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Sissejuhatus 

Käesolev töö on koostatud Kehtna Vallavalitsuse ja OÜ Alkranel (konsultant) vahel sõlmitud 
teenuslepingu nr. 08-04-20-ÜVK alusel. 

Töö eesmärk on koostada Kehtna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise 
kava aastani 2032, mis on aluseks ÜVK rekonstrueerimisele ja väljaehitamisele Kehtna valla 
ÜVK-ga piiritletud aladel. Varasem Kehtna valla ÜVK arendamise kava on koostatud 2017.a. 
ning Järvakandi alevi ÜVK arendamise kava 2010.a. 

ÜVVKS kohaselt rajatakse ÜVK kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ÜVK 
arendamise kava alusel, mis koostatakse vähemalt 12-aastaseks perioodiks. Vastavalt 
ÜVVKS-ile tuleb arendamise kava üle vaadata iga nelja aasta järel ning seda vajadusel 
korrigeerida. Nii on võimalik tagada operatiivne ja süsteemipärane arendamise kava 
korrigeerimine vastavalt toimunud muudatustele, mis on omakorda aluseks ÜVK süsteemide 
vajadustepõhiseks arendamiseks Kehtna valla territooriumil.  

Arendamise kava ülesanne on piiritleda ÜVK-ga kaetud ala ulatus, anda hinnang ÜVK 
rajamise maksumuse kohta, näidata üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise 
kohad ja teised avalikud veevõtukohad.  

Käesolev arendamise kava kirjeldab lisaks piirkonna sotsiaal-majanduslikku olukorda ning 
keskkonnaseisundit. ÜVK arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigis 
kehtivatest õigusaktidest ja normatiividest. Samuti on arvestatud EL direktiividega ning 
rahvusvahelistest lepetest tulenevate kohustustega. 

Töö koostamise käigus analüüsitakse piirkonna põhjavee kvaliteeti ja kirjeldatakse 
võimalikke veehaarete rajamise võimalusi. Hinnatakse, milline saab olema rahvastiku 
veetarbimine ÜVK süsteemi väljaehitamise järel ning sellest lähtuvalt kirjeldatakse piirkonnas 
tekkiva reovee puhastusvõimalusi. 

Ühtlasi hinnatakse töös ÜVK süsteemide rekonstrueerimiseks ja väljaehitamiseks 
vajaminevate investeeringute mahte. Lähtuvalt ÜVK rajamiseks tehtavatest investeeringutest 
prognoositakse arendamise kava elluviimise järgset ÜVK teenuse hinda ning antakse ülevaade 
võimalikest finantseerimisvõimalustest investeeringute rahastamiseks.  

Arendamise kava koostamisel osalesid OÜ Alkranel konsultandid (Meelis Mark ja Kristjan 
Karabelnik). 
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1. Olemasoleva olukorra iseloomustus 

1.1 Üldandmed 

Kehtna vald tänapäevasel kujul on tekkinud kahe omavalitsuse – endise Kehtna valla ja 
Järvakandi valla ühinemisel 28.12.2016.  

Kehtna vald paikneb Kesk-Eestis Rapla maakonna lõunaosas (joonis 1), naabriteks on Rapla 
maakonnas Rapla vald ja Märjamaa vald, Järva maakonnas Türi vald, Pärnu maakonnas 
Põhja-Pärnumaa vald. Valla pindala on ligikaudu 512 km².  

Kehtna valda läbivad Tallinna-Lelle-Pärnu ja Lelle-Türi -Viljandi raudteed ning Tallinna-
Rapla-Türi ning Rapla-Järvakandi-Kergu tugimaanteed. 

Kehtna vallas elab 1.01.2020 rahvastikuregistri andmetel kokku 5490 elanikku. Valla 
keskuseks on Kehtna alevik. Valla territooriumil on 1 alev (Järvakandi), 5 alevikku (Kehtna, 
Kaerepere, Keava, Eidapere, Lelle) ja 43 küla. Suurimad asulad on Järvakandi alev (1206 
elanikku seisuga 01.01.2020), Kehtna alevik (1095), Kaerepere alevik (463), Lelle alevik 
(315), Keava alevik (265), Eidapere alevik (237), Ingliste küla (183) ja Lokuta küla (115), kus 
elab ca 71% valla rahvastikust. 

 
Joonis 1.  Kehtna valla asukoht. Allikas: Maa-ameti geoportaal. www.maaamet.ee. 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni haldamisega Kehtna vallas tegeleb käesoleval ajal OÜ 
Kehtna Vesi. 

1.2 Sotsiaal-majanduslik ülevaade 

1.2.1 Elanikkonna iseloomustus 

Kehtna Vallavalitsuse andmetel elas 2020. aasta 1. jaanuari seisuga Kehtna vallas 5490 
elanikku (vt tabel 1). 
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Tabel 1. Kehtna valla pindala ja elanike arv seisuga 01.01.2020 

Pindala (km2) Elanike arv 
Asustuse tihedus 
(in/km2) 

511,97 5490 10,7 
Andmed: Kehtna Vallavalitsus 

Eesti maapiirkondi iseloomustab madal sündivus, rahvastiku väljaränne ja negatiivne 
loomulik iive, mis põhjustab ka Kehtna vallas elanike arvu langemist. Rahvastiku püsimine ja 
elanike arvu kasv saab siin toimuda eeskätt sisserände ja loomuliku iibe tagajärjel. 

Valla rahvaarv on viimastel aastatel näidanud üldist vähenemistrendi. Rahvastikuregistri 
andmetel on aastatel 2015-2020 elanikkond vähenenud kokku 198 inimese võrra ehk ca 3,6%. 
Keskmiselt on elanike arv vallas viimase viie aasta jooksul vähenenud 0,7% aastas. 
Rahvaarvu muutus on olnud perioodil 2015-2020 asustusüksuseid vaadates erinev. Võrreldes 
aastaga 2019 on Kehtna valla elanike arv vähenenud 51 inimese võrra. Elanike vanuselise 
koosseisu moodustavad tööealised 62,3%, tööeast nooremad 16,1% ja pensioniealised 21,6%. 

