

 Allikas: OÜ Velko AV 

 

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste kasumlikkus. 

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenustega seotud kulud on välja toodud tabelis 25. 

Vastavalt vee-ettevõttest saadud informatsioonile opereerib ettevõte kasumlikult. 

 

OÜ Velko AV veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste tulud-kulud Anija vallas aastal 

2016.          Tabel 25. 

Näitaja 2016 

Müügitulu – vesi 110 342 

Müügitulu – kanalisatsioon 230 188 / 18 130 

Müügitulu kokku 358 660 

Opereerimiskulud – vesi 68 466 

Opereerimiskulud – kanalisatsioon 187 740 

Amortisatsioon 38 517 

Kulud kokku 309 508 

Tulud-kulud 49 152 

Allikas: OÜ Velko AV 

 

Aegviidu Vallavalitsus 

Aegviidu Vallavalitsuse veemajanduslik tegevuspiirkond on Aegviidu alev ja selle 

lähipiirkond. Veevarustuse ja kanalisatsiooniga seonduva korraldamisega tegeleb 

Aegviidu vallas vallavalitsuse koosseisus majandusspetsialist. Veevarustus- ja 

kanalisatsioonisüsteemide hooldamise ja jooksvate töödega tegeleb üks operaator, kellele 
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makstakse palka valla eelarvest. Aegviidu alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised 

kuuluvad 100 % Aegviidu vallale. 

Aegviidu Vallavalitsuse veemajanduse tegevuskulud Aegviidu vallas olid 2016 aastal 

kokku 26 600 eurot.  

Suuremateks kuluartikliteks olid tööjõukulud, vee-erikasutustasu, saastetasu, kulum, 

elekter, materjali- ja remondikulud. 

Veemajandusega tegelemise eesmärgiks ei ole olnud kasumi teenimine – tarbevee ja 

reovee tariifid katavad jooksvad kulud. 

2017. aasta lõpus ühineb Aegviidu vald haldusreformi käigus Anija vallaga ja vee-

ettevõtjaks saab Anija valla vee-ettevõtja OÜ Velko AV. 

 

 

6.2. Vee-ettevõtete põhivara kirjeldus ja seisund 

 

 

OÜ Velko AV. 

 

OÜ Velko AV omandis olevate ning põhivarana seisuga 01.07.2017 arvel olevate 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadmete ja rajatiste  loetelu.    Tabel 26. 
Näitaja 

 

Ühik Uued 

rajatised 

Rekonstrueeritavad 

rajatised 

Muud 

olemasolevad 

rajatised 

Rajatised 

kokku 

Kehra linn, Lehtmetsa ja Ülejõe küla 

 

Veetorustik 

 

m 27 786 0 157 27 943 

Isevoolne kanali- 

satsioonitorustik 

 m 23 295 0 157 23 452 

Survekanalisat- 

siooni torustik 

m 4 150 0 0 4 150 

Puurkaev-

pumplad 

tk 2 2 0 4 

II astme pumplad tk 1 0 0 1 

Veetöötlus-

jaamad 

tk 1 0 0 1 

Reoveepuhastid tk 1 0 0 1 

Reoveepumplad tk 21 2 1 24 

Sademevee 

torustik 

m 2 155 Kogus saadakse 

koostatavast 

sademevee tööst  

121 ? 

Alavere, Anija, Voose ja Lilli külad 

 

Veetorustik m 8 737 0 0 8 737 

Isevoolne 

kanalitorustik 

m 5 498   0 0 5 498 
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Surve 

kanalitorustik 

m 826  0 0 826 

Veepumplad tk 4 0 0 4 

II astme pumplad tk 0 0 0 0 

Veetöötlusjaamad tk 3 0 0 3 

Reoveepuhastid tk 3 0 0 3 

Reoveepumplad tk 3 0 1 4 

Sademevee 

torustik 

m 0 400 0 400 

Allikas: OÜ Velko AV 

 

 

Aegviidu vald. 
 
 
Aegviidu valla omandis olevate ning põhivarana seisuga 01.07.2017 arvel olevate 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadmete ja rajatiste  loetelu.    Tabel 27. 

Inven- 

tari nr 

Vara nimetus Algmaksu- 

mus EUR 

S.h. SA KIK 

investeering 

EUR 

Jääkmak- 

sumus  

EUR 

Kulumi 

määr  

% 

aastas 

968 Alevi keskosa vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemi I osa 

{veetorustik 1820m; kanal 1680m; 

hüdrant 4; RVpuhasti; Veetöötlus} 

(kasutusele võetud 10.02.2011) 

430 088,45 331 798,58 359 303,07 2,5 

968 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi II etapp 

{veetorustik 1372m; kanal isevoolne 

1231m, surve 216m; RV pumpla 2; 

hüdrant 2} (kasutusele võetud 

12.10.2011) 

177 727,33 140 290,34 152 179,04 2,5 

968 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi III 

etapp {veetorustik 1629m; kanal 

isevoolne 1485m, surve 268m; RV 

pumpla 1; hüdrant 2} (kasutusele 

võetud 04.01.2012) 

179 188,56 142 420,26 154 176,85 2,5 

968 Aegviidu vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemid  

18 097,57  9 587,15  

Kokku: 805 101,91  675 246,11  
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Aegviidu ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide iseloomustus.  Tabel 28. 

Rajatised Kogus 

Ühisveevärgi rajatised 

Puurkaevud  5 

Pumbajaamad 5 

Rõhutõstesüsteemid 5 x pump ja hüdrofor  

Puurkaevude sügavus, m 115m; 50m; 32m; 40m; 32m 

Torustikke, m 5736 

Torustike vanus aastates Ca 32 a 700m; plast PE torustik 1 - 7 aastat 

Torustike materjal Ca 700m malm; 5036 m PE 32 ÷ 110  

Märkimist väärivad 

uuendustööd 2010; 2013 - 

2014 

Pumpla ja veepuhastus - rauaärastusfilter EURA IRA 80; 

3 x Kinetico 2030-FOD 

Ühiskanalisatsiooni rajatised 

Torustikke, m Isevoolne 4605; survetrass 484 

Reoveepumplaid 3 

Torustike vanus,  aastates 1 - 7 aastat 

Reoveepuhastid Aktiivmudapuhasti 80 m³/d; 45 kgBHT7/d 

 

 

 

6.3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna prognoos  

 

 

Järgnevalt on toodud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna prognoos. ning 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele tehtavate kulutuste osakaal kohaliku 

omavalitsuse üksuse ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust vähemalt 

12 aastaks aastate kaupa. 

 

Maksevõime. 

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse maksumus piirkonniti on väga erinev ja võib 

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

millest tulenevalt jätkub sageli maakohtades veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuselt 

saadavast rahast vaid olemasolevate süsteemide käigushoidmiseks. 
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Vastavalt Veeseaduse § 24
1
. veekaitsenõuded reoveekogumisalal punktile (2): 

Reoveekogumisala määramisel tuleb sotsiaal-majandusliku kriteeriumina arvestada 

leibkonna võimalusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, mille 

kohaselt ühe leibkonnaliikme kulutused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele ei või 

ületada 4% ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust tema elukohajärgses 

maakonnas. 

 

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid. 

 

Anija vallas. 

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse hind alates 01.05.2012 on kehtestatud 16.03.2012 

Anija Vallavalitsuse käskkirjaga nr 16.03.2012 nr 1-4/7. Veevarustuse ja 

kanalisatsiooniteenuse hinnad koos käibemaksuga: 

 

 Vesi   1,0552 €/m
3
 

 Kanalisatsioon 2,2979 €/m
3
 

 _________________________ 

 Kokku:  3,3531 €/m
3
 

 

Aegviidu vallas.  

