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Sissejuhatus 

Käesolev Ühisveevärgi- ja – kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024 on eelmise, 

aastal 2008 koostatud kava korrektsioon. Muudetud ja korrigeeritud ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooni arendamise kava sisaldab muudatusi seadusandluses, olemasolevas olukorras 

ja investeeringute kavas. Koostatud on ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni dimensioneeritud 

skeemid.  

Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava muutmine algatati Nõva Vallavolikogu 

otsusega nr 1, 20. jaanuar 2012.  

Ühisveevärgi ja – ühiskanalisatsiooni arendamise kava muutmise tingis seadusandlusest 

tulenev nõue (Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni seadus § 4 lg 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) ja aastatel 2007-2008 teostatud ja tulevikus planeeritavad 

ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni rajatiste rekonstrueerimise tööd Nõval, Varikul ja 

Rannakülas. 
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1. Lähteandmed arendamise kava koostamisel 

1.1 Lühendid ja kasutatavate terminite selgitused 

ÜVK kava – ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava; 

ÜVKS – ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus; 

MFA – majandus - ja finantsanalüüs; 

TTU – tasuvus- ja teostatavusuuring; 

KOKS - kohaliku omavalitsuse korralduse seadus; 

RVKA – reoveekogumisala on ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee 

ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või heitvee suublasse juhtimiseks; 

KHT- keemiline hapnikutarve - on reovett iseloomustav näitaja, mis väljendab, mitu mg O2 

kulub 1 liitri veeproovi orgaanilise ja anorgaanilise aine (seda on reovees tavaliselt väikestes 

kogustes) oksüdeerimiseks mingit tugevat oksüdeerijat kasutades. Oksüdeerumise saadused 

on enamasti CO2, vesi, ammoniaak jt. lihtsad anorgaanilised ühendid 

[http://et.wikipedia.org/wiki/Keemiline_hapnikutarve]; 

BHT7 – biokeemiline hapnikutarve on reovett iseloomustav näitaja, mis väljendab, mitu mg 

O2 kulub mikroorganismidel uuritava veeproovi, mille ruumala on 1 liiter, 

kergestilagundatava orgaanilise aine lagundamiseks standardsetel tingimustel (proovi hoitakse 

temperatuuril 20  0C ja pimedas). Enamasti võetakse ajaperioodiks 5 või 7 päeva (vastavalt 

BHT5 ja BHT7) [http://et.wikipedia.org/wiki/Biokeemiline_hapnikutarve]; 

BHT5 – biokeemiline hapnikutarve (vaata eelmine selgitus); 

HA - heljum 

leibkond - moodustavad tavaliselt koos elavad inimesed, kellel on ühine kodune 

majapidamine (ühine eelarve ja toit), samuti on leibkond üksikult elav inimene. Leibkonna 

mõiste on lähedane perekonna mõistele, kuid erinevalt perekonnast võib leibkond olla ka 

üheliikmeline ning sinna võib kuuluda mittesugulasi. Leibkonda kuuluvad isikud on 

leibkonnaliikmed [http://www.stat.ee/58966]; 

leibkonnaliikme sissetulek –  netosissetulek ühe leibkonnas elava ja töötava isiku kohta 

tarbija – hüviseid (ainelist vara) tarbiv isik (subjekt) 
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klient – teenuste kasutaja 

abonent – abonemendi tarbija ehk ettetasutud kasutusõiguse tarbija  

heitvesi – suublasse juhitav kasutusel olnud vesi; 

reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi; 

põhjavesi – maapõues sisalduv vesi; 

pinnavesi - maismaavesi 

põhjavee kiht - üks või mitu maa-alust kivimikihti või muud geoloogilist kihti, mis on 

piisavalt poorsed ja läbilaskvad, et põhjavesi saaks seal märkimisväärselt voolata, või millest 

saab olulises koguses põhjavett võtta; 

suubla – veekogu või maapõue osa, millesse voolab heitvesi; 

vee erikasutusluba – kiritõend tegevuse lubamiseks, milles teatatakse tingimused kasutatava 

vee hulga, suubla ning veekasutusega kaasnevate kohustuste ja piirangute kohta; 

veehaare – ehitis vee võtmiseks veekogust või põhjaveekihist; 

veeheide – heitvee juhtimine suublasse; 

kanalisatsioon - ehitiste või seadmete süsteem heitvee ja reovee kogumiseks või suublasse 

juhtimiseks; 

sademevesi – sademetena langenud ning ehitiste katustelt kogutud, sealhulgas kraavide kaudu 

kogutav ja ärajuhitav vesi; 

reoveepuhasti reostuskoormus – aasta kestel reoveepuhastisse jõudev suurim nädala 

keskmine reoainehulk inimekvivalentides; 

inimekvivalent (edaspidi ie) – ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku 

veereostuskoormuse ühik. Biokeemilise hapnikutarbe (BHT7) kaudu väljendatud ie väärtus on 

60 grammi hapnikku ööpäevas; 

veeteenused – kõik kodumajapidamistele, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, avalik-

õiguslikele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele ning füüsilistele isikutele osutatavad 

teenused: pinna- või põhjavee võtmine, paisutamine, tagavaraks kogumine, töötlemine ja 

jaotamine ning reovee kogumine kanalisatsiooni ja puhastamine ning heitvee suublasse 

juhtimine; 
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olmevesi ehk joogivesi – vesi, algkujul või pärast töötlemist, mis on mõeldud joomiseks, 

keetmiseks, toiduvalmistamiseks või muuks olmeotstarbeks, olenemata päritolust ning sellest, 

kas see toimetatakse kätte jaotusvõrgu kaudu, paagiga, pudelites või mahutites. Joogiveeks 

nimetatakse ka vett, mida mis tahes toidukäitleja (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) nr 178/2002 artikli 3 lõikes 3 sätestatud isik) kasutab inimtarbimiseks mõeldud toodete 

või ainete tootmiseks, töötlemiseks, säilitamiseks või turustamiseks, välja arvatud juhul, kui 

pädev asutus on kindlaks teinud, et vee kvaliteet ei saa mõjutada tarbimisvalmis toiduainete 

ohutust. 

1.2 Seadusandlik taust 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni planeerimisel ja arendamisel peab lähtuma asjakohastest 

Euroopa Liidu direktiividest, Eesti Vabariigi õigusaktidest ning antud valdkonda 

reguleerivatest kohaliku omavalitsuse määrustest ja arengukavadest. 