Analüüsides rahvastiku vähenemise põhjuseid ühinenud omavalitsustes Kehtna vallas aastatel 
2015-2019 loomuliku iibe ja rändesaldo näitajate alusel, saab väita, et aastatel 2016-2018 
mõjutas väljaränne rahvastiku vähenemist piirkonnas oluliselt rohkem. 2019. aastal on 
rändesaldo vallas vähenenud ja elanikkonna arvu langust piirkonnas mõjutavad negatiivne 
loomulik iive ja väljaränne on liikunud tasakaalu suunas. 

Arendamise kava koostajad prognoosivad Kehtna valla elanike arvu vähenemist vastavalt 
Rapla maakonna rahvaarvu prognoosile (Statistikaamet, RV092) aastani 2032 keskmiselt ca 
0,6% aastas. Seega aastaks 2032 on Kehtna valla elanike arv ligikaudu 5097 inimest. 

Rahvastiku prognoosis toodud arvud on hinnangulised ning sõltuvad paljuski piirkonna ning 
kogu Eesti edasisest majanduslikust ning sotsiaalsest arengust. ÜVK arendamise kava jaoks 
on oluline prognoosida uute ÜVK teenuse kasutajate arvu ning täpselt teada, missugune on 
tegelik kohapealne olemasolev olukord.  

ÜVK arendamise kava jaoks on veel oluline analüüsida Kehtna valla leibkonnaliikme 
netosissetulekuid, mis on abiks arendamise kava koostajatel piirkonna elanike maksevõime 
prognoosimisel. Maksevõime analüüsimine on oluline arendamise kava finantsanalüüsi 
koostamisel, mis on aluseks Kehtna valla ÜVK-ga varustatud piirkondades ÜVK teenuse 
hinna kujunemisel. Selleks on analüüsitud Statistikaameti andmeid kogu Rapla maakonna 
leibkonnaliikmete netosissetulekute kohta. 

Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Rapla maakonnas 
2018. aastal ligikaudu 757,1 eurot (vt tabel 2). 2018. aasta näitaja on ligi 0,6% võrra suurem 
Eesti keskmisest (752,5 eurot). 2008-2018. aasta keskmine sissetuleku kasv on olnud aastas 
ligikaudu 6%. 
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Tabel 2. Leibkonnaliikme sissetulek Rapla maakonnas aastatel 2008-2018 

Aasta Netosissetulek kuus (eur) Muutus, % 
2008 394,2 19,63% 
2009 389,6 -1,18% 
2010 354,2 -9,99% 
2011 411,6 13,95% 
2012 433,4 5,03% 
2013 431,3 -0,49% 
2014 487 11,44% 
2015 509,2 4,36% 
2016 568,5 10,43% 
2017 665,4 14,56% 
2018 757,1 12,11% 

Keskmine - 6,02% 

Andmed: Eesti Statistikaamet 

1.2.2 Majandus ja tööhõive 

Statistikaameti andmetel on seisuga 01.01.2019. a Kehtna vallas 662 tegutsevat ühingut, sh: 5 
aktsiaseltsi, 307 osaühingut, 112 füüsilisest isikust ettevõtjat, 207 mittetulundusühingut, 27 
kohaliku omavalitsuse asutust, 2 tulundusühistut, 1 riiklik asutus ja 1 välismaa äriühingu 
filiaal.  

Olles strateegiliselt heas asukohas on vallal eeldused, et tagada hea ettevõtluskeskkond. 
Kehtna vallas on mitmeid uuendusmeelseid ja edasipüüdlikke ettevõtjaid, kellele läheb korda 
valla areng ja käekäik. 

2018. aastal on Kehtna valla suurim tööandja Kehtna Vallavalitsus koos allasutustega, kus 
kokku töötab üle 200 inimese. Suurim ettevõte vallas on üle 100 töötajaga AS O-I Production 
Estonia (endise nimega AS Järvakandi Klaas), mis on 1991. aastal asutatud 
klaasitootmisettevõte asukohaga Järvakandi alevis. Töötajate arvult teisel kohal (ligi 80 
töötajat) on Keava alevikus tegutsev Vindor OÜ, mis on eesti kapitalil põhinev ettevõte ja 
toodab profiilseid liiste, ukselenge ja aknapõskesid. Väiksematest puidutöötlemise ettevõtetest 
tegutseb vallas Järvakandi Puidutehas OÜ. Põllumajandusettevõtetest on suurim 50 töötajaga 
Kehtna Mõisa OÜ. Loomakasvatusega tegeleb Pae Farmer OÜ ja piimakarjakasvatusega 
Tavex OÜ. Rodnas OÜ Kehtna alevikus tegeleb põllumajandusmasinate, -seadmete ja 
lisaseadmete hulgimüügiga. Olulisteks tööandjateks vallas on ka Kehtna Kutsehariduskeskus 
(üle 30 töötaja) ja Frank Kutteri lihatööstus (Kehtna valla arengukava ja eelarvestrateegia 
aastateks 2019-2023). 

Statistikaameti andmetel moodustas registreeritud töötute osakaal 2019.a ca 2,5% Kehtna 
valla elanike arvust.  

Valla sotsiaalmajanduslikku olukorda iseloomustab ka vallas sotsiaaltoetusteks makstava 
summa suurus eelarvest. Toetussummad on aastate lõikes olnud erinevad, kuid aastast 2017 
on need mõnevõrra vähenenud. Sellest võib järeldada, et elanike sotsiaalne olukord on 2017.a. 
mõnevõrra paranenud. Alljärgnevalt on toodud tabelis 3 ülevaade aastatel 2015-2019 
sotsiaaltoetusteks makstavatest summadest. 
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Tabel 3. Kehtna vallas toimetulekutoetusteks makstavad summad aastatel 2015-2019. 