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse hind on Aegviidu vallas kehtestatud Aegviidu 

Vallavalitsuse 02. 08. 2013. a määrusega nr. 63. 

§ 1. Kehtestada Aegviidu valla poolt osutatavate teenuste tasumäärad alljärgnevalt: 

(9) Ühisveevärgi hind 0,77 eurot m³. 

(10) Ühiskanalisatsiooni hind 0,96 eurot m³. 

(11) Vee müük hüdrandist 2.30 eurot m³. 

(12) Veemõõtja plommi eemaldamine (v.a. esimene kord) 5,0 eurot kord. 

(13) Liitumispunktis ühisveevärgi või -kanalisatsiooni sulgemine või avamine (välja 

arvatud esimene kord) 5 eurot. 

§ 2.Tasu teenuste eest laekub Aegviidu valla eelarvesse. 

§ 3. Käesolev korraldus jõustub 01.09.2013. 

Aegviidu vallavolikogu 21.06.2011. a otsusega nr 19 kehtestati reovee vastuvõtmise tasu 

reoveepuhasti purgimissõlme 0,96 eurot/m
3
. 

 

Anija ja Aegviidu valdade ühinemisel jäävad 2017 ja 2018 aastal kehtima Anija valla 

veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid. Tariifid vaadatakse üle 2018 aasta teises 

pooles või 2019 aasta alguses. 

 

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse arvete laekumine. 

OÜ Velko AV poolt klientidele esitatud veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste arvete 

laekumise % oli 2016. aastal 100 %. 

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste arvete eest tasumata jätmise põhjusteks on osadel 

inimestel väikesed sissetulekud, osadel inimestel aga hoolimatus.  

http://www.velko.ee/wp-content/uploads/2016/11/veeteenuse-hinna-kehtestamine.pdf
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Arvestades eespooltoodut võib hinnata elanikkonna maksevõimet järgnevalt: 

- ca 40 % elanikkonna maksevõime on hea; 

- ca 35 % elanikkonna maksevõime on rahuldav; 

- ca 25 % elanikkonna maksevõime on madal. 

 

Aegviidu Vallavalitsuse poolt klientidele esitatud veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste 

arvete laekumise % oli 2016. aastal 100 %. 

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste arvete eest tasumata jätmise põhjusteks on osadel 

inimestel väikesed sissetulekud, osadel inimestel aga hoolimatus.  

 

Arvestades eespooltoodut võib hinnata elanikkonna maksevõimet järgnevalt: 

- ca 40 % elanikkonna maksevõime on hea; 

- ca 35 % elanikkonna maksevõime on rahuldav; 

- ca 25 % elanikkonna maksevõime on madal. 

 

Kohaliku omavalitsuse üksuse ühe leibkonnaliikme aasta keskmise netosissetuleku 

ja elanikkonna maksevõime prognoos vähemalt 12 aastaks aastate kaupa. 

 

2016. aastal oli töötajate keskmine bruto tulu Harjumaal 1271 eurot kuus, Anija vallas oli 

1026 eurot kuus (neto tulu 647.25 eurot kuus) ja Aegviidu vallas oli 1119 eurot kuus (neto 

tulu 718.98 eurot kuus).  

 

Keskmiseks leibkonna suuruseks Harju maakonnas oli 2017. aasta alguses 2,12 inimest. 

 

Anija vallas moodustab Alavere, Anija, Kehra, Lilli ja Voose asulates, kus ühisveevärgi ja 

-kanalisatsiooniga seonduvat korraldab Anija Vallavalitsus, keskmine vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste arve 2017. aasta alguses oli 1,25 protsenti keskmisest leibkonna 

liikme netosissetulekust.  

 

Alavere, Anija, Kehra, Lilli, Voose ja Aegviidu asulates vee- ja kanalisatsiooniteenuste 

keskmise arve ja netosissetuleku suhe 2018. aasta alguses peale Anija ja Aegviidu 

valdade ühinemist on 1,21 protsenti. 

 

Aegviidu vallas moodustas Aegviidu alevis, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 

seonduvat korraldab Aegviidu Vallavalitsus, keskmine vee- ja kanalisatsiooniteenuste 

arve 2017. aasta alguses 1,47 protsenti keskmisest leibkonna liikme netosissetulekust. 
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Anija ja Aegviidu valdades ühe leibkonnaliikme aasta keskmise netosissetuleku ja 

elanikkonna maksevõime prognoos.      Tabel 29. 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Valdades elanike 

arv ja prognoos: 

Anija/Aegviidu 

5474/709 5471/706 6177 6159 6141 6123 6107 

Keskmise  

netosissetulek 

EUR 

 647/719 679 701 724 747 770 

Elanikkonna  

maksevõime %: 

- hea 

- rahuldav 

- madal 
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Tabel 29 järg. 

Aasta 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Elanike arv ja 

prognoos 

6092 6077 6067 6061 6060 6060 

Keskmise  

netosissetuleku 

prognoos EUR 

793 817 841 867 892 918 

Elanikkonna  

maksevõime %: 

- hea 

- rahuldav 

- madal 
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Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna prognoos ning ühisveevärgi ja  

-kanalisatsiooni teenusele tehtavate kulutuste osakaal kohaliku omavalitsuse üksuse 

ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust vähemalt 12 aastaks aastate 

kaupa. 

 

Anija vallas moodustab Alavere, Anija, Kehra, Lilli ja Voose asulates, kus ühisveevärgi ja 

-kanalisatsiooniga seonduvat korraldab OÜ Velko AV, keskmine vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste arve praegu 1,25 protsenti keskmisest leibkonna liikme 

netosissetulekust ja peale ühinemist Aegviidu vallaga 1,21 %.  
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Alavere, Anija, Kehra, Lilli ja Voose asulates vee- ja kanalisatsiooniteenuste keskmise 

arve ja netosissetuleku suhe 2017. aasta alguses.     Tabel 30. 
Näitaja 2017 tariif Abonent- 

tasu 

Pere kuu 

arve 

Protsent pereliikme 

netosissetulekust Vesi Kanal 

€/m
3
 €/kuu € 

Kuu arve (keskmine tarbimine 

vesi 85
c
 l/d, kanal 85

c
 l/d) 

1,0552
a 

2,2979
a 

0,0 klient 8,55
b
 1,25 

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

tegevuspiirkonnas. 

 

Alavere, Anija, Kehra, Lilli, Voose ja Aegviidu asulates vee- ja kanalisatsiooniteenuste 

keskmise arve ja netosissetuleku suhe 2018. aasta alguses peale Anija ja Aegviidu 

valdade ühinemist.         Tabel 31. 
Näitaja 2017 tariif Abonent- 

tasu 

Pere kuu 

arve 

Protsent pereliikme 

netosissetulekust Vesi Kanal 

€/m
3
 €/kuu € 

Kuu arve (keskmine tarbimine 

vesi 83
c
 l/d, kanal 84

c
 l/d) 

1,0552
a 

2,2979
a 

0,0 klient 8,42
b
 1,21 

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

tegevuspiirkonnas. 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna prognoos ning teenusele tehtavate 

kulutuste osakaal Alavere, Anija, Kehra, Lilli, Voose ja Aegviidu asulates kohaliku 

omavalitsuse üksuse ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust.  Tabel 32. 
Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ÜVK teenuse hinna 

prognoos EUR/m
3
 koos 

käibemaksuga: V + K 

1,0552 + 

2,2979 = 

3,3531 

1,0552 + 

2,2979 = 

3,3531 

1.15 + 

2.50 = 

3.65 

1.20 + 

2.60 = 

3.80 

1.30 + 

2.80 = 

4.10 

1.40 + 

3.00 = 

4.40 

1.50 + 

3.20 = 

4.70 

Teenusele tehtavate 

kulutuste osakaal 

leibkonnaliikme aasta 

keskmisest 

netosissetulekust % 

1.25 1.21 1.25 1.29 1.37 1.44 1.51 

Keskmine veetarve l/el 85 83 85 87 88 89 90 

Keskmine veeheide l/el 85 84 85 87 88 89 90 

 