1.2.1  Euroopa Liidu direktiivid 

Euroopa Liidu tasandil reguleerivad veemajandust ka EL veealased direktiivid. Direktiivi järel 

on esitatud sulgudes Euroopa Liidu direktiivile vastavad Eesti õigusaktid: 

Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ – eesmärgiks on kaitsta keskkonda asula 

reovee suublasse juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest, milleks tuleb reovesi 

reoveekogumisaladel kokku koguda ning seejärel puhastada. Tagada asulareovee kogumine ja 

nõuetekohane puhastamine reoveekogumisaladel 2000-10000 i.e-d 2010 aasta lõpuks 

[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991L0271:20081211:ET:PDF] 

 (Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid: Veeseadus, Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus, 

Vabariigi Valitsuse määrus nr 269 ,,Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord”). 

Olmevee kvaliteedi direktiiv 98/83/EÜ (3.11.1998.a.) – eesmärgiks on kaitsta inimese 

tervist joogivee mistahes saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest, tagades joogivee 

tervislikkuse ja puhtuse. Direktiivi eesmärgiks on viia joogivee indikaatorparameetrid 2000 ja 

enama elanikuga asulates nõuetega vastavusse alates 01.01.2008.a. (rauasisalduse, pH ja 

mangaani osas aga juba 2007.a.). 2013. aasta lõpuks peab nõuetele vastav joogivesi olema 

tagatud kõikidele üle 50 elanikuga asulate elanikele          [http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0083:20031120:ET:PDF]. (Vastavad Eesti 

Vabariigi õigusaktid: Veeseadus, Rahvatervise seadus, Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni 
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seadus, Sotsiaalministri määrus nr 82 ,,Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja 

analüüsimeetodid”). 

Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ – eesmärgiks on saavutada ja hoida veekogude head 

seisundit [http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0060:20090113:ET:PDF]. 

Eesmärgi täpne kirjeldus on kirjas Veeseaduse §38 lõikes 3. Vee kaitse ja kasutamise 

kavandamise eesmärk on säästva arengu ja vee võimalikult loodusliku seisundiklassi 

tagamine ning mere-, pinna-ja põhjavee kvaliteedi, hulga ja režiimi (vee seisundi) hoidmine 

inimtegevusest võimalikult rikkumatuna, täites vee kasutamise ja kaitse eripärast tingitud 

kvaliteedinõudeid. Nimetatud eesmärk tuleb saavutada 22. detsembriks 2015.a. 

Reoveesettedirektiiv (86/278/EMÜ) - eesmärk on reguleerida reoveesette kasutamist 

põllumajanduses nii, et vältida kahjulikku mõju pinnasele, taimedele, loomadele ja inimestele 

ning soodustada selle nõuetekohast kasutamist [http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1986L0278:20030605:ET:PDF]. 

Nitraadidirektiiv (91/676/EMÜ) - eesmärgiks on eelkõige vältida suurtes kogustes nitraatide 

sattumist veekeskkonda, piirates sellega reostuse mõju, mis on põhjustatud intensiivsest 

põllumajandusest [http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991L0676:20081211:ET:PDF].  

HELCOM Läänemere Tegevuskava soovitused 23/5, 28E/6, 28E/5  

-käsitleb punktreostusallikatest pärineva reostuse piiramist ja annab soovitused sadevee 

käitlemiseks. 

[http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1090330/Rakendusplaan.pdf]. 

[http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1090331/Seletuskiri.pdf] 

1.2.2. Eesti Vabariigi õigusaktid  

a) Põhiseadus 

Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi on igaüks kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ning 

hoiduma tekitamast sellele kahju. Looduskeskkond on ressursiks, mida tuleb kasutada 

läbimõeldult ja säästvalt [https://www.riigiteataja.ee/akt/127042011002]. 

b) Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus 
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Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus (lühend ÜVKS). Seadus sätestab, et ühisveevärk ja-

kanalisatsioon rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja-

kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Kui kohalikul omavalitsusel puudub ühisveevärgi ja-

kanalisatsiooni arendamise kava, võib ühisveevärki ja -kanalisatsiooni rajada 

detailplaneeringu alusel kuni selle arendamise kava valmimiseni tingimusel, et 

detailplaneering sisaldab seaduses sätestatud nõudeid. ÜVKSi kohaselt korraldab arengukava 

koostamist kohalik omavalitsus. Vastavalt ÜVKS § 4 lõike 5 alusel on arendamise aluseks 

arendamise kava, kui arendamise kaasfinantseerimine toimub riigieelarvest või riigi poolt 

tagatud laenust. 

Seadus reguleerib kinnistute ühisveevärgist veega varustamise ja kinnistute reovee, 

sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise 

korraldamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, 

vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused.  

Ühisveevärk ja - kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub 

kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning, mis on vee-ettevõtja hallatav  

[https://www.riigiteataja.ee/akt/13349255]. 

c) Veeseadus 

Veeseaduse ülesandeks on sise-ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogude 

ökoloogilise tasakaalu tagamine, vee kasutamise ja kaitse ning maaomanike ja veekasutajate 

vaheliste suhete reguleerimine [https://www.riigiteataja.ee/akt/121122011019]. 

d) Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse 

ülesanded, vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel ja 

riigiorganitega. Seaduse kohaselt on kohaliku omavalitsuse ülesandeks lisaks muule 

korraldada omavalitsuse territooriumil ka veevarustust ja kanalisatsiooni 

[https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011056]. 

e) Asjaõigusseadus 

Asjaõigusseadus sätestab asjaõigused (servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, 

ostueesõigus ja pandiõigus), nende sisu, tekkimise ja lõppemise ning on aluseks teistele 

asjaõigust reguleerivatele seadustele [https://www.riigiteataja.ee/akt/129062011006]. 
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f) Planeerimisseadus 

Planeerimisseadus reguleerib riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste isikute vahelisi suhteid 

planeeringute koostamisel. Seaduse eesmärk on tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete 

vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu 

kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, maakasutuseks ning ehitamiseks 

[https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011023]. 

g) Ehitusseadus 

Ehitusseadus sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning 

ehitusprojektidele ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste projekteerimise, ehitamise 

ja kasutamise ning ehitiste arvestuse alused ja korra, vastutuse käesoleva seaduse rikkumise 

eest ning riikliku järelevalve ja ehitusjärelevalve korralduse 

[https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011197]. 

h) Keskkonnatasude seadus 

Keskkonnatasude seadus sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise alused, 

saastetasumäärad, nende arvutamise ja tasumise korra ning keskkonnakasutusest 

riigieelarvesse laekuva raha kasutamise alused ja sihtotstarbe. Seaduse tähenduses on 

keskkonnakasutus ka veevõtt ja saasteainete heitmine veekogusse, põhjavette või pinnasesse. 