Aasta 2015 2016 2017 2018 2019 
Toimetulekuks makstav summa valla 
eelarvest (eurot) 

318 400,0 443 700,0 388 770,2 334 201,8 300 283,6 

Andmed: Statistikaamet 

1.3 Keskkonnaülevaade 

Maastikud on valla piires vahelduvad ja mitmekesised. Suur osa valla loodusmaastikust jääb 
Kõnnumaa maastikukaitseala piirkonda. Kõnnumaa on eriline maastikuline kooslus, mis on 
tekkinud jää-aja lõpul mandrijää sulamise tulemusena. Seda iseloomustavad künkad, mäed ja 
nende vahele jäävad väikesed järved, rabad ning metsatukad. Kõrgemad alad ehk 
mõhnastikud jäävad Palukülasse ja Lelle mõisa piirkonda, Panga mägedesse Lokuta 
piirkonnas. Keava mäed jäävad Linnaaluste külla Keava piirkonnas. 
Valla maa-alale jäävad samuti mitmed laukarohked rabad - Mukri raba, Ellamaa raba, 
Nõlvasoo raba, Taarikõnnu raba, Palasi raba, Imsi raba, Kastna raba, Imsi raba ja Keava raba. 
Järvi on valla piirides suhteliselt vähe, nendeks on soos paiknevad rabajärved või kunstlikult 
tekitatud paisjärved. Suurematest jõgedest on valla territooriumil Ingliste piirkonnas voolav 
Keila jõgi (Kehtna valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023). 

Kehtna vald kuulub Lääne-Eesti vesikonda. 

1.3.1 Kaitsealused objektid 

Kehtna valla territooriumil asuvad järgmised kaitstavad loodusobjektid: 
1. Kaitsealad: 

• Kõnnumaa maastikukaitseala 
• Käru looduskaitseala 
• Mukri maastikukaitseala 
• Pae maastikukaitseala 
• Raikküla-Paka maastikukaitseala 
• Taarikõnnu looduskaitseala 
• Tillniidu looduskaitseala 
• Tõrasoo looduskaitseala 
• Eidapere mõisa park 
• Eidapere park (Eidapere metskonna park) 
• Ingliste mõisa park 
• Keava lehiste katsekultuur alleega 
• Keava põlispuud 
• Kehtna mõisa park 
• Kuningapalu 
• Lellapere põlispuud 
• Lelle mõisa park 
• Räägu-Tõnise ja Räägu-Kupja männikud 

2. Natura 2000 alad: 
• Kõnnumaa-Väätsa linnuala 
• Taarikõnnu-Kaisma linnuala 
• Kastna-Rapla loodusala 
• Kõnnumaa loodusala 
• Mukri loodusala 
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• Nõlvasoo loodusala 
• Pae loodusala 
• Raikküla-Paka loodusala 
• Salavalge-Tõrasoo loodusala 
• Taarikõnnu loodusala 
• Tillniidu loodusala 

3. Püsielupaigad: 
• Ahekõnnu metsise püsielupaik 
• Haakla väike-konnakotka püsielupaik 
• Koogiste väike-konnakotka püsielupaik 
• Kõrbja must-toonekure püsielupaik 
• Kõrbja väike-konnakotka püsielupaik 
• Nõlva metsise püsielupaik 
• Nõlvasoo metsise püsielupaik 
• Pulga väike-konnakotka püsielupaik 
• Selja metsise püsielupaik 
• Sooaluste väike-konnakotka püsielupaik 
• Vanaaseme15 väike-konnakotka püsielupaik 
• Vastja metsise püsielupaik 

1.3.2 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogia 

Kehtna valla nagu kogu Rapla maakonna aluspõhja moodustavad Ordoviitsiumi ja Alam-
Siluri lubjakivid ning dolomiidid, mis lasuvad Kambriumi liivakividel ja savidel. Nimetatud 
settekivimite all on moonde- ja tardkivimid; graniidid, gneisid ja kildad. Settekivimikihid on 
väikese kaldega lõunasse (umbes 1 m kilomeetri kohta). Vald paikneb Raikküla lademe 
avamusalal. 
Tänase pinnamoe kujunemisel on olnud suure tähtsusega viimane jääaeg. Liustiku 
taandumisel Pandivere ja Paluvere staadiumis (11-12 tuhat aastat tagasi) vormusid praegused 
pinnavormid. Kui liustikukeel taandus suhteliselt kiiresti ja ühtlaselt, jäi maha õhuke, 
enamasti 2-4 m paksune moreenikiht, kus aga liustiku taganemine takerdus moodustusid 
omapärased moreensed servakuhjatised (Keava-Lelle piirkond). Selles kandis on moreenkate 
paksem (kuni 20 m) ja reljeef rahutu, moodustades valla looduskauneimaid maastikke. Siia 
jääb valla ja ka Rapla maakonna kõrgeim koht Paluküla Hiiemägi - 106 m, mis on ühtlasi 
kogu Lääne-Eesti kõrgeim punkt.  
Suurem osa vallast paikneb Põhja-Eesti lavamaal puutudes kokku nii Lääne-Eesti madalikuga 
(Kasari ja Keila jõgikondade alad valla loodeosas) ja kaguosa ulatub Pärnu madaliku 
servaaladele.  

Inglistest läänepoole jääv Pae küla on tuntud Pae karstiala tõttu, mis on omapäraste koobaste 
ja suurte karride esinemise tõttu võetud riikliku kaitse alla. Väheldasel, umbes 2 ha suurusel 
karstialal on rohkesti mitmesuguseid karstivorme: karstilehtreid ja -lohke, avalõhesid, 
kaevusarnaseid auke, karre. Viimased on paasaluspõhja pinnale vee toimel tekkinud 
korrapäratu kujuga vaokesed, uurded ja nendevahelised kühmukesed. 