 

Tabel 32 järg. 
Aasta 2024 2025 2026 2027 2028 

ÜVK teenuse hinna prognoos 

EUR/m
3
 koos käibemaksuga 

1.60 + 3.40 

= 5.00 

1.70 + 3.50 

= 5.20 

1.75 + 3.60 

= 5.35 

1.80 + 3.80 

= 5.60 

1.85 + 4.03 

= 5.88 

Teenusele tehtavate kulutuste 

osakaal leibkonnaliikme aasta 

keskmisest netosissetulekust % 

1.55 1.59 1.62 1.67 1.72 

Keskmine veetarve l/el 91 92 93 94 95 

Keskmine veeheide l/el 91 92 93 94 95 
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II ÜVK ARENDAMISE KAVA 

 

 

7. Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise 

põhimõtted  

 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVK AK) koostamist reguleerib  

10. veebruaril 1999. a vastu võetud Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) seadus, mida 

on korduvalt täiendatud. ÜVK seadus reguleerib ka kinnistute ühisveevärgist veega 

varustamise ning ühiskanalisatsiooni abil reovee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist 

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

kohustused. Eesmärgiks on tagada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenus võimalikult 

paljudele elanikele; kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest 

tuleneva reostusohu eest. 

Anija valla vee-ettevõte OÜ Velko AV osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust järgmistes 

valla asulates: Kehra linn, Lehtmetsa, Ülejõe, Alavere, Anija, Lilli ja Voose küla. 

Härmakosu külas osutab teenust MTÜ Härmakosu. Anija ja Aegviidu valdade ühinemisel 

ka Aegviidu alevis ja selle lähipiirkonnas. 

 

Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on tegevuste kogum, millede 

eesmärgiks on:  

- Anija valla tiheasustusaladel tasakaalustatult muude eluvaldkondadega nüüdisaja 

nõuetele vastava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine ning valla arengukavas ja 

üldplaneeringus, Harju maakonnaplaneeringus ja Lääne-Eesti vesikonna 

veemajanduskavas fikseeritud eesmärkide saavutamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

alal kooskõlas kehtiva seadusandlusega; 

- asulate tiheasustusalade elanikkonnale joogiveekvaliteedi nõuetele vastava vee 

andmine liitumispunktis. Kvaliteetse ühiskanalisatsiooni teenuse tagamine kõikidele 

elanikele reoveekogumisaladel ja reovee nõuetekohane puhastamine, tagamaks 

pinnaveekogude vee hea kvaliteedi ja põhjavee kaitse reostamise eest; 

- naabervaldades koostatavates ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavades 

toodud põhimõtete ja valdade piire ületavate keskkonnamõjude (kui need peaks tekkima) 

arvestamine veekeskkonnale.  

 

ÜVK arendamise kavas on koostatud lühiajaline investeeringute programm aastateks 

2017-2022 ja pikaajaline investeeringute programm aastateks 2023-2028 

(investeerimisprojektide ja ajaperioodide kirjeldus on toodud alapunktis 5.3). 

 

Lähtuvalt ajaperioodidest koostatakse arengukava eesmärkide realiseerimiseks tegevuste 

programmid. 

Arengukava programmides toodud tegevuste maksumuste hindamisel on kasutatud praegu  
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Eestis vastavaid töid teostavate ettevõtete ja vastavaid tarneid teostavate ettevõtete 

hinnakirju. Maksumuste täpsus on piirides ±10 %.  

 

Käesolevas arengukavas toodud tööde ja seadmete maksumuste muutumise 

hindamiseks tulevikus tuleb arvestada inflatsiooni aastate lõikes ning ehitushindade 

ja ehitusmaterjalide hindade suuri muutusi ajas.  
 

Programmide rahastamisel on katteallikateks: 

- kohaliku omavalitsuse vahendid, 

- kohaliku omavalitsuse laenud, 

- SA Keskkonnainvesteeringute Keskus vahendid ja 

- kinnistuveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamisel erakapital. 

 

 

 

7.1.  ÜVK arengukava tegevuste ajaperioodid ja programmid 

 

 

Anija valla ÜVK arengukava on koostatud järgmisteks ajaperioodideks: 

 

I. Lühiajaline investeeringute programm (2017-2022). 
I ajaperiood, ehk I investeerimisprogramm Kehra linn ja Aegviidu piirkonnas IV etapp. 

Ajaperioodiks on aastad 2017 – 2020. Programm sisaldab tabelites 33-38  nimetatud töid. 

I programmi rahastatakse Anija valla vahenditest, OÜ Velko AV vahenditest ja SA KIK 

vahenditest 2 270 477 euro ja 57 sendi ulatuses (koos käibemaksuga). 

 

II ajaperiood, ehk II investeerimisprogramm Aegviidu piirkonnas V etapp. Ajaperioodiks 

on aasta 2021. Programm sisaldab tabelis 39  nimetatud töid. II programmi rahastatakse 

Anija valla vahenditest, OÜ Velko AV vahenditest ja SA KIK vahenditest 462 369 euro ja 

09 sendi ulatuses (koos käibemaksuga).  

 

III ajaperiood, ehk III investeerimisprogramm Aegviidu piirkonnas VI etapp. 

Ajaperioodiks on aasta 2022. Programm sisaldab tabelis 40 nimetatud töid. III programmi 

rahastatakse Anija valla vahenditest, OÜ Velko AV vahenditest ja SA KIK vahenditest 

333 507 euro ja 78 sendi ulatuses (koos käibemaksuga).  

 

II. Pikaajaline investeeringute programm (2023-2028). 
IV ajaperiood, ehk IV investeerimisprogramm Härmakosu asula ja Aegviidu piirkonnas 

VII etapp. Ajaperioodiks on aasta 2023. Programm sisaldab tabelites 41-42  nimetatud 

töid. IV programmi rahastatakse Anija valla vahenditest, OÜ Velko AV vahenditest ja SA 

KIK vahenditest 794 529 euro ja 13 sendi ulatuses (koos käibemaksuga).  
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V ajaperiood, ehk V investeerimisprogramm Kehra linn ja Aegviidu piirkonnas VIII 

etapp. Ajaperioodiks on aastad 2024-2025. Programm sisaldab tabelites 43-44  nimetatud 

töid. V programmi rahastatakse Anija valla vahenditest, OÜ Velko AV vahenditest ja SA 

KIK vahenditest 809 473 euro ja 89 sendi ulatuses (koos käibemaksuga).  

 

VI ajaperiood, ehk VI investeerimisprogramm Aegviidu piirkonnas IX etapp. 

Ajaperioodiks on aasta 2026. Programm sisaldab tabelis 45  nimetatud töid.  

VI programmi rahastatakse Anija valla vahenditest, OÜ Velko AV vahenditest ja SA KIK 

vahenditest 608 561 euro ja 10 sendi ulatuses (koos käibemaksuga).  

 

VII ajaperiood, ehk VII investeerimisprogramm Alavere asula ja Aegviidu piirkonnas X 

etapp. Ajaperioodiks on aastad 2027-2028. Programm sisaldab tabelis 46-47  nimetatud 

töid. VII programmi rahastatakse Anija valla vahenditest, OÜ Velko AV vahenditest ja 

SA KIK vahenditest 872 937 euro ja 32 sendi ulatuses (koos käibemaksuga). 