Keskkonnatasude seadusega on kehtestatud ka vee erikasutusõiguse tasu ja saastetasu 

saasteainete heitmisel veekogusse, põhjavette ja pinnasesse  

[https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011040]. 

1.2.3 Vabariigi valitsuse, sotsiaalministri ja keskkonnaministri määrused ja otsused 

Lisaks seadustele reguleerivad veemajandust ka Eesti Vabariigi Valitsuse, 

Sotsiaalministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud määrused: 

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

analüüsimeetodid”. Määrus kehtestab nõuded joogivee kvaliteedile ja kvaliteedi kontrollile 

ning joogivee proovide analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee 

saastumise kahjulike mõjude eest [https://www.riigiteataja.ee/akt/13256473]. 

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

kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi-ja kontrollinõuded” 

[https://www.riigiteataja.ee/akt/237268?leiaKehtiv]. 
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Keskkonnaministri määrus nr 60, 17.10.2002.a. “Põhjaveekomisjoni põhimäärus”. 

Põhjaveekomisjoni üheks ülesandeks on põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse olukorra 

hindamine ning uuringuvajaduse ja -suundade määramine 

[https://www.riigiteataja.ee/akt/208854]. 

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

projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, 

puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja 

konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise 

ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete 

keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise 

akti vormid“.  Määrusega kehtestatakse põhjavee kasutamise ja kaitse kord ning 

puurkaevude projekteerimise, puurimise, kasutamise ja likvideerimise kord 

[https://www.riigiteataja.ee/akt/13347363?leiaKehtiv].  

Keskkonnaministri määrus nr 61, 16.12.1996.a. “Veehaarde sanitaarkaitseala 

moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine”. Määrusega reguleeritakse 

veehaarete sanitaarkaitsealade moodustamist ja veevõtukoha hooldusnõuded 

[https://www.riigiteataja.ee/akt/13133462?leiaKehtiv]. 

Vabariigi Valitsuse määrus nr 269, 31.07.2001.a. “Heitvee veekogusse või pinnasesse 

juhtimise kord”. Määrus kehtestab nõuded heitvee puhastusele ning loodusesse juhitava 

heitvee proovivõtule [https://www.riigiteataja.ee/akt/13290813]. 

Vabariigi Valitsuse määrus nr 171, 16.05.2001.a. “Kanalisatsiooniehitiste 

veekaitsenõuded”. Määrusega kehtestatakse reovee kogumiseks, puhastamiseks või 

suublasse juhtimiseks rajatud kanalisatsioonitorustiku, reoveepuhasti, pumpla või muu reovee 

kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega seotud hoone või rajatise 

(edaspidi kanalisatsiooni ehitis) veekaitsenõuded. Määrusega ei kehtestata nõudeid 

sademevee kanalisatsiooniehitistele ega ühiskanalisatsiooni juhitava reovee eelpuhastile, välja 

arvatud purgimissõlme puhastile [https://www.riigiteataja.ee/akt/13305356]. 

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

kaitsevööndi ulatus”. Määrus kehtestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitistele 

kaitsevööndi ulatuse tulenevalt ehitise otstarbest ja asukohast, paigaldussügavusest ja 

läbimõõdust [https://www.riigiteataja.ee/akt/971518]. 
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Keskkonnaministri määrus nr 57, 19.03.2009.a. “Reovee kogumisalade määramise 

kriteeriumid”. Reoveekogumisala määratakse asulale elanike arvuga üle 50 inimese, 

kusjuures määratava reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha. Reoveekogumisala 

määramisel lähtutakse põhjavee kaitstusest, arvestades sotsiaal-majanduslikku kriteeriumi ja 

keskkonnakaitse kaalutlusi, sealhulgas pinnavee kaitstust  

[https://www.riigiteataja.ee/akt/13162185]. 

Keskkonnaministri määrus 16.10.2003 nr 75 ,,Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni 

juhitavate ohtlike ainete kohta“. Määrusega kehtestatakse piirväärtused ühiskanalisatsiooni 

juhitavas heitvees olevate ohtlike ainete kohta [https://www.riigiteataja.ee/akt/635567]. 

Keskkonnaministri 01.07.2009.a määrusega nr 34 Meetme “Veemajanduse infrastruktuuri 

arendamine” tingimused sätestatakse vastavalt “Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse 

seaduse” 3 lg-le 3 kinnitatud “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna 

“Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine” meetme “Veemajanduse 

infrastruktuuri arendamine“ raames toetuse andmise ning toetuse kasutamise tingimused ja 

kord [https://www.riigiteataja.ee/akt/123022012009]. 

Riigikogu otsusega 14.02.2007.a. on heaks kiidetud “Eesti keskkonnastrateegia aastani 

2030”. Nimetatud strateegia on keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mis juhindub Eesti 

säästva arengu riikliku strateegia “Säästev Eesti 21” põhimõtetest ja on katusstrateegiaks 

kõikidele keskkonna valdkonna ala-valdkondlikele arengukavadele, millede koostamisel või 

korrigeerimisel peab juhinduma keskkonnastrateegias toodud põhimõtetest. Selle strateegia 

eesmärgiks on määratleda pikaajalised arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi 

hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna valdkonna seostest majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga 

ning nende mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele. Strateegia on vee osas 

seadnud eesmärgiks saavutada pinnavee ja põhjavee hea seisund ning hoida veekogusid, mille 

seisund juba on hea või väga hea ning joogivee osas, et joogivesi oleks inimese tervisele 

ohutu 

[http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1105128/KS_loplil_riigikokku_1.p

df]. 

Keskkonnastrateegia aastani 2030 rakendusplaaniks on “Eesti keskkonnategevuskava 

aastateks 2007-2013” (Vabariigi Valitsuse korraldus nr 116, 22.02.2007.a) 



13 

 

[http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1105129/Keskkonnategevuskava%

2B2007-2013_20022007_rtf_1.pdf]. 

1.2.4 Nõva valla õigusaktid 

Nõva valla arengukava 2007-2017 

Nõva valla arengukava aastateks 2007-2017 on kinnitatud Nõva Vallavolikogu 25. oktoobri  

2007. a määrusega nr 15.  

Arengukava on aluseks valla eelarve koostamisel, investeeringute planeerimisel, 

üldplaneeringu koostamisel. Arengukava kohaselt Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni 

arendamist reguleerib alamtegevuskava ehk Ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni arengukava. 

Oluline on nimetatud kava täiendada igaaastaselt.  

Valla arengukavas on toodud, et oluline on looduskeskkonna säilitamine ja loodusressursside 

kasutamine. 

Arengukava on saadaval aadressil [http://www.novavald.ee/docs/Nova_arengukava.pdf]. 