Põhja-Eesti lavamaa mullad on suhteliselt viljakad ja soodsa veerežiimiga, mistõttu enamik 
maast on igiammusest aegadest põllustatud. Valla lõunaosa paikneb osaliselt Kõnnumaal, 
milleks nimetatakse Vahe-Eesti keskosa, mida iseloomustavad laialdased metsad ja sood ning 
hõre, hajali asustus ümbrusest veidi kõrgemale ulatuvatel lamedatel seljandikel. Kõnnumaal 
on harimiseks kõlblikke alasid tunduvalt vähem (95% maadest on liigniisked) ja need 
paiknevad hajusalt.  
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Mullakiht on valdavalt kuni 0,5 m paksune. Mullakihile järgneb enamasti lubjakivirähk 
saviliiva vahetäitega. Kihi paksus 1,0-4,5 m. Kohati võib esineda plastse konsistentsiga savi 
vahekiht. 1,0 kuni 5 m sügavusel maapinnast lamab Alam-Siluri Raikküla lademe lõheline 
lubjakivi.  
Muldade lähtekivimiks on pinnakatte pealmine osa (õhukese pinnakatte korral koos 
pealiskorra ülemise kihiga (moreen pael). Pinnakatte puudumisel on mulla lähtekivimiks 
pealiskorra pealmine murenenud kiht (paepealsed).  

Mullatüüpidest esinevad põhilised järgmised tüübid: soostunud kamarmullad, soomullad, 
paepealsed ja rähksed mullad, leostunud ja leetjad mullad, väikese levialaga on leede-, 
leetunud ja soostunud leetunud mullad. 

Aluspõhja pealmise kihi moodustavad vallas Alam-Siluri Raikküla lõhestunud lubjakivid, mis 
on küllaltki veerikkad. Põhjavee üldine liikumise suund on põhjast lõunasse, Lellest ida pool 
loodest kagusse.  

Vald paikneb Raikküla lademe avamusalal, pinnakate on õhuke, seetõttu tuleb põhjavee 
kaitstuse seisukohalt valla maid aladel, kus puuduvad moreenmoodustised, lugeda kaitsmata 
või nõrgalt kaitstud põhjaveega aladeks. Enamus valla ühisveevärgi puurkaeve toitub Alam-
Siluri veehorisondist, seetõttu on oluline puurkaevudel nõuetekohase (üldjuhul 50 m raadiuses 
ümber puurkaevu) sanitaarkaitsetsooni olemasolu  (Kehtna valla ÜVK arendamise kava 2012-
2024). 

1.3.2.1 Veeandvus 

Vastavalt Eesti hüdrogeoloogilisele kaardile (1:400000, EGK 1998) jääb Kehtna vald 
peamiselt Siluri-Ordoviitsiumi lubjakivi, dolomiidi ja mergli kivimitekihtide piirkonda. 
Lõhelistes ja karstunud kivimites asuvates veekihtides on puurkaevude erideebitid on 
enamasti vahemikus 2,0-5,0 l/s*m. Valla põhjaosas on puurkaevude erideebitid enamasti 0,1-
0,5 l/s*m ning osades piirkondades ka 0,5-2,0 l/s*m. 

Kehtna valla asulate veevarustuses kasutatavad puurkaevud saavad vee peamiselt Siluri, 
Ordoviitsiumi ning Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi veekihtidest. Siluri puurkaevude 
(Lelle, Lokuta külad, Eidapere, Keava, Kaerepere ja Kehtna alevikud ning Järvakandi alevi) 
deebitid on valdavalt 1,66-12,77 l/s. Ordoviitsiumi puurkaevu (Hertu külas) deebit on 3,33 l/s 
ning erideebit 0,11 l/s*m. Siluri-Ordoviitsiumi puurkaevu (Ingliste külas) deebit on 8,6 l/s. 
Lisaks on Kaerepere asulas ühisveevarustuses kasutatav ka üks Ordoviitsiumi-Kambriumi 
puurkaev, mille deebit on 5,22 l/s ning erideebit 0,27 l/s*m. 

Siluri–Ordoviitsiumi põhjaveekogumi põhjaveele on iseloomulik kõrge rauasisaldus, mis 
omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. Kehtna vallas on töödeldakse kõikide 
ühisveevarustussüsteemide puurkaevude vett rauaeraldusfiltrite abil. 

1.3.2.2 Põhjavee kaitstus 

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub 
Kehtna vald peamiselt nõrgalt kaitstud põhjaveega alade hulka (Joonis 2). Valla edelaosas, 
aga ka Kehtna ja Keava aleviku ümbruses on põhjavesi enamasti kaitsmata. Mõningates 
kohtades (nt Lelle aleviku ümbruses, Eidapere alevikus ja Lokuta külas) on põhjavesi ka 
keskmiselt kaitstud. 

Kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alade on eelkõige alvarid, kus moreenist 
pinnakatte paksus on alla 2 m. Nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega aladel on 
valdavalt moreenist pinnakatte paksus 2-10 m ning savi või liivsavi paksus alla 2 m. 
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Keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus) põhjaveega aladel on moreenist pinnakatte 
paksus 10-20 meetrit ning savi ja liivsavi paksus 2-5 meetrit. Suhteliselt kaitstud (madal 
reostusohtlikkus) põhjaveega aladel on moreenist pinnakatte paksus 20-50 meetrit ning savi ja 
liivsavi paksus 5-10 meetrit. Kaitstud (väga madal reostusohtlikkus) põhjaveega aladel on 
moreenist pinnakatte paksus üle 50 meetrit ning savi ja liivsavi paksus  üle 10 meetrit.  

 

Joonis 2.  Kehtna valla põhjavee kaitstuse kaart  (Maa-ameti geoportaal, www.maaamet.ee)
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1.3.2.3 Põhjavee varud, veekasutus ja seisund 

Veeseaduse § 12 lg 6 alusel, Põhjaveekomisjoni 02. detsembri 2005. a ettepaneku põhjal 
(protokoll nr 79) ning vastavalt Keskkonnaregistri põhjaveehaarete nimistus hoitavale 
põhjaveevarude arvestusele maakondade kaupa on vastavalt Keskkonnaministri 6. aprilli 
2006 a. käskkirjale nr 402 “Rapla maakonna põhjaveevarude kinnitamine” Kehtna valla 
territooriumil kinnitatud põhjaveevarud toodud tabelis 4. 