 

 

 

7.1.1. I programm 

 

 

I programmi koosseisus Kehra linna reoveepuhastusjaamas aastal 2018 teostatavate tööde 

maksumus (EUR).         Tabel 33. 
Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku 

maksumus 

eurot 

Kogus  Maksumus 

eurot 

I Reoveepuhasti mudakäitlusseadme rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

1. Olemasoleva polümeeriseadme ja lintfilterpressi 

demonteerimine, uue polümeeriseadme ja 

lintfilterpressi (koos vajaliku lisataristuga) hange, 

tarne, monteerimine, häälestamine ja 

reoveepuhasti operaatorite koolitamine. 

150 000.00 1 kpl 150 000.00 

Kokku: 150 000.00 

II Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

2. Projekteerimistööd (eelprojekt ja tööprojekt) 6% - 1 kpl 9 000.00 

3. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 3 000.00 

Kõik kokku: 162 000.00 

Ettenägematud kulud 5 %: 8 100.00 

Kokku: 170 100.00 

Käibemaks: 34 020.00 

Kõik kokku: 204 120.00 
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I programmi koosseisus aastatel 2017 - 2020 Kehra linnas Kreutzwaldi tn 4, 6 ja 7 

ühisveevärgi torustike rekonstrueerimistööde maksumus (EUR).  Tabel 34. 
Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku 

maksumus 

eurot 

Kogus  Maksumus 

eurot 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid  

260.00 1.0 ha 260.00 

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 

m, sügavus 3 m) 

160.00 5 tk 800.00 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Veevarustustorustiku rekonstrueerimine ja 

ehitamine 

75.00 300 m 22 500.00 

4. Tuletõrjehüdrantide ehitamine 1 600.00 1 tk 1 600.00 

5. VK liitumispunktide ehitamine 240.00 4 tk 960.00 

Kokku: 26 120.00 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

11. Tabelis tegevuste 3-5 projekteerimistööd 

(eelprojekt ja tööprojekt) 6% 

- 1 kpl 1567.20 

12. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 522.40 

Kõik kokku: 28 209.60 

Ettenägematud kulud 5 %: 1 410.48 

Kokku: 29 620.08 

Käibemaks: 5 924.02 

Kõik kokku: 35 544.10 

 

 

I programmi koosseisus Aegviidu alevis (IV etapp) aastatel 2017 – 2020 teostatavate 

tööde maksumus (EUR).        Tabel 35. 
Jrk.nr. Materjali, seadme nimetus Kogus Ühik 

  

Hind 

  

Summa 

  

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid 

(kanalisatsioon peapumpla kaasa arvatud, 

veevarustus veemahuti ja II astme pumpla kaasa 

arvatud) 

2,01 ha 260 522.60 

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 

m, sügavus 3 m) 

11 tk 160 1 760.00 
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II Ehitustööd  

Tamme tänava algus (torustik kulgeb keset teed ja olemasolev 8 cm asfalt laiusega 3,0 m tuleb 

terve tee ulatuses taastada. Tee servades on kõrgepinge- ja sidekaabel) 

3. Veevarustustorustik ühes kaevikus kanalisatsiooni 

isevoolse torustikuga rekonstrueerimine ja 

ehitamine 

90 m 175 15 750.00 

4. Uue ühe pumbaga reoveepumpla ehitamine 1 tk 18 000 18 000.00 

5. Uue survekanalisatsioonitorustiku ehitamine ühes 

kaevikus veevarustus- ja kanalisatsiooni isevoolse 

torustikuga 

130 m 230 29 900.00 

6. Veevarustustorustiku ühes kaevikus kanalisatsiooni 

survetorustikuga ehitamine 

30 m 150 4 500.00 

7. Liitumispunktide ehitamine 7 tk 240 1 680.00 

  KOKKU: 69 830.00 

   

Pihlaka tänav (kruusakattega tee) 

8. Uue isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine 

ühes kaevikus veevarustustorustikuga 

100 m 150 15 000.00 

9. Uue ühe pumbaga reoveepumpla ehitamine 1 tk 18 000 18 000.00 

10. Uue isevoolse- ja survekanalisatsioonitorustiku 

ehitamine ühes kaevikus veevarustustorustikuga 

25 m 210 5 250.00 

11. Uue survekanalisatsioonitorustiku ehitamine ühes 

kaevikus veevarustustorustikuga 

23 m 140 3 220.00 

12. Ühes kaevikus isevoolse- ja 

survekanalisatsioonitorustiku ehitamine 

20 m 130 2 600.00 

13. Liitumispunktide ehitamine 4 tk 240 960.00 

  KOKKU: 45 030.00 

 

Piibe maantee (ääres asfalttee ja kergliiklustee kõrval) 

14. Uue isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine 

ühes kaevikus veevarustustorustikuga 

85 m 175 14 875.00 

15. Liitumispunktide ehitamine 1 tk 240 240.00 

  KOKKU: 15 115.00 
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III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

16. Tabelis tegevuste 3 – 15 projekteerimistööd 6% 

(eelprojekt ja tööprojekt)  

- 1 kpl 7 798.50 

17. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 2 599.50 

Kõik kokku: 142 655.60 

Ettenägematud kulud 5 %: 
7 132.78 

Kokku: 
149 788.38 

Käibemaks: 
29 957.67 

Kõik kokku: 
179 746.05 

 

 

I programmi koosseisus Aegviidu alevis (IV etapp - Jõe piirkond koos reovee 

kogumisalade muutmisega) aastatel 2017-2020 teostatavate tööde maksumus (EUR).  

           Tabel 36. 
Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku 

maksumus 

eurot 

Kogus  Maksumus 

eurot 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid 

(Jõe puurkaev pumpla kaasa arvatud) 

260.00  4,7 ha 1 222.00 

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 

m, sügavus 3 m) 

160.00 23 tk 3 680.00 

3. Jõe etapi koosseisus koostatakse 

Keskkonnaministeeriumile taotlus Aegviidu 

reovee kogumisala muutmiseks Jaama etapi, 

Metsa etapi, Jalaka etapi, uue Poolemõisa 

puurkaev pumpla ja Poolemõisa etapi, Kalda 

etapi, Moosiküla etapi ja Kosenõmme etapi 

tarbeks. 

2 500.00 1 kpl 2 500.00 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

4. Veevarustustorustiku rekonstrueerimine ja 

ehitamine 

75.00 155 m 11 625.00 

5. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni survetorustiku ja kanalisatsiooni 

isevoolse torustikuga rekonstrueerimine ja 

ehitamine 

230.00 90 m 20 700.00 

6. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni survetorustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

150.00 120 m 18 000.00 

7. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni isevoolse torustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

175.00 800 m 140 000.00 
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8. Jõe puurkaevpumpla reserveerimistööd ja 

tuletõrjevee saamiseks ümberseadistamine 

5 690.00 1 kpl 5 690.00 

9.  VK liitumispunktide ehitamine 240.00 29 tk 6 960.00 

10. Ühe pumbaga reoveepumplate ehitamine 18 000.00 2 tk 36 000.00 

11. Tuletõrjehüdrantide ehitamine 1 600.00 2 tk 3 200.00 

12. Veevarustuse siibrikaevude ehitamine 600.00 2 tk 1 200.00 

Kokku: 250 777.00 

 

 

 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

13. Tabelis tegevuste 4-12 projekteerimistööd 

(eelprojekt ja tööprojekt) 6% 

- 1 kpl 14 602.50 

14. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 4 867.50 

Kõik kokku: 270 247.00 

Ettenägematud kulud 5 %: 13 512.35 

Kokku: 283 759.35 

Käibemaks: 56 751.87 

Kõik kokku: 340 511.22 

 