Nõva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2007-2018 

Nõva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2007-2018 on kinnitatud 

volikogu 13.03.2007. a. määrusega nr 8.  

ÜVK arengukava kirjeldab olemasolevat olukorda ühisveevarustuse - ja ühiskanalisatsiooni 

teenuse osutamisel  ja annab soovitused edasisteks tegevusteks. Kavas on esitatud 

investeeringute kava. Esitatud  on ÜVK arendamise vajalikud tegevused perioodil 2007 kuni 

2018.  [http://www.novavald.ee/docs/YVK2007-2018.pdf]. 

Nõva valla 2012. aasta eelarve  

Nõva valla eelarve aastaks 2012 on kinnitatud volikogu 17.02.2012 määrusega nr 1. 

Eelarve tulud 430 734 EUR-i ja kulud 461 262 EUR-i. Eelarvesse on planeeritud muude 

elamu ja - kommunaalmajanduse tegevuste all ka kulud ÜVK arendamiseks summas 3 500 

EUR-i. Eelarve on saadav aadressilt: 

[http://wd.novavald.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=12172&tid=1667&u=20120531113451

&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1667%2

6u%3D20120531113451]. 



14 

 

Muud õigusaktid 

Nõva Vallavolikogu 18.04.2002 määrusega nr 7 ,,Nõva valla veevarustuse ja heitvee 

ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord“ määrusega on kehtestatud ühisveevärgiga 

ja - kanalisatsiooniga liitumise tasu alam- ja ülempiir ning liitumise kord 

[http://www.novavald.ee/docs/vom_7_2002.pdf]. Määrus vajab muutmist ja kaasajastamist. 

Nõva valla ühisveevärgi ja - ühiskanalisatsiooni kasutamise eeskiri 

Nõva valla ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise kord on vastu võetud 

ja kinnitatud Vallavolikogu 20.12.2001 määrusega nr 9. Määruses on toodud nõuded 

ühisveevärgi  ja ühiskanalisastsiooni rajatiste kasutamisel ja liitumisel. Seatud on tingimused 

reovee juhtimisele ühiskanalisatsiooni  ja joogivee kasutamisele. Määrus saadav aadresssilt 

[http://www.novavald.ee/docs/vom_9_2001.pdf]. Määrus vajab kaasajastamist. 

Nõva valla ehitusmäärus 

Nõva Vallavolikogu 24.09.2009 aasta määrus nr 11 „Nõva valla ehitusmääruse“, Saadav  

aadressil: [http://www.novavald.ee/docs/vom_11_2009.pdf ]. 

Ehitusmääruse eesmärk ja reguleerimisala: Nõva valla ehitusmääruse (edaspidi määrus) 

eesmärk on planeerimisseaduse ja ehitusseaduse rakendamine Nõva valla sisese planeerimis- 

ja ehitusvaldkonna korraldamisel, samuti kohalikke olusid arvestades valla või selle osade 

planeerimise ja ehitamise üldiste põhimõtete ja reeglite seadmisel. Määrus reguleerib 

Vallavolikogu, Vallavalitsuse ja teiste isikute vahelisi suhteid planeeringute koostamisel, 

ehituslikul projekteerimisel, ehitamisel ja ehitiste kasutamisel ning ehitusjärelevalve 

korraldamisel.  

Vesikonna veemajanduskava 

Nõva vald on arvatud Lääne-Eesti vesikonna territooriumi koosseisu ja valla territooriumil 

vee kaitse ja kasutamise abinõude planeerimine toimub kooskõlas Lääne – Eesti 

veemajanduskavaga ja Harju alamvesikonna veemajanduskavaga. Veemajanduskava on 

kinnitatud Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2010. a. korraldusega nr 118. Veemajanduskavaga on 

seatud eesmärgid, mida tuleb järgida ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel kohaliku 

omavalitsuse territooriumil. ÜVK kava kohaselt on olulised järgmised eesmärgid: 

Maismaa pinnavesi. Hea seisundi tagamiseks tuleb vähendada toitainete heitkogust 

veekogudesse. See on eriti oluline järvede hea seisundi hoidmiseks. Kõikide asulate ja 
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tööstusettevõtete reovesi tuleb käidelda vastavalt nõuetele. Lähtudes kombineeritud 

lähenemisviisist, tuleb heitvee suublasse juhtimise piirmäärasid vajadusel veeloaga 

karmistada.  Eesmärk on veekogude hea seisundi saavutamine aastaks 2015. 

Põhjavesi. Üldeesmärgiks on säilitada põhjavee looduslik või looduslähedane koostis ja 

režiim. See tähendab, et põhjaveekogumitena määratud põhjavesi peab kuuluma “heasse” 

veeklassi. Põhjaveele seatud eesmärkide saavutamisel tuleb arvestada alljärgnevat: tuleb 

tagada kinnitatud põhjavee varudega põhjavee leiukohtade kaitse põhjavee reostumise ja 

liigvähendamise eest; maapinnalähedase veekihi kaitse on vajalik eelkõige aladel, kus 

maapinnalähedane põhjavesi on üksiktarbijate veevarustuse allikaks; põllumajanduslik 

maakasutus peab toitealal toimuma selliselt, et põhjavesi ei reostuks lämmastikuühendite, 

orgaanilise aine ja pestitsiididega; allikad ja karstialad tuleb säilitada võimalikult 

looduslikena. Neile tuleb tagada juurdepääs; tuleb tagada põhjavee kaitse ohtlike ainetega 

reostumise eest, potentsiaalselt keskkonnaohtlikud objektid tuleb viia vastavusse 

keskkonnanõuetega või likvideerida, tuleb tagada reostunud pinnase ja põhjaveega alade 

järelevalve ja korrastamine; maavarade kaevandamisel tuleb järgida põhjaveevaru võimalikult 

säästvat tehnoloogiat kaevandamisel ja karjääride korrastamisel. 

Joogiveesüsteemid. Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi 

sisaldada haigustekitajaid ega ülenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab vastama 

Sotsiaalministri 31.07.2001 määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid“ toodud nõuetele. Ühisveevärgi (üle 50 tarbijaga või üle 10 m3/d 

toodanguga ning avalikkusele suunatud alla 50 tarbijaga või alla 10 m3/d veevärkide 

(lasteasutused, puhkekeskused vms)) joogivee kvaliteeti ja seiret reguleerib Euroopa Liidu 

tasandil joogivee direktiiv 98/83/EÜ, mille rakendamise suhtes kehtib Eestile osaliselt 

üleminekuperiood kuni aastani 2013. EL-ga liitumislepingu lisas VI on täpsustatud, et 

värvuse, pH, raua, mangaani, lõhna, hägususe, kloriidi, elektrijuhtivuse ja sulfaadi 

piirväärtuste osas on üleminekuperiood kuni 31. detsembrini 2013 alla 2000 tarbijaga 

veevärkides. 