Tabel 4. Kehtna valla territooriumil kinnitatud põhjaveevarud 

Põhjaveemaardla 
Põhjaveemaardla 

piirkond 

Veekihi 
geoloogiline 

indeks 

Põhjaveevaru 
m3/ööpäevas 

Varu 
kategooria* 
ja otstarve 

Kasutusaeg 

Järvakandi Järvakandi O 2 400 T1 joogivesi kuni 2021 

Andmed: Keskkonnaministri 06 aprilli 2006 a käskkiri nr 402 “Rapla maakonna põhjaveevarude kinnitamine” 

*Keskkonnaministri 27. jaanuari 2003. a määruse nr 9 “Põhjaveevaru hindamise kord“ kohaselt jaguneb 
põhjaveevaru uurituse detailsuse alusel tarbevaruks T1 või T2 või prognoosvaruks P. T1 on tagatud 
põhjaveevaru, T2 on hinnatud põhjaveevaru ja prognoosvaru P on haldus- või hüdrogeoloogilise piirkonna 
põhjaveevaru eeldatav hulk, millega tuleb arvestada piirkonna arengukavade koostamisel, vee erikasutuslubade 
andmisel ja ühest puurkaevust koosneva veehaarde projekteerimisel. 

Kehtna valla ühisveevarustuses kasutatavate puurkaevude kaudu ammutatakse vett kolmest 
põhjaveekogumist: Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogum, Siluri-Ordoviitsiumi Harju 
põhjaveekogum ja Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas. 
Ülevaade Eesti Geoloogiateenistuse poolt 2020.a. hinnatud seisundi kohta on toodud 
alljärgnevas tabelis. 

Tabel 5.  Kehtna valla ühisveevarustuses kasutatavate põhjaveekogumite seisund 

Põhjaveekogum 
Põhjaveekogumi 

number 

Keemiline 
koondhinnang 

2020 

Koguseline 
koondhinnang 

2020 

Põhjavee 
koondseisund 

2020 

Mittehea 
seisundi 
põhjus 

Siluri-Ordoviitsiumi 
Matsalu 

põhjaveekogum 
11 Halb Hea Halb 

Vajab 
selgitamist 

(kõrged PHT 
näidud) 

Siluri-Ordoviitsiumi 
Harju 

põhjaveekogum 
10 Hea Hea Hea - 

Ordoviitsiumi-
Kambriumi 

põhjaveekogum 
Lääne-Eesti 
vesikonnas 

4 Hea (O) Hea Hea (O) 

Vajab 
selgitamist 
(kõrgemad 

Cl- 
sisaldused) 

Andmed: Eesti põhjaveekogumite seisund perioodil 2014-2019. Eesti Geoloogiateenistus, 2020. 

Kehtivaid keskkonnalubasid, mis sätestavad veevõtu või heitvee ja teisi vett saastavate ainete 
suublasse juhtimise ning veekogu paisutamise on Kehtna vallas 07.08.2020 seisuga 8 
(alljärgnev tabel). Lisaks käsitlevad veevõtu või heitvee ja teisi vett saastavate ainete 
suublasse juhtimist veel 5 keskkonnakompleksluba. 
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Tabel 6. Kehtivad keskkonnaload ning keskkonnakompleksload Kehtna vallas 

nr. 
Vee 
erikasutaja/käitaja Keskkonnaloa nr Vee erikasutuse iseloomustus 

1 OÜ Kehtna Vesi L.VV/330200 

Elanikkonna varustamine Järvakandi alevis 
joogiveega 
ja heitvee juhtimine Vihakuojja (VEE1113101). 

2 OÜ Kehtna Vesi L.VV/328665 
Põhjaveevõtt puurkaevudest üle 5 m3/ööpäevas ja 
heitvee juhtimine suublasse. 

3 MTÜ Elupuu L.VV/328517 
Põhjaveevõtt üle 5 m³ ööpäevas ja heitvee juhtimine 
suublasse 

4 
AS O-I Production 
Estonia L.VV/327271 Põhjaveevõtt üle 5 m³ ööpäevas 

5 Mihkel Haud L.VV/326081 Ingliste oja paisutamine Kopraoja paisuga 

6 
Lelle Põllumajanduse 
OÜ L.VV/325767 

Põhjavee võtmine üle 5 m3 ööpäevas loomakasvatuse 
tarbeks 

7 OÜ Tavex L.VV/325739 Vee võtmine puurkaevust loomakasvatuse tarbeks. 

8 

Eesti 
Tõuloomakasvatajate 
Ühistu L.VV/325174 Põhjaveevõtt üle 5 m3/ööpäevas. 

    

1 AS O-I Estonia L.KKL.RA-34560 
Põhjaveevõtt Järvakandi Klaasi pk 7 (13801) ja 
Järvakandi Klaasi pk 8 (15203) puurkaevudest 

2 Kehtna Mõisa OÜ L.KKL.RA-165045 
Põhjaveevõtt Kehtna tootmistsooni puurkaevust 
(9161)  

3 OÜ Tavex L.KKL.RA-164674 Põhjaveevõtt Pruki farmi puurkaevust (14932) 
4 OÜ Pae Farmer L.KKL.RA-164670 Põhjaveevõtt Kalda lüpsifarmi puurkaevust (8394) 

5 
Frank Kutter Farmid 
OÜ L.KKL.RA-164416 Põhjaveevõtt Koogimäe puurkaevust (9225) 

Andmed: KOTKAS (07.08.2020) 

1.3.3 Ehitusgeoloogia 

Kuna ehitusgeoloogilised tingimused on vallas erinevad, siis tuleb territoorium rajoneerida.  
Ehitusgeoloogiliselt jääb Kehtna vald peamiselt (eelkõige valla kesk- ja lõunaosa) tugevasti 
soostunud akumulatsioonitasandike aladele.  

Aluspõhi koosneb Ordoviitsiumi-Siluri lubjakividest. Pinnakatte paksus on väike (keskmiselt 
3...4 meetrit). Pinnakate algab 1...2 meetri paksuse moreenkihiga. Moreen on kaetud 
jääjärveliste liivade, liivsavide ja saviliivadega, enamasti samuti vaid 1...2 meetri paksuselt. 
Sageli esinevad väiksemad sood 1...3 meetrilise turbakihiga.  