 

 

 

I programmi koosseisus Aegviidu alevis (IV etapp - Uue Poolemõisa puurkaev-pumpla, 

Kalda ja Poolemõisa piirkonnad) aastatel 2017 kuni 2020 teostatavate tööde maksumus 

(EUR).            Tabel 37. 
Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku 

maksumus 

eurot 

Kogus  Maksumus 

eurot 

 

 

 

Poolemõisa puurkaev-pumpla 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid  

260.00 0,4 ha 104.00 

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 

m, sügavus 3 m) 

160.00 1 tk 160.00 



96 

 

 

 

 

 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Kergkonstruktsioonidest (nt sändvitš ja 

teraskonstruktsioon) hoone koos II astme pumpla 

ja veepuhastusega (eeldatav Fe sisaldus ca 1,0 

mg/l + H2S) ehitamine. Hoone soojustatud, 

ventilatsiooni ja küttega, niiskuse eraldajaga, 

orienteeruvate mõõtudega a x b x h = 3 x 5 x 3 m,  

koos kõigi elektri- ja automaatikasüsteemide, 

torustike ja toruarmatuuriga. Puurkaevu ehitamine 

orienteeruva sügavusega 115 m – päis hoones. 

Paigaldatakse uus puurkaevu pump. Orienteeruv 

veevajadus piirkonnas 34 m
3
/d, 6 m

3
/h. Õue 

muldesse ehitatakse soojustatud veereservuaarid 2 

x 25 m
3
. Juurdepääsutee (killustikkattega) 

pikkusega 60 m ja laiusega 3 m ehitamine. 

57 933.00 1 kpl 57 933.00 

Kokku: 58 197.00 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

4. Tabelis tegevuse 3 projekteerimistööd (eelprojekt 

ja tööprojekt) 6% 

- 1 kpl 3 475.98 

5. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 1 158.66 

Kõik kokku: 62 831.64 

Ettenägematud kulud 5 %: 3 141.58 

Kokku: 65 973.22 

Käibemaks: 13 194.64 

Kõik kokku: 79 167.86 

Kalda piirkond 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid  

260.00  3,5 ha 910.00 

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 

m, sügavus 3 m) 

160.00 18 tk 2 880.00 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Veevarustustorustiku rekonstrueerimine ja 

ehitamine 

75.00 35 m 2 625.00 

4. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni survetorustiku ja kanalisatsiooni 

isevoolse torustikuga rekonstrueerimine ja 

ehitamine 

230.00 84 m 19 320.00 



97 

 

5. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni survetorustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

150.00 460 m 69 000.00 

6. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni isevoolse torustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

175.00 290 m 50 750.00 

7. Poolemõisa puurkaev-pumpla konserveerimine 

reservkaevuks koos akende ja ukse 

väljavahetamisega ning 3 x 4 m katusekatte 

väljavahetamisega 

8 670.00 1 kpl 8 670.00 

8.  VK liitumispunktide ehitamine 240.00 11 tk 2 640.00 

9. Ühe pumbaga reoveepumplate ehitamine 18 000.00 2 tk. 36 000.00 

10. Veevarustuse siibrikaevude ehitamine 600.00 2 tk 1 200.00 

Kokku: 193 995.00 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

11. Tabelis tegevuste 3-10 projekteerimistööd 

(eelprojekt ja tööprojekt) 6% 

- 1 kpl 11 412.30 

12. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 3 804.10 

Kõik kokku: 209 211.40 

Ettenägematud kulud 5 %: 10 460.57 

Kokku: 219 671.97 

Käibemaks: 43 934.39 

Kõik kokku: 263 606.36 

Poolemõisa piirkond 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid  

260.00 5,0 ha 1 475.00 

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 

m, sügavus 3 m) 

160.00 25 tk 4 750.00 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Veevarustustorustiku rekonstrueerimine ja 

ehitamine 

75.00 121 m 9 075.00 

4. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni survetorustiku ja kanalisatsiooni 

isevoolse torustikuga rekonstrueerimine ja 

ehitamine 

230.00 260 m 59 800.00 

5. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni survetorustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

150.00 295 m 44 250.00 

6. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni isevoolse torustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

175.00 539 m 94 325.00 
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7. Kanalisatsiooni isevoolse torustiku 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

100.00 18 m 1 800.00 

8.  VK liitumispunktide ehitamine 240.00 14 tk 3 360.00 

9. Ühe pumbaga reoveepumpla ehitamine 18 000.00 1 tk. 18 000.00 

10. Veevarustuse siibrikaevude ehitamine 600.00 3 tk 1 800.00 

11. Tuletõrjehüdrandi ehitamine 1 600.00 1 tk 1 600.00 

12. Tuletõrje veehoidla remontimine 11 500.00 1 kpl 11 500.00 

Kokku: 251 735.00 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

13. Tabelis tegevuste 3-12 projekteerimistööd 

(eelprojekt ja tööprojekt) 6% 

- 1 kpl 14 730.60 

14. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 4 910.20 

Kõik kokku: 271 375.80 

Ettenägematud kulud 5 %: 13 568.79 

Kokku: 284 944.59 

Käibemaks: 56 988.92 

Kõik kokku: 341 933.51 

Tabel 37 kokku: 684 707.73 

I programmi koosseisus Aegviidu alevis (IV etapp - Moosiküla ja Kosenõmme 

piirkonnad) koosseisus aastatel 2018 – 2020 teostatavate tööde maksumus (EUR).  

           Tabel 38.  
Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku 

maksumus 

eurot 

Kogus  Maksumus 

eurot 

Moosiküla piirkond 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid  

260.00 10,1 ha 2 979.50 

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 

m, sügavus 3 m) 

160.00 51 tk 9 690.00 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Veevarustustorustiku rekonstrueerimine ja 

ehitamine 

75.00 305 m 22 875.00 

4. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni survetorustiku ja kanalisatsiooni 

isevoolse torustikuga rekonstrueerimine ja 

ehitamine 

230.00 240 m 55 200.00 

5. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni survetorustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

150.00 239 m 35 850.00 
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6. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni isevoolse torustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

175.00 1 347 m 235 725.00 

7. Kanalisatsiooni isevoolse torustiku 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

100.00 387 m 38 700.00 

8.  VK liitumispunktide ehitamine 240.00 47 tk 11 280.00 

9. Ühe pumbaga reoveepumplate ehitamine 18 000.00 2 tk. 36 000.00 

10. Veevarustuse siibrikaevude ehitamine 600.00 9 tk 5 400.00 

11. Tuletõrjehüdrantide ehitamine 1 600.00 3 tk 4 800.00 

Kokku: 458 499.50 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

12. Tabelis tegevuste 3-11 projekteerimistööd 

(eelprojekt ja tööprojekt) 6% 

- 1 kpl 26 749.80 

13. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 8 916.60 

Kõik kokku: 494 165.90 

Ettenägematud kulud 5 %: 24 708.29 

Kokku: 518 874.19 

Käibemaks: 103 774.84 

Kõik kokku: 622 649.03 

Kosenõmme piirkond 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid  

260.00 3,1 ha 806.00 

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 

m, sügavus 3 m) 

160.00 15 tk 2 400.00 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni isevoolse torustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

175.00 755 m 132 125.00 

4. VK liitumispunktide ehitamine 240.00 14 tk 3 360.00 

5. Tuletõrjehüdrandi ehitamine 1 600.00 1 tk 1 600.00 

6. Kosenõmme puurkaev-pumpla konserveerimine 

reservkaevuks koos akende ja ukse 

väljavahetamisega ning 3 x 4 m katusekatte 

väljavahetamisega 

8 670.00 1 kpl 8 670.00 

7. Veevarustuse siibrikaevu ehitamine 600.00 1 tk 600.00 

Kokku: 149 561.00 
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III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