Kaitset vajavad alad. Erinevate kaitset vajavate alade eesmärgiks on hoida ja kaitsta teatud 

piirkondades keskkonda inimtegevuse negatiivsete mõjude eest, inimese vahetu elukeskkonna 

ja looduse kui terviku kaitse elujõulise keskkonna säilitamiseks. Veehaarde 

sanitaarkaitsealade eesmärk on kasutatava joogivee omaduste halvenemise vältimine ning 

veehaarderajatiste kaitse. Maapinnalähedasi veekihte kasutatavate veehaarete vee kvaliteedi 
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kaitse tagamiseks ei ole praeguste sanitaarkaitsealade ulatus piisav. Seetõttu on veekvaliteedi 

halvenemise ohu ilmnemisel vajalik rakendada kitsendusi ka veehaarde toitealal vähemalt 

varasema III sanitaarkaitseala ulatuses. 

1.3 Planeeringud ja ehitusprojektid 

Nõva vallavalitsus on algatanud ja kinnitanud mitmeid detailplaneeringuid, mis paiknevad 

Nõva reoveekogumisalal ja selle läheduses või asuvad ühisveevarustuse või 

ühiskanalisatsiooni piirkonnas. Planeeringute kaardi väljavõte Lisas 4. Planeeringualad on 

kaardil tähistatud punase joonega.  

Aastal 2008-2009 on teostatud Nõva küla  ÜVK rajatiste rekonstrueerimine SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus abiga. Alustatud on Rannaküla küla ÜVK eelprojekti 

koostamisega. 

1.4 Vee-ettevõte 

Vee-ettevõte on määratud vallas Vallavalikogu 20.04.2012 otsusega nr 10. ,,Vee-ettevõtja 

kinnitamine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine“. Vee–ettevõtjaks on Nõva Kilk OÜ. 

Tegevuspiirkonnaks kogu valla territoorium. Otsus saadaval aadressilt: 

[http://wd.novavald.ee/]. ME Nõva Kilk moodustati 1993 aastal. Osaühinguks muudeti 

ettevõte 1997 aastal. Ettevõte tegeleb Nõva ja Variku külas vee- ja kanalisatsiooni teenuse 

osutamisega. Põhitegevuseks on  soojusenergia tootmise, jaotamise ja müük Nõva külas. 

Samuti pakub ettevõte heakorratööde ja sanitaartehniliste remonttööde teenust. Ettevõttes 

töötab kolm põhitöökohaga töötajat: tegevjuht, raamatupidaja, lukksepp. Kaks katlakäitajat 

lisanduvad kütteperioodil.  
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2. Keskkonna – ja sotsiaalmajanduslikud näitajad 

2.1 Asukoht ja keskkond 

Nõva - üks kahest Looderanniku vallast - on  üks väiksemaid valdu Eestis. Nõva vald piirneb 

edelast Noarootsi vallaga, lõunast ja idast Oru vallaga ning põhjast ja kirdest Padise vallaga. 

See on saareke mere ja soode vahel, kus leidub mustikaid, pohli, seeni ja kauneid kohti 

puhkamiseks. Ja mitte ainult puhkamiseks - Nõva on väga inimsõbralik koht ka elamiseks ja 

ettevõtluse arendamiseks, rääkimata kodus töötamisest. Siin asuvad Eesti vanim pidevalt 

tegutsenud puukirik, mõis ja tsaariajal salakuulamiseks ehitatud raadiojaam. 

Nõva valla pindala on 129,6 km2  ja  elanikke  01.01.2012 seisuga 381. 

Nõva vallas asub 8 küla: Nõva, Rannaküla, Variku, Nõmmemaa, Hindaste, Tusari, Vaisi ja 

Peraküla küla. Elanike arv külades: Hindaste 24, Nõmmemaa 19, Nõva 136, Peraküla 17, 

Rannaküla 109, Tusari 17, Vaisi 32 Variku 70. 

Nõva valla keskus on Nõva küla, mis asub Lääne maakonna keskusest Haapsalust 48 km 

kaugusel ja Tallinnast 81 km kaugusel. 

Suurimaks väärtuseks on 10 km ulatuses Eesti parimate hulka kuuluvat omapärase laulva 

liivaga randa, liivikuid, luiteid ja rannavalle. Rändavate suudmetega liivamaa jõgedel on 

maalilised, kohati läbi luidete kaevatud kanjonilaadsed sängid. 

Nõva- ja Suursoo maastikukaitsealadel on suured luitemännikud, sood ja rabad, mis koduks 

arvukatele ulukitele - ilvestele, huntidele, põtradele ja karudele. Siinse linnuriigi uhkuseks on 

sookured, luiged, tedred, metsised ja kotkad. Nõva valla rannikult rändab sügisel ja kevadel 

läbi tuhandeid arktilisi veelinde. Jäävabas meres talvitub sadu aule, sõtkaid ja luiki. 

Nõva metsadest jõuab laia ilma kotkakaamera ja Interneti Looduskalendri vahendusel teave 

merikotkaste talvisest eluolust. Lisaks on Nõva rannikumeri teada-tuntud lestameri. 

RMK puhke- ja laagripaigad asuvad Peraküla Liivarannas, Uuejõel, Allikajärve, Lepaaugu 

järve ja Veskijärve ääres. 

Vääriselupikadena on nimetatud soostunud lepikuid, palu kuusikuid, kuuse segametsad, 

männi segametsad, nõmme –männikud. 
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Rahvusvahelise tähtsusega loodusalad on Leidisoo, Nõva-Osmussaare linnuala, Nõva –

Osmussaare loodusala, Suursoo-Leidisoo linnuala, Suursoo-Leidisoo loodusala. Neist 

esimene on Ramsari ala, ülejäänud Natura alad. 

2.2 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogia 

Nõva  vallas võetakse vett neljast põhjaveekompleksist:  

Kvaternaari veehorisont. See on maapinnast esimene põhjavee horisont. Valla territooriumil 

on see õhuke ja ühisveevarustuse seisukohalt ei oma tähtsust. Selle kihi vett võetakse 

vanemate üksikmajapidamiste juurde rajatud salvkaevudest ja madalatest puurkaevudest. 

Kvaternaari veekompleks toitub peamiselt sademeteveest, suurvee ajal ka pinnaveest. Veel on 

kõrge reostumisoht. 