Pinnavesi on kõikjal maapinna vahetus läheduses, mistõttu piirkond on ehituseks vähesobiv. 
Tasase reljeefi ja jõeorgude vähese sisselõike tõttu on kunstlik drenaaž raske ja sageli 
väheefektiivne. Soostumise tõttu on ka teedeehitus raske. Et vältida külmakerkeid tuleb 
ehitada kõrged teetammid.  

Osaliselt jääb valla põhjaosa Ordoviitsiumi-Siluri platoo abrasioonitasandiku piirkonda. 
Reljeef on piirkonnas tasane, enamasti nõrgalt lainjas. Kohati esinevad 10...20 meetri 
kõrgused kitsad eesseljandikud. Aluspõhi koosneb Ordoviitsiumi-Siluri kividest, milles 
esineb karstiprotsesse. Pinnakate on üldiselt õhuke ning mitmel pool esineb alvareid – 
pinnakatteta alasid, kus lubjakividel esineb vaid õhuke mullakiht. Põhiliseks pinnakatte 
tüübiks on põhimoreen, mille paksus ulatub harva üle 2...3 meetri. Samuti on laialt levinud 
pinnasetüübiks fluvioglatsiaalsed liivad ja kruusad, mis esinevad kas tasandikel moreeni all 
või selle peal, või moodustavad eesseljandikke. Paljudes aluspõhja või moreenikatte nõgudes 
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esineb viirsavisid, enamasti voolavaid, 1...2 m paksuses ja turbalasundeid umbes 
samasuguses paksuses. Pinnaveed lasuvad üldiselt maapinna lähedal, mistõttu madalamad 
kohad on tihtipeale soostunud. Piirkonda iseloomustavad üldiselt suure kandevõimega 
pinnased. Erandiks on ainult üksikud soised madalamad kohad voolavate viirsavide või 
turbaga. Ehitussüvendid ja tranšeed tuleb sageli rajada lubjakivisse, mis teeb nende rajamise 
kulukaks. (Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965). 

Kehtna valla maapinna geoloogilist läbilõiget kirjeldavad ka järgnevad Kehtna valla 
puurkaevude arvestuskaartidelt saadud andmed läbilõigete kohta. Geoloogiline läbilõige 
näitab, millised kivimid piirkonnas levivad ja kui sügaval need paiknevad. Valla erinevates 
piirkondades paiknevate puurkaevude geoloogilised läbilõiked annavad ülevaate piirkonnas 
levivatest kivimikompleksidest ning nende sügavustest. Kehtna valla geoloogia 
iseloomustamiseks on võetud järgmised puurkaevud: 

Järvakandi alevi Tallinna mnt 15 puurkaev (puurkaevu katastri nr 51184) 

 0-4,0 m – saviliivmoreen liiva ja kruusa vahekihtidega; 

 4,0-80,0 m – lubjakivi ja dolomiidistunud lubjakivi. 

Kaerepere aleviku Saunaküla puurkaev (puurkaevu katastri nr 9232) 

 0-10,0 m – kruusane liivsavi munakatega; 

 10,0-24,6 m – lõheline lubjakivi; 

 24,6-36,0 m – lubjakivi mergli vahekihtidega; 

 36,0-51,0 m – mergel savika lubjakivi vahekihtidega; 

 51,0-55,0 m – lubjakivi; 

 55,0-99,0 m – lubjakivi ja savikas lubjakivi; 

 99,0-113,0 m – savikas dolomiit; 

 113,0-119,0 m – lubjakivi; 

 119,0-130,0 m – savikas dolomiit; 

 130,0-148,0 m – lubjakivi ja dolomiidistunud lubjakivi; 

 148,0-151,0 m – mergel; 

 151,0-181,0 m – lubjakivi ja savikas lubjakivi; 

 181,0-202,0 m – lubjakivi; 

 202,0-213,0 m – savikas lubjakivi; 

 213,0-214,0 m – glaukoniitlubjakivi; 

 214,0-217,0 m – glaukoniitsavi ja diktüoneemakilt; 

 217,0-245,0 m – liivakivi aleuroliidi vahekihtidega; 

 245,0-250,0 m – aleuroliitsavi. 

Lelle küla puurkaev (puurkaevu katastri nr 9442) 

 0-7,0 m – liiv kruusa vahekihtidega; 

 7,0-10,0 m – kruus; 

 10,0-40,0 m – lõheline lubjakivi; 

 40,0-45,0 m – lõheline lubjakivi; 
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Eidapere aleviku puurkaev (puurkaevu katastri nr 9052) 

 0-8,5 m – liivsavi kruusa ja veerisega; 

 8,5-17,0 m – savikas kruus munakatega; 

 17,0-30,0 m – savikas lubjakivi ja dolomiidistunud lubjakivi; 

 30,0-60,0 m – lubjakivi ja dolomiidistunud lubjakivi. 

Hertu küla puurkaev (puurkaevu katastri nr 9616) 

 0-4,2 m – saviliiv kruusaga; 

 4,2-26,0 m – dolomiidi ja lubjakivi vaheldumine; 

 26,0-40,4 m – savikas lubjakivi 

 40,4-70,0 m – lubjakivi ja savikas lubjakivi. 

1.3.4 Pinnavesi 

Kehtna vald asub pinnavete veelahkmel. Valla Paluküla piirkonnas kohtuvad Keila, Kasari ja 
Pärnu jõgikonna piirid, seega on valla maa-alal Soome lahe (Harju), Väinamere (Matsalu) ja 
Riia lahe (Pärnu) alamvesikondade veelahe.  

Valla kirdeosa kuulub Keila jõgikonda (Keila jõgi), põhja- ja lääneosa – Kasari jõgikonda 
(Kuusiku jõgi ja Vigala jõgi ning Keava peakraav); lõuna- ja kaguosa – Pärnu jõgikonda 
(Vändra jõgi, Imsi oja, Kastna peakraav; Vastja oja; Massu jõgi; Sauga jõgi, Eidapere 
peakraav; Nurtu jõgi).  

Enamik jõgedest ei voola looduslikes sängides, vaid maaparandustööde käigus kaevatud 
kanalites, kuhu suubub hulgaliselt maaparandussüsteemide kraave. 