8. Tabelis tegevuste 3-7 projekteerimistööd 

(eelprojekt ja tööprojekt) 6% 

- 1 kpl 8 781.30 

9. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 2 927.10 

Kõik kokku: 161 269.40 

Ettenägematud kulud 5 %: 8 063.47 

Kokku: 169 332.87 

Käibemaks: 33 866.57 

Kõik kokku: 203 199.44 

Tabel 38 kokku: 825 848.47 

I programm kokku: 2 270 477.57 

 

 

7.1.2. II programm 
 

 

II programmi koosseisus Aegviidu alevis (V etapp - Jaama piirkond) aastal 2021 

teostatavate tööde maksumus (EUR).      Tabel 39. 
Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku 

maksumus 

eurot 

Kogus  Maksumus 

eurot 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid  

260.00 6,3 ha 1 638.00 

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 

m, sügavus 3 m) 

160.00 32 tk 5 120.00 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Veevarustustorustiku rekonstrueerimine ja 

ehitamine 

75.00 30 m 2 250.00 

4. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni survetorustiku ja kanalisatsiooni 

isevoolse torustikuga rekonstrueerimine ja 

ehitamine 

230.00 170 m 39 100.00 

5. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni survetorustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

150.00 100 m 15 000.00 

6. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni isevoolse torustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

175.00 1270 m 222 250.00 

7. VK liitumispunktide ehitamine 240.00 28 tk 6 720.00 
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8.  Kahe pumbaga reoveepumplate ehitamine 21 000.00 2 tk. 42 000.00 

9. Tuletõrjehüdrantide ehitamine 1 600.00 2 tk 3 200.00 

10. Veevarustuse siibrikaevude ehitamine 600.00 5 tk 3 000.00 

Kokku:  

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

11. Tabelis tegevuste 3-10 projekteerimistööd 

(eelprojekt ja tööprojekt) 6% 

- 1 kpl 20 011.20 

12. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 6 670.40 

Kõik kokku: 366 959.60 

Ettenägematud kulud 5 %: 18 347.98 

Kokku: 385 307.58 

Käibemaks: 77 061.51 

Kõik kokku: 462 369.09 

 

7.1.3. III programm 
 

 

III programmi koosseisus Aegviidu alevis (VI etapp - Metsa piirkond) aastal 2022 

teostatavate tööde maksumus (EUR).      Tabel 40. 
Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku 

maksumus 

eurot 

Kogus  Maksumus 

eurot 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid  

260.00 4,1 ha 1 066.00 

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 

m, sügavus 3 m) 

160.00 21 tk 3 360.00 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Veevarustustorustiku ehitamine 75.00 25 m 3 750.00 

4. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni survetorustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

150.00 75 m 12 075.00 

5. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni isevoolse torustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

175.00 805 m 165 025.00 

6. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni survetorustiku ja kanalisatsiooni 

isevoolse torustikuga rekonstrueerimine ja 

ehitamine 

230.00 120 m 30 000.00 

7. VK liitumispunktide ehitamine 240.00 30 tk 8 400.00 

8.  Ühe pumbaga reoveepumpla ehitamine 18 000.00  1 tk. 20 540.00 
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9. Veevarustuse siibrikaevude ehitamine 600.00 2 tk 1 194.00 

Kokku: 245 410.00 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

10. Tabelis tegevuste 3-9 projekteerimistööd 

(eelprojekt ja tööprojekt) 6% 

- 1 kpl 14 459.04 

11. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 4 819.68 

Kõik kokku: 264 688.72 

Ettenägematud kulud 5 %: 13 234.43 

Kokku: 277 923.15 

Käibemaks: 55 584.63 

Kõik kokku: 333 507.78 

 

 

 

 

 

7.1.4. IV programm 
 

 

IV programmi koosseisus Härmakosu asulas aastal 2023 teostatavate tööde maksumus 

(EUR).          Tabel 41. 
Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku 

maksumus 

eurot 

Kogus  Maksumus 

eurot 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid  

260.00 6.4 ha 1 664.00 

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 

m, sügavus 3 m) 

160.00 32 tk 5 120.00 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Veevarustustorustiku De 63 ühes kaevikus  

isevoolne kanalisatsioonitorustiku De 200  

rekonstrueerimine ja ehitamine (kruusa- või 

pinnasteed, haljasalad) 

150.00 1262 m 189 300.00 

4. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine 31 800.00 1 kpl 31 800.00 

5. Isevoolne kanalisatsioonitorustiku De 200  

rekonstrueerimine ja ehitamine (kruusa- või 

pinnasteed, haljasalad) 

80.00 317 m 23 360.00 

6.  Kanalisatsiooni survetorustiku De 110  

rekonstrueerimine ja ehitamine (kruusa- või 

pinnasteed, haljasalad) 

60.00 5 m 300.00 

7. Kahe pumbaga reoveepumpla ehitamine 20 000.00 1 kpl 20 000.00 
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8. Härmakosu reoveepuhasti ehitamine 128 000.00 1 kpl 128 000.00 

9. VK liitumispunktide ehitamine 240.00 16 tk 3 840.00 

Kokku: 403 384.00 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

10. Tabelis tegevuste 3-9 projekteerimistööd 

(eelprojekt ja tööprojekt) 6% 

- 1 kpl 23 796.00 

11. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 7 932.00 

Kõik kokku: 435 112.00 

Ettenägematud kulud 5 %: 21 755.60 

Kokku: 456 867.60 

Käibemaks: 91 373.52 

Kõik kokku: 548 241.12 

 

 

IV programmi koosseisus Aegviidu alevis (VII etapp - Jalaka piirkond) aastal 2023 

teostatavate tööde maksumus (EUR).      Tabel 42. 
Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku 

maksumus 

eurot 

Kogus  Maksumus 

eurot 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid  

260.00 3,1 ha 806.00 

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 

50m, sügavus 3m) 

160.00 16 tk 2 560.00 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Veevarustustorustiku rekonstrueerimine ja 

ehitamine 

75.00 105 m 7 875.00 

4. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni isevoolse torustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

175.00 650 m 113 750.00 

5. VK liitumispunktide ehitamine 240.00 18 tk 4 320.00 

6.  Kergkonstruktsioonidest (nt sändvitš ja teraskons- 

truktsioon) hoone koos II astme pumpla ja 

veemahutiga (5 m
3
) ehitamine. Hoone soojustatud, 

ventilatsiooni ja küttega, niiskuseeraldajaga, 

orienteeruvate mõõtudega a x b x h = 4 x 5 x 3 m,  

koos kõigi elektri-, automaatikasüsteemidega ja 

elektriliitumistasudega. Orienteeruv veevajadus 10 

m
3
/d. Juurdepääsutee (killustikaluse ja 

kõvakattega) pikkusega 25 m ja laiusega 3 m 

ehitamine.  

49 726.00 1 kpl 49 726.00 

7. Tuletõrjehüdrandi ehitamine 1 600.00 1 tk 1 600.00 
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8. Veevarustuse siibrikaevu ehitamine 600.00 1 tk 600.00 

Kokku: 181 237.00 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

9. Tabelis tegevuste 3-8 projekteerimistööd 

(eelprojekt ja tööprojekt) 6% 

- 1 kpl 10 672.26 

10. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 3 557.42 

Kõik kokku: 195 466.68 

Ettenägematud kulud 5 %: 9 773.33 

Kokku: 205 240.01 

Käibemaks: 41 048.00 

Kõik kokku: 246 288.01 

IV programm kokku: 794 529.13 

 

 

 

7.1.5. V programm 
 

 

V programmi koosseisus aastatel 2024-2025 Kehra linnas (koos Lehtmetsa ja Ülejõe 

küladega) sademevee torustike ehitus- ja rekonstrueerimistööde maksumus (EUR).  