Ordoviitsiumi veehorisont paikneb kogu valla territooriumil, orienteeruvalt 20- 40 m 

sügavusel maapinnast. Piirkonna põhjaveele on iseloomulik HCO3-Ca-Mg- ja HCO3-Mg-Ca-

tüüpi vesi mineraalainete sisaldusega 300-500 mg/l. Selle veehorisondi vett tarbivad enamus 

puurkaeve, mis on rajatud väikemajade juurde väljaspool ühisveevarustuse piirkonda. 

Ordoviitsium-Kambrium veehorisont paikneb ordoviitsiumi veehorisondi all. Selle horisondi 

kaevud on põhilisteks joogiveevarustuse allikateks ühisveevarustuse piirkondades. Piirkonnas 

on põhjavesi valdavalt HCO3-Mg-Ca-, HCO3-Na- Mg- või HCO3-Cl- Na-Mg-Ca-tüüpi, 

mineraalainete sisaldusega 200-500 mg/l; 

Kambrium-Vendi veehorisont on valla territooriumil kõige sügavamal paiknev veehorisont 

(ca 100-200 m sügavusel). Horisont on hästi kaitstud reostuse eest. Nõva vallas on Cl-HCO3-

Na-(Ca)(Mg) -tüüpi vee levikuala. Nõva vald asub nimetatud veehorisondi depressioonilehtri 

alal. Veevaru kasutamine nimetatud veehorisondist on aasta aastalt vähenenud javeevaru 

taastub ning piirangid ei ole Rannaküla ühisveevärgis kasutatavas puurkaevus veevõtuks 

seatud. 

2.3 Põhjavee kaitstus 

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub 

suurem osa Nõva vall territooriumist suhteliselt ja keskmiselt kaitstud põhjaveega alade 

hulka. Joonisel 1 on toodud Nõva valla põhjavee kaitstuse kaart. 
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Nõva küla, Vaisi küla ja Rannaküla asuvad nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. Nendes külades 

on põhjavee kõrge reostusohtlikkus. Samades piirkondades elab 70% kogu valla elanikest. 

Variku küla asub suhteliselt kaitstud põhjaveega alal ja oht põhjavee reostusele minimaalne. 

 

 

Joonis 1. Nõva valla põhjavee kaitstus 

Allikas: www.envir.ee (väljavõte põhjavee kaitstuse kaardilt) 

Leppemärgid on toodud lisas 5. 
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2.4 Põhjaveevaru 

Põhjaveevaru on vee kogus, mida lubatakse veehaarte abil kasutusele võtta nii, et oleks 

tagatud põhjavee hea seisundi säilimine. Veeseaduse alusel hinnatakse piirkonnas 

põhjaveevaru juhul, kui veehaarde tootlikkus on suurem kui 500 m³ ööpäevas. Nõva vallas 

sellist põhjavee tarbimist ei ole ja seega ei ole ka kinnitatud põhjaveevaru. Ühisveevarustuses 

kasutatavate põhjaveekogumite (Ordoviitsium- Kambriumi, Silur-Ordoviitsiumi ja 

Kambrium-Vendi)  seisund on Lääne-Eesti Veemajanduskava koostajate hinnangul hea. 

Põhjavee kasutamiseks on väljastatud vee-ettevõtjale 06.12.2010 vee erikasutusluba  

L.VV/319496 ja mis kehtib kuni 07.12.2015. Vee erikasutusluba saadav aadressilt 

[http://klis2.envir.ee/?page=klis_pub_view_dynobj&pid=1847857&tid=1031&u=201205311

41448&r_url=%2F%3Fpage%3Dklis_pub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1031%26u%3

D20120531141448]. 

2.5 Pinnavesi 

Nõva vald piirneb põhjaosas Soome lahega. Suur osa rannikumerest ja rannast on liivane. 

Liivarand on suure puhkemajandusliku tähtsusega. Esineb ka kiviseid rannikulõike, nt Liivase 

ja Toomaninal, kus rändrahnude seas leidub haruldasi gneissbretšarahne. Toomaninal 

paljanduvad veepiiril Jõhvi lademe paeplaadid rohkete kivististega. 

Vallas on mitmeid väikejärvi. Neist suurimad on Veskijärv, Hindaste järv ja Lepaaugu järv. 

Tuntud on ka Toatse järved ja Mustjärv. Veskijärve pindala on 1,92 km2, suurim sügavus 3 

meetrit. Järve ümbritsevad loode ja põhja poolt vanad luited, mujalt raba ja soostunud alad. 

Kaldavöötmes on põhi valdavalt liivane või turbane, kirdes ja idaosas ka kiviklibune, 

sügavamal mudane. Hindaste järve pindala on umbes 0,8 km2, suurim sügavus 1,5 meetrit. 

Järve ümbritsevad soostunud alad, järv kasvab kinni. Lepaaugu järve pindala on ligikaudu 0,2 

km2, keskmine sügavus 0,7 meetrit. Järve kaldad ja põhi on liivased, vaid idakallas on kohati 

soostunud. Suur Toatse järve pindala on 220 m2, suurim sügavus ligi 2 meetrit. Järv on 

segatoiteline, osaliselt liivase põhjaga. Väike Toatse järv (pindala 40 m2) ja Mustjärv (pindala 

200 m2) on huumustoitelised rabajärved. 

Jõgedest on suurimad Nõva jõgi ja Veskijõgi, mis kuuluvad Soome lahe vesikonda. Jõgesid 

on süvendatud ja õgvendatud. Veskijõe pikkus koos ülemjooksuks loetava Tulimurru jõega on 

12 km. Jõgi saab alguse Hindaste järvest ja suubub Keibu lahte. Jõe suue rändab, s.t tuul 
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kuhjab liivavallid suudme ette ning jõgi peab merrepääsuks rajama uue tee. Variku ja Nõva 

küla heitvee suublaks oleva Nõva jõe pikkus on 22 km, valgala 106,0 km2, kõrguste vahe 18,2 

m (lang 0,82 m/km). Jõgi saab alguse Leidissoo idaservast ja suubub samuti Keibu lahte. 

Nõva jõe suudmes (kohati ka keskjooksul) on probleemiks roostumine. Nõva jõgi on nii 

reostustundlik kui ka lõheliste kude- ja elupaik. 

2.6 Elanikkond ja asustus 

Nõva vald on oma elanikelt üks Eesti väiksemaid valdasi. Elanike arv vallas on olnud viimase 

10 aasta jooksul vähenev. See on tingitud kohapealse ettevõtluse vähesusest.  Nõva valla 

elanike arv oli 01.01.2012. a seisuga 381. Keskmine elanike tihedus on 2,93 inimest/km². 