Järvi on valla piirides suhteliselt vähe ja tegu on valdavalt rabajärvedega. Järvedest tuleb 
nimetada Imsi rabajärve (3,7 ha), Palasi järved (Suurlaugas ning Vanamatsi laugas) ja 
Eidapere e Mukri laugasjärve (2,2 ha) ning supluskohtadena kasutatavaid tehisjärvi: Kehtna 
lähistel Räägu paisjärv, Kaerepere lähistel Estonia paisjärv, Aleti tuletõrje veehoidla Eidapere 
lähistel. 

Vastavalt Lääne-Eesti veemajanduskavale (kinnitatud VV 7.01.2016.a. korraldusega) on 
Kehtna vallas uuritud (Keskkonnaagentuur, veekogumite seisundiinfo 07.08.2020) 
vooluveekogudest kesises seisundis Keila (lähtest Atla jõeni), Vigala (lähtest Kuusiku jõeni) 
ja Vändra (lähtest Imsi ojani) jõed ning Raikküla oja. Kesise seisundi põhjusteks on eelkõige 
paisud, varasem reostus (toitained) ning hajureostus põllumaalt. Ülejäänud vooluveekogud on 
heas seisundiklassis. Seisuveekogude seisundit Kehtna vallas hinnatud pole. 

1.3.5 Muud loodusvarad 

Seisuga 16.03.2020 asuvad osaliselt või täielikult Kehtna valla territooriumil 21 
keskkonnaregistri maardlate nimistus arvel olevat maardlat, 7 kehtiva kaevandamisloaga 
mäeeraldist ja menetluses on 2 kaevandamise loa taotlust. Registreeritud maardlate alusel 
leidub maavaradest Kehtna vallas kruusa, liiva, dolokivi, savi ja turvast. Turbavarud kattuvad 
osaliselt kaitsealadega. 

Kaevandustegevus toimub väljastatud kaevanduslubade alusel Ahekõnnu kruusakarjääris, 
Kullamaa II liivakarjäär, Imsi turbatootmisalal, Keava turbatootmisalal, Hõreda 
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turbatootmisalal, Raja kruusakarjääris ja Hertu kruusakarjääris (Rapla valla ja Kehtna valla 
üldplaneeringute ühise KSH VTK). 

Kasutusele on võimalik võtta Keava killustiku ja ehitusdetailide valmistamiseks sobivat 
lubjakivi ning Kehtna ja Eidapere savivarusid. Kruusakarjäärid on eravalduses või kuuluvad 
looduskaitsealadele. Nõlvasoo turbavaru on sobiv väetiseks ja alusturbaks, teised turbavarud 
on looduskaitsealadel. 

1.4 Vee-ettevõtte iseloomustus 

Kehtna vallas tegeleb käesoleval ajal vee-ettevõtlusega OÜ Kehtna Vesi. Vee-ettevõte on 
moodustatud endise Kehtna Elamu OÜ ja Järvakandi Kommunaal OÜ ühinemise tulemusena 
13.08.2019. Vee-ettevõte kuulub Kehtna vallale. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad kuuluvad peamiselt OÜ-le Kehtna Vesi. 
Üksnes Keava alevikus on ÜVK torustike omanikuks AS Matsalu Veevärk, kuid nende 
opereerimisega tegeleb OÜ Kehtna Vesi. 

OÜ Kehtna Elamu on määratud Kehtna valla haldusterritooriumil vee-ettevõtjaks Kehtna 
Vallavolikogu 21.12.2016. a. otsusega nr 135. Vee-ettevõtjaks määramise otsus kehtib kuni 
31.12.2021. 

OÜ Kehtna Elamu tegevuspiirkonnas Kehtna valla haldusterritooriumil on ÜVK teenuse 
hinnad kooskõlastatud 10.05.2016.a. Kehtna Vallavalitsuse korraldusega nr 155.  

OÜ Kehtna Elamu tegevuspiirkonnas Kaerepere alevikus on ÜVK teenuse hinnad 
kooskõlastatud 21.03.2017.a. Kehtna Vallavalitsuse korraldusega nr 82. Veeteenuse hinnad 
Kaerepere aleviku tegevuspiirkonnas kehtivad alates 01.06.2017.a.  

OÜ Järvakandi Kommunaal tegevuspiirkonnas Järvakandi alevi haldusterritooriumil on ÜVK 
teenuse hinnad kehtestatud vastavalt Konkurentsiameti 07.01.2013 otsusele nr 9.1-3/13-001. 

Tabel 7 kirjeldab hetkel kehtivaid ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hindasid Kehtna 
vallas OÜ Kehtna Vesi teeninduspiirkondades. 

Tabel 7. ÜVK teenuse hinnad Kehtna vallas (ilma käibemaksuta) 

ÜVK teenus 1 m3 maksumus (eurot) 

Endise OÜ Kehtna Elamu tegevuspiirkond 
Hind võetud vee eest 1,465 
Hind reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,1 

Endise OÜ Järvakandi Kommunaal tegevuspiirkond 
Tasu võetud vee eest 0,9482 
Tasu reovee ärajuhtimise eest sõltuvalt tarbimismahust  
       0 - 500 m³/kuus 0,2086 
       üle 501 m³/kuus 0,0261 
Tasu reovee puhastamise eest I reostusgrupp 0,1966 
Tasu reovee puhastamise eest II reostusgrupp 0,9209 
Tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 
ärajuhtimise ja puhastamise eest 

0,2226 

Andmed: Kehtna Vallavalitsus 

Ülevaade OÜ Kehtna Vesi vee-ettevõtluse majandusnäitajatest Kehtna vallas aastatel 2019 on 
toodud alljärgnevas tabelis. 
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Tabel 8. OÜ Kehtna Vesi tulud ja kulud ÜVK teenuse osutamisel Kehtna vallas 2019. 
aastal 

Näitaja 
  

2019 
(eurot) 