           Tabel 43. 
Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku 

maksumus 

eurot 

Kogus  Maksumus 

eurot 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid  

260.00 17.2 ha 4 472.00 

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 

m, sügavus 3 m) 

160.00 86 tk 13 760.00 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Sademevee torustike De 160 – De 315 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

100.00 4300 m 430 000.00 

Kokku: 448 232.00 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

4. Tabelis tegevuse 3 projekteerimistööd (eelprojekt 

ja tööprojekt) 6% 

- 1 kpl 25 800.00 

5. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 8 600.00 

Kõik kokku: 482 632.00 

Ettenägematud kulud 5 %: 24 131.60 
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Kokku: 506 763.60 

Käibemaks: 101 352.72 

Kõik kokku: 608 116.32 

 

 

V programmi koosseisus Aegviidu piirkonnas (X etapp - Lavassaare) aastatel 2024-2025 

teostatavate tööde maksumus (EUR).     Tabel 44.  
Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku 

maksumus 

eurot 

Kogus  Maksumus 

eurot 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid  

260.00 2,4 ha 624.00 

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 

m, sügavus 3 m) 

160.00 12 tk 1 920.00 

3. Lavassaare etapi koosseisus koostatakse 

Keskkonnaministeeriumile taotlus reovee 

kogumisala muutmiseks Nikerjärve etapi tarbeks. 

2 100.00 1 kpl 2 100.00 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

4. Veevarustustorustiku rekonstrueerimine ja 

ehitamine 

75.00 130 m 9 750.00 

5. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni isevoolse torustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

175.00 452 m 79 100.00 

6. VK liitumispunktide ehitamine 240.00 9 tk 2 160.00 

7. Kergkonstruktsioonidest (nt sändvitš ja 

teraskonstruktsioon) hoone koos veepuhastusega 

(eeldatav Fe sisaldus ca 2,0 mg/l + H2S) 

ehitamine. Hoone soojustatud, ventilatsiooni ja 

küttega, orienteeruvate mõõtudega a x b x h = 3 x 

4 x 2,5 m,  koos kõigi elektri-, 

automaatikasüsteemidega ning torustike ja 

toruarmatuuriga. Puurkaevu ehitamine 

orienteeruva sügavusega 40 m – päis hoones. 

Paigaldatakse uus puurkaevu pump. Orienteeruv 

veevajadus 8 m
3
/d, 1 m

3
/h. Hoonesse ehitatakse 

veereservuaar mahuga 3 m
3
. Juurdepääsutee 

(killustikattega) pikkusega 60 m ja laiusega 3 m 

ehitamine. 

49 560.00 1 kpl 49 560.00 

8. Reovee kogumiskaevu mahuga 10 m
3
 ehitamine 3 100.00 1 tk 3 100.00 

Kokku: 148 314.00 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

9. Tabelis tegevuste 4 – 8 projekteerimistööd 

(eelprojekt ja tööprojekt) 6% 

- 1 kpl 8 620.20 
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10. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 2 873.40 

Kõik kokku: 159 807.60 

Ettenägematud kulud 5 %: 7 990.38 

Kokku: 167 797.98 

Käibemaks: 33 559.59 

Kõik kokku: 201 357.57 

V programm kokku: 809 473.89 

 

7.1.6. VI programm 
 

VI programmi koosseisus Aegviidu piirkonnas (IX etapp - Nikerjärve) aastal 2026 

teostatavate tööde maksumus (EUR).      Tabel 45.  
Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku 

maksumus 

eurot 

Kogus  Maksumus 

eurot 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid  

260.00 10,3 ha 2 678.00 

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 

m, sügavus 3 m) 

160.00 52 tk 8 320.00 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Veevarustustorustiku rekonstrueerimine ja 

ehitamine 

75.00 323 m 24 255.00 

4. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni survetorustiku ja kanalisatsiooni 

isevoolse torustikuga rekonstrueerimine ja 

ehitamine 

230.00 39 m 8 970.00 

5. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni survetorustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

150.00 877 m 131 550.00 

6. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni isevoolse torustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

175.00 1 042 m 182 350.00 

7. Kanalisatsiooni isevoolse torustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni survetorustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

170.00 116 m 19 720.00 

8. Kanalisatsiooni isevoolse torustiku 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

100.00 175 m 17 500.00 

9. VK liitumispunktide ehitamine 240.00 32 tk 7 680.00 

10. Kahe pumbaga reoveepumplate ehitamine 21 000.00 2 tk. 42 000.00 

11. Siibrikaevude ehitamine 600.00 5 tk 3 000.00 

Kokku: 448 023.00 
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III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

12. Tabelis tegevuste 3-11 projekteerimistööd 

(eelprojekt ja tööprojekt) 6% 

- 1 kpl 26 221.50 

13. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 8 740.50 

Kõik kokku: 482 985.00 

Ettenägematud kulud 5 %: 24 149.25 

Kokku: 507 134.25 

Käibemaks: 101 426.85 

Kõik kokku: 608 561.10 

7.1.7. VII programm 
 

 

VII programmi koosseisus aastatel 2027-2028 Alavere asulas sademevee torustike ehitus- 

ja rekonstrueerimistööde maksumus (EUR).    Tabel 46. 
J

rk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku 

maksumus 

eurot 

Kogus  Maksumus 

eurot 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid  

260.00 1,6 ha 416.00 

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 

m, sügavus 3 m) 

160.00 8 tk 1 280.00 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Sademevee torustike De 160 – De 315 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

90.00 400 m 36 000.00 

Kokku: 37 696.00 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

4. Tabelis tegevuse 3 projekteerimistööd (eelprojekt 

ja tööprojekt) 6% 

- 1 kpl 2 160.00 

5. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 720.00 

Kõik kokku: 40 576.00 

Ettenägematud kulud 5 %: 2 028.80 

Kokku: 42 604.80 

Käibemaks: 8 520.96 

Kõik kokku: 51 125.76 
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VII programmi koosseisus Aegviidu piirkonnas (X etapp - Urbukse, Nelijärve ja 

Uueveski) aastatel 2027-2028 teostatavate tööde maksumus (EUR). Tabel 47.  
Jrk. 

nr. 

Materjali, seadme nimetus Ühiku 

maksumus 

eurot 

Kogus  Maksumus 

eurot 

Urbukse puurkaev-pumpla 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid  

260.00 9,2 ha 2 392.00 

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 

m, sügavus 3 m) 

160.00 46 tk 7 360.00 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Veevarustustorustiku rekonstrueerimine ja 

ehitamine 

75.00 297 m 22 275.00 

4. Kanalisatsiooni survetorustiku rekonstrueerimine 

ja ehitamine 

75.00 836 m 62 700.00 

5. Kanalisatsiooni isevoolse torustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni survetorustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

170.00 56 m 9 520.00 

6. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni isevoolse torustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

175.00 461 m 80 675.00 

7. Kanalisatsiooni isevoolse torustiku 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

100.00 654 m 65 400.00 

8.  VK liitumispunktide ehitamine 240.00 16 tk 3 840.00 

9. Ühe pumbaga reoveepumpla ehitamine 18 000.00 1 tk 18 000.00 

10. Veevarustuse siibrikaevude ehitamine 600.00 2 tk 1 200.00 

Kokku: 273 362.00 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

11. Tabelis tegevuste 3-10 projekteerimistööd 

(eelprojekt ja tööprojekt) 6% 

- 1 kpl 15 816.60 

12. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 5 272.20 

Kõik kokku: 294 450.80 

Ettenägematud kulud 5 %: 14 722.54 

Kokku: 309 173.34 

Käibemaks: 61 834.67 

Kõik kokku: 371 008.01 

Nelijärve piirkond 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid  

260.00 5,4 ha 1 593.00 
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2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 

m, sügavus 3 m) 