Tabel 1. Nõva valla elanike arv 2008-2012 (seisuga 1. jaanuar)  

Aasta Elanike arv 

2008 418 

2009 415 

2010 410 

2011 392 

2012 381 

Allikas: Statistikaamet 

Nõva vallas asub 8 küla: Nõva, Rannaküla, Variku, Nõmmemaa, Hindaste, Tusari, Vaisi ja 

Peraküla küla. Elanike arv külades: Hindaste 24, Nõmmemaa 19, Nõva 136, Peraküla 17, 

Rannaküla 109, Tusari 17, Vaisi 32 Variku 70 (2010 rahvastikuregistri andmed). 

Rahvastiku paiknemine valla territooriumil on ebaühtlane, mis on tingitud suurte sooalade 

paiknemisest lõuna- ja idapool valla territooriumil. Põhiosa elanikest on koondunud valla 

põhjaossa Keibu lahe äärde, kus paiknevad valla keskus Nõva ja sadamapiirkond Rannaküla. 

Piirkonna elanikud on koondunud nõukogude ajal väljaehitatud Rannaküla sadama ja 

kalatööstuse juurde (kalurikolhoosi ,,Lääne Kalur“ osakond) ning endise kolhoosi keskusesse 

Nõval. Rannakülla ehitati tol ajal neli korrusmaja,  milles on kokku 36 korterit. Nõvale ehitati 

samuti neli korrusmaja (kortereid 36 tk., ambulatoorium ja kauplus).  

Elamumajanduse arengu osas on ette näha väikeelamute ehitamist. Koostatud ja algatatud 

ning kehtestatud  on mitmed detailplaneeringud väikemajade ehitamiseks vallas. 

Elanike arvu vähenemist vallas mõjutab suuresti ettevõtluse vähenemine. 
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2.7 Ettevõtlus ja tööhõive  

Nõva valla elanikud töötavad nii oma vallas kui naabervaldades. Ametlikult registreeritud 

töötuid statistikaameti järgi oli 13 (seisuga 1. jaanuar 2012), kuid tegelikult võib neid 

hinnanguliselt rohkem olla, sest kõik töötud pole ennast registreerinud. Tööelisi elanikke 

seisuga 1.jaanuar 2012 vanuses 20-69 on vallas 257. 

Nõva vallas tegutsevad mitmed ettevõtted. Enim  on neid puhkemajandusega tegelemas. 

Perakülas asub RMK Nõva teabepunk ja Nõval mitmeid majutusettevõtted. Tuntuim 

majutuskoht ,,Villa Nõva“ asub Vaisi külas. Nõva külas asub Eesti Posti Nõva kontor, 

kauplus ,, Laimi“. Varikul asub põllumajandusettevõte ja mööblitööstus. 

2.8 Sotsiaalsfäär ja infrastruktuur 

Nõva külas asub rekonstrueeritud Nõva Põhikool. Õppeaastal 2011-2012 õppis koolis 21 

õpilast, neist 5 õppis 9 klassis. Põhikoolis asub ka valla raamatukogu. Külas on perearstipunkt 

ja samas hoones arstipunktiga on Nõva huvikeskus. Nõva külas asub vallamaja, päästeameti 

Nõva päästekomando. Varikul tegutseb aktiivselt külaselts ning mille eestvedamisel rajati 

2011 aastal külastuskeskus. 

Vallasisene teedevõrk on hea, ka teede olukord on rahuldav. Riigimaanteed on  

rekonstrueeritud ja vald saanud tolmuvaba tee maakonna keskuse Haapsalu suunas (Riguldi - 

Nõva lõik ja ka Tallinna poole (Nõva-Harju-Risti lõik).  Suurematest teedest on kruusakattega 

veel Vaisi –Kuijõe tee Vaisi-Variku lõik.  

2.9 Elanike sissetulek ja kulutused vee- ja kanalisatsiooni teenusele 

Elanike sissetulekut vaatleme leibkonna sissetuleku põhiselt. Eelmise (2000. aasta) 

rahvaloenduse andmeil on Nõva vallas ühes leibkonnas 2,4 liiget. Statistikaameti andmetel oli 

2007. aastal leibkonnaliikme sissetulek ühes kuus Nõva vallas 277,98 EUR-i. 

Leibkonnaliikme sissetulek on toodud järgmises tabelis. 

Tabel 2. Leibkonnaliikme sissetulek 1. jaanuari seisuga, € 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

277,98 316,64 327,73 311,61 305,64 306,84 

Aastal 2008 ja edasi on sissetulek arvutatud keskmise kuupalga reaalpalga põhiselt ja 

korrigeeritud inflatsiooniga. Andmed korrigeerimiseks on võetud Rahadusministeeriumi 2012 
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aasta kevadisest makromajanduse prognoosist aastani 2016 

[http://www.struktuurifondid.ee/abimaterjalid-tasuvusanaluusi-koostamiseks/]. 

Nõva küla heitvee tariif on kehtiv alates 01.10.2009  ja on kinnitatud Vallavalitsuse 

09.06.2009 määrusega nr 1.  Nõva küla heitvee piirhinna kooskõlastamise määrus on saadaval 

aadressil [http://www.novavald.ee/docs/valm_01_2009.pdf]. Nõva küla vee tariif  ja Variku 

kanali – ja veeteenuse tariif kehtivad alates 2007 aastast ja kinnitatud vallavalitsuse 

määrusega nr 5 27.03.2007. Määrus saadaval aadressil 

[http://www.novavald.ee/docs/valm_5_2007.pdf]. Kehtivad hinnad on toodud tabelis 3. 

Tabel 3. Vee ja kanalisatsiooni teenuse tariifid, EUR/m³ 

Nõva küla 
ilma 

käibemaksuta 
koos 

käibemaksuga 

Tasu vee eest   

Füüsilised isikud  0,51 0,612 

Juriidilised isikud 0,51 0,612 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest  

Füüsilised isikud 1,15 1,38 

Juriidilised isikud 1,15 1,38 

Variku küla   

Tasu vee eest   

Füüsilised isikud  0,96 1,152 

Juriidilised isikud 0,96 1,152 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest  

Füüsilised isikud 0,38 0,456 

Juriidilised isikud 0,38 0,456 

Elanike vee- ja kanalisatsiooni teenuste tarbimine on piirkonniti erinev. Kaalutud keskmine 

ööpäevane tarbimine vallas 2011 aastal oli 38,43 liitrit vett ja 37,77 liitrit reovett inimese 

kohta. Tarbimine inimese kohta on toodud tabelis 4. 

Tabel 4. Vee ja reovee teenuse tarbimine elaniku kohta 2011 aastal, l/d 

Vesi 

Nõva 42,06 

Variku 16,42 

Reovesi 

Nõva 40,59 

Variku 16,76 

Allikas: Nõva Kilk OÜ 
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Kulutused vee ja kanalisatsiooni teenusele arvutame leibkonna põhiselt. Arvutustes kasutame 

Nõva küla  tarbimist, kuna see on suurem, kui Varikul ja annab teenuse taskukohasuse kohta 

piisava informatsiooni. Arvutuse tulemused on toodud tabelis 5.  

Arvutuste tulemusena on leitud leibkonna kulutused sissetulekust, mis on 2011. aastal 

kehtinud tariifide alusel 0,81 % leibkonna sissetulekust aastas ja 2012 tariifide alusel 0,85 % 

aastas. Seega on teenus taskukohane tarbijale, sest ei ületata soovituslikku ülemist piiri 

teenuse osatähtsusele sissetulekust ja mis on 4 %. 

Tabel 5. Kulutused vee ja kanalisatsiooni teenusele 2011 aastal ja prognoos 2012 aastaks , € 

Aasta  2011 2012 

leibkonna suurus inimest 2,40 2,40 

vee tarbimine leibkonnaliikme kohta l/d 42,06 43,26 

leibkonna vee tarbimine aastas m³ 36,84 37,89 

reovesi leibkonna liikme kohta l/d 40,59 43,26 

reovesi aastas m³ 35,55 37,89 

leibkonnaliikme sissetulek kuus € 305,65 306,84 

leibkonna sissetulek aastas € 8802,38 8836,96 

vee tariif €/m³ 0,612 0,612 

reovee tariif €/m³ 1,38 1,38 

vee maksumus aastas leibkonna kohta € 22,55 23,18 

reovee maksumus aastas leibkonna kohta € 49,06 52,29 

leibkonna kulu vee ja kanali teenusele € 71,61 75,47 

teenuse suurus sissetulekust % 0,81% 0,85% 

Soovituslik ülemine piir sissetulekust % 4,00% 4,00% 
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3. Olemasoleva olukorra kirjeldus Nõval 

3.1 Nõva küla vee ja kanalisatsiooni rajatised ning teenuste mahud 

Nõva külas elab 1. jaanuari 2012 seisuga 136 elanikku. Ühisveevärgi teenust kasutavad 108 

elanikku ja viis asutust. Ühiskanalisatsiooni teenust kasutavad 106 elanikku ja 5 asutust. 

Keskmine veetarbimine 42 liitrit inimese kohta ööpäevas  ja reovee ärajuhtimine 40 liitrit 

ööpäevas. Veevõtt puurkaevust 3160 m³ aastas ja vee müük 2400 m³ aastas. Vee-ettevõtte 

omatarve (filtrite pesu) 321 m³. Kadu 439 m³. Kao suurus on tingitud sellest, et osaliselt 

puuduvad korterites veemõõtjad ja vee arvestus toimub arvestuslikult. 

Põhjavee kasutamiseks on väljastatud vee-ettevõtjale 08.12.2010 vee erikasutusluba  

L.VV/319496 ja mis kehtib kuni 07.12.2015. Veeluba saadav aadressilt: 

[http://klis2.envir.ee/?page=klis_pub_view_dynobj&pid=1847857&tid=1031&u=201206191

14506&r_url=%2F%3Fpage%3Dklis_pub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1031%26u%3

D20120619114506]. Veeloaga on lubatud veevõtt  Nõva kooli puurkaevust 5000 m³ aastas.   

Nõva küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamiseks kasutatakse järgmist vara ja 

soetamisaeg on aeg, mil vee-ettevõtja Nõva Kilk OÜ on saanud varade omanikuks või 

soetanud need sihtfinantseerimise või omavahendite abil. Varade nimekiri kajastub seisuga 

01.01.2012.  

Tabel 6. Varad Nõva külas 

Põhivara nimi Soetamise aasta Soetusmaksumus Jääkväärtus 

Veetöötlusjaam Nõval (renoveeritud) 2009 17832,44 15603,39 

Pumbamaja Nõval 1984 247,98 72,30 

Biopuhasti hoone Nõval 1984 196,08 53,56 

Puurkaev-pumpla Nõval (renoveeritud) 2009 10987,05 9064,27 

Puurkaev Nõval 1982 319,56 0 

Reoveepuhasti Nõval (renoveeritud) 2009 72121,74 63106,55 

Veetorustik Nõval (renoveeritud) 2009 46593,25 38439,4 

Kanalisatsioonitorustik Nõval (renoveeritud) 2009 40214,1 33176,6 
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Olemasoleva veetorustiku pikkus Nõval 951 m ja reovee torustiku pikkus 746 m, millest 135 

m on survetorustik. Survetorustik ühendab reoveepumplat, mis paikneb ,,Apteegi“ kinnistul 

isevoolse torustikuga ,,Elu“ kinnistul. 

3.2 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Nõva küla ühisveevarustuse süsteem varustab joogiveega 4 korrusmaja, arstipunkti, kauplust, 

koolimaja, võimlat ja kolme eramut. Ülejäänud küla elamud omavad individuaalseid šaht ja 

puurkaevusi. Ühisveevärgi torustikud on plastiktorudest (PEH) läbimõõduga 32-40 mm. 

Veetorustik on rajatud aastatel 2007-2008 SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetusega. 

Omaosaluse kattis Vallavalitsus. 

Nõva küla ühisveevärgis kasutatakse puurkaevu katastri numbriga 8104 ja veehaarde nimetus 

on Nõva kool, sest puurkaev koos hoonega asub kooliga samal kinnistul. Puurkaevuga 

võetakse vett Ordoviitsium-kambriumi põhjavee kihist. Puurkaev on rajatud 1977 aastal. 

Puurkaevu sügavus 85 m, deebit 1,28 l/s ja staatiline veetase 7,7 m. Lubatud veevõt veeloaga 

on 5000 m³ aastas ja 13,7 m³ ööpäevas. Veevaru küla vajadusteks piisav. Sanitaarkaitseala 

kinnitatud ei ole. Võimalik maksimaalne ala on puurkaevust raadiusega 35 m kus puuduvad 

ehitised. Seda ala tuleb säilitada ja mitte lubada seal majandustegevust ega ehitisi.  Puurkaevu 

arvestuskaart on saadaval aadressil: 

[http://loodus.keskkonnainfo.ee/WebEelis/veka.aspx?pkArvestus=-1043247656]. 

Puurkaevu päis  paikneb hoones ja on suletud. Hoones (pumplas) asub veetöötlus ja 

juhtimiskilp. Hoone katus, uks ja aken on rekonstrueeritud. Pumpla sisevaade on toodud 

joonisel 2. 