160.00 27 tk 5 130.00 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Veevarustustorustiku rekonstrueerimine ja 

ehitamine 

75.00 342 m 25 650.00 

4. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni survetorustiku ja kanalisatsiooni 

isevoolse torustikuga rekonstrueerimine ja 

ehitamine 

230.00 66 m 15 180.00 

5. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni survetorustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

150.00 148 m 22 200.00 

6. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni isevoolse torustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

175.00 740 m 129 500.00 

7. Kanalisatsiooni isevoolse torustiku 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

100.00 55 m 5 500.00 

8.  VK liitumispunktide ehitamine 240.00 10 tk 2 400.00 

9. Ühe pumbaga reoveepumpla ehitamine 18 000.00 1 tk. 18 000.00 

10. Veevarustuse siibrikaevude ehitamine 600.00 3 tk 1 800.00 

11. Tuletõrjehüdrandi ehitamine 1 600.00 1 tk 1 600.00 

Kokku: 228 553.00 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

12. Tabelis tegevuste 3-11 projekteerimistööd 

(eelprojekt ja tööprojekt) 6% 

- 1 kpl 13 309.80 

13. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 4 436.60 

Kõik kokku: 246 299.40 

Ettenägematud kulud 5 %: 12 314.97 

Kokku: 258 614.37 

Käibemaks: 51 722.87 

Kõik kokku: 310 337.24 

Uueveski piirkond 

I Uurimistööd 

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on 

kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid  

260.00 3,6 ha 936.00 

2. Geotehnilised uurimistööd (puuraukude samm 50 

m, sügavus 3 m) 

160.00 18 tk 2 880.00 

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd 

3. Veevarustustorustiku rekonstrueerimine ja 

ehitamine 

75.00 746 m 55 950.00 
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4. Veevarustustorustiku ühes kaevikus 

kanalisatsiooni isevoolse torustikuga 

rekonstrueerimine ja ehitamine 

175.00 156 m 27 300.00 

5. Reovee kogumiskaevu mahuga 5 m
3
 ehitamine 1 800.00 7 tk 12 600.00 

6. VK liitumispunktide ehitamine 240.00 11 tk 2 640.00 

7. Veevarustuse siibrikaevude ehitamine 600.00 2 tk 1 200.00 

Kokku: 103 506.00 

III Projekteerimistööd ja omanikujärelevalve 

8. Tabelis tegevuste 3-7 projekteerimistööd 

(eelprojekt ja tööprojekt) 6% 

- 1 kpl 5 981.40 

9. Omanikujärelevalve 2% - 1 kpl 1 993.80 

Kõik kokku: 111 481.20 

Ettenägematud kulud 5 %: 5 574.06 

Kokku: 117 055.26 

Käibemaks: 23 411.05 

Kõik kokku: 140 466.31 

Tabel 47 kokku: 821 811.56 

VII programm kokku: 872 937.32 

 

 

 

8. Kokkuvõte 
 

 

Koostatud Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ei ole lõplik – 

arendamise kava koostamine seisneb ka selle esialgse variandi jätkuvas täiendamises 

(kooskõlas muutustega majandustegevuses ja sotsiaalsfääris) ja kohandamises kiiresti 

muutuva seadusandlusega.  

 

Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on koostatud järgmisteks 

ajaperioodideks:  

I. Lühiajaline investeeringute programm (2017 – 2022). 

I ajaperiood, ehk I investeerimisprogramm Kehra linn ja Aegviidu piirkonnas IV etapp. 

Ajaperioodiks on aastad 2017 – 2020. Programm sisaldab tabelites 33-38  nimetatud töid. 

I programmi rahastatakse Anija valla vahenditest, OÜ Velko AV vahenditest ja SA KIK 

vahenditest 2 270 477 euro ja 57 sendi ulatuses (koos käibemaksuga). 

II ajaperiood, ehk II investeerimisprogramm Aegviidu piirkonnas V etapp. Ajaperioodiks 

on aasta 2021. Programm sisaldab tabelis 39  nimetatud töid. II programmi rahastatakse 
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Anija valla vahenditest, OÜ Velko AV vahenditest ja SA KIK vahenditest 462 369 euro ja 

09 sendi ulatuses (koos käibemaksuga).  

III ajaperiood, ehk III investeerimisprogramm Aegviidu piirkonnas VI etapp. 

Ajaperioodiks on aasta 2022. Programm sisaldab tabelis 40  nimetatud töid. III 

programmi rahastatakse Anija valla vahenditest, OÜ Velko AV vahenditest ja SA KIK 

vahenditest 333 507 euro ja 78 sendi ulatuses (koos käibemaksuga).  

II. Pikaajaline investeeringute programm (2023 – 2028). 

IV ajaperiood, ehk IV investeerimisprogramm Härmakosu asula ja Aegviidu piirkonnas 

VII etapp. Ajaperioodiks on aasta 2023. Programm sisaldab tabelites 41-42  nimetatud 

töid. IV programmi rahastatakse Anija valla vahenditest, OÜ Velko AV vahenditest ja SA 

KIK vahenditest 794 529 euro ja 13 sendi ulatuses (koos käibemaksuga).  

V ajaperiood, ehk V investeerimisprogramm Kehra linn ja Aegviidu piirkonnas VIII 

etapp. Ajaperioodiks on aastad 2024-2025. Programm sisaldab tabelites 43-44  nimetatud 

töid. V programmi rahastatakse Anija valla vahenditest, OÜ Velko AV vahenditest ja SA 

KIK vahenditest 809 473 euro ja 89 sendi ulatuses (koos käibemaksuga).  

VI ajaperiood, ehk VI investeerimisprogramm Aegviidu piirkonnas IX etapp. 

Ajaperioodiks on aasta 2026. Programm sisaldab tabelis 45  nimetatud töid. VI 

programmi rahastatakse Anija valla vahenditest, OÜ Velko AV vahenditest ja SA KIK 

vahenditest 608 561 euro ja 10 sendi ulatuses (koos käibemaksuga).  

VII ajaperiood, ehk VII investeerimisprogramm Alavere asula ja Aegviidu piirkonnas X 

etapp. Ajaperioodiks on aastad 2027-2028. Programm sisaldab tabelis 46-47  nimetatud 

töid. VII programmi rahastatakse Anija valla vahenditest, OÜ Velko AV vahenditest ja 

SA KIK vahenditest 872 937 euro ja 32 sendi ulatuses (koos käibemaksuga). 

 

 

 Arengukava programmides toodud tegevuste maksumuste hindamisel on kasutatud 

praegu Eestis vastavaid töid teostavate ettevõtete ja vastavaid tarneid teostavate ettevõtete 

hinnakirju. Maksumuste täpsus on piirides ±10 %. Käesolevas arengukavas toodud tööde 

ja seadmete maksumuste muutumise hindamiseks tulevikus tuleb arvestada inflatsiooni 

aastate lõikes ja erinevate ehitusmaterjalide hindade muutusi.  
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LISAD: 
 
 
Lisa 1: Joonised. Anija valla dimensioneeritud 
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ning 
ühisveevärgiga kaetava ala ja reoveekogumisala 
skeem. 
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Lisa 2. Kehra linna Keskuse, Sõpruse ja 
Lehtmetsa piirkonna olemasolevate sademevee- 
süsteemide rekonstrueerimise eelprojekt. OÜ 
Vesine. Töö nr. 2017-06. 
 