Müüdud veeteenus elanikkonnale ja juriidilistele isikutele 116 326,29 
Müüdud kanalisatsiooniteenus elanikkonnale ja juriidilistele isikutele 166 381,86 
Müügitulu kokku: 282 708,15 
Elektrienergia kulu ÜVK objektide haldamisel 40 938,21 
Vee-erikasutusõiguse tasu ÜVK objektide haldamisel 9 778,68 
Saastetasud 5 981,91 
Kemikaalikulud reovee puhastamiseks 5 491,38 
Palgakulud 64 874,15 
Administreerimiskulud (v.a palgakulud, elekter) 19 389,68 
Amortisatsioonikulud ÜVK objektidelt 260 985 
Masinate kulud 32 642,26 
Muud kulud 32 725,45 
Materjal ja teenused ÜVK ehitiste remondiks ja hoolduseks 29 288,14 
Kulud kokku: 502 094,86 
Kasum/kahjum: -219 386,71 

Andmed: OÜ Kehtna Vesi 

Ülevaade OÜ Järvakandi Kommunaal vee-ettevõtluse majandusnäitajatest aastal 2019 (5 
kuud) on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 9. OÜ Järvakandi Kommunaal tulud ja kulud ÜVK teenuse osutamisel Kehtna vallas 
2019. aastal (5 kuud) 

Näitaja 
2019 (5 kuud) 

 (eurot) 
Müüdud veeteenus elanikkonnale ja juriidilistele isikutele 11 345 

Müüdud kanalisatsiooniteenus elanikkonnale ja juriidilistele isikutele 22 657 
Müügitulu kokku: 34 002 

Elektrienergia kulu ÜVK objektide haldamisel 7 063 
Vee-erikasutusõiguse tasu ÜVK objektide haldamisel 654 
Saastetasud 1 001 
Kemikaalikulud reovee puhastamiseks 808 
Palgakulud 6 339 
Administreerimiskulud (v.a palgakulud, elekter) 1 216 
Amortisatsioonikulud ÜVK objektidelt 949 
Materjal ja teenused ÜVK ehitiste remondiks ja hoolduseks 12 601 
Kulud kokku: 30 631 
Kasum/kahjum: 3 371 

Andmed: OÜ Järvakandi Kommunaal 

1.5 Kohalik omavalitsus 

Kehtna valla eelarve maht oli 2019.a ligikaudu 8,66 miljonit eurot. 2018.a eelarve maht oli 
ligikaudu 8,72 miljonit eurot. Võrreldes 2018. aasta eelarvega on vähenemine ligikaudu 
0,7%. Erinevus on peamiselt tingitud väiksematest toetustest. 2020.a eelarve tuludeks on 
planeeritud ligikaudu 9,35 miljonit eurot.  

Kehtna valla eelarve tulude jaotus on toodud tabelis 10. 
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Tabel 10. Kehtna valla eelarve tulud aastatel 2017-2020. 

Aasta 
Puhastatud eelarve 

(eurot) 

Võlakohustused kokku 
(eurot) 

(aasta lõpul) 

Võlakoormus 
(%) 

2017 5 858 078 1 806 959 15 

2018 6 579 920 2 041 081 13 

2019 6 941 689 2 368 662 21 

2020 7 368 824 3 216 509 30 

  Andmed: Kehtna Vallavalitsus 
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2. Olemasoleva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi olukorra 
kirjeldus  

2.1 Ühisveevärgi puurkaev-pumplad 

Kehtna vallas on ühisveevärk välja arendatud Järvakandi alevis, Kehtna, Kaerepere, 
Keava, Eidapere ja Lelle alevikus ning Lokuta, Hertu ja Ingliste külades. 

Tabelis 11 on toodud OÜ-le Kehtna Vesi väljastatud keskkonnalubadega (nr. 
L.VV/330200 ja L.VV/328665) lubatud puurkaevude veevõtud Kehtna valla 
ühisveevarustuse puurkaevudest. 

Tabel 11. Keskkonnalubadega lubatud veevõtt Kehtna valla ühisveevarustuse 
puurkaevudest. 

Veehaare Puurkaev Periood Lubatud veevõtt 
katastri nr m3/a m3/kv m3/d 

Järvakandi alev Järvakandi pk – 10675 2019- 24 000 6 000 66,7 
Tallinna mnt 15 pk 6 - 

51184 2019- 30 000 8 000/7000 88,9 
Kehtna asula 
veehaare 

Keskuse pk – 9226 
2018-2021 64 400 16 100 176,4 

Katlamaja pk – 9210 
Kaerepere alevik Katlamaja pk – 9224 2019-2021 22 800 5 700 63,3 

Saunaküla pk – 9232 2019-2021 22 800 5 700 63,3 
Keava alevik Tarbepuurkaev – 23253 2018-2021 5 772 1 443 15,8 
Eidapere alevik Eidapere as pk – 9052 2018-2021 5 700 1 425 15,84 
Lelle alevik Lelle as pk – 9442 2018-2021 7 660 1 915 21 
Lokuta küla Lokuta as pk – 9084 2018-2021 5 480 1 370 15 
Hertu küla Hertu pk – 9616 2018-2021 1 820 455 5 
Ingliste küla Ingliste pk – 8213 2018-2021 2 400 600 6,6 

Andmed: OÜ Kehtna Vesi keskkonnaload (nr. L.VV/330200 ja L.VV/328665). 

Kehtna valla ühisveevarustussüsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 
andmed on toodud Lisas 1. 

2.2 Kehtna valla veetoodang ja –tarbimine ning reovee kogused 

Alljärgnevas tabelis 12 on toodud ülevaade Kehtna valla asulates ühisveevärgi 
puurkaev-pumplatest väljapumbatud (toodetud) vee ning elanike, asutuste ja 
ettevõtete poolt tarbitud (müüdud) vee kogustest aastal 2019. Lisaks on toodud 
omatarbe ja arvestamata vee (sh veekaod) kogused ja osakaalud. Hinnanguliselt 
moodustab omatarbe ja arvestamata vee (sh veekadude) osakaal puurkaev-
pumpla(te)st väljapumbatud (toodetud) veest ligikaudu 8-27 %. 

Tabelis 13 on toodud ülevaade Kehtna valla asulates ühiskanalisatsiooni juhitud 
reovee kogustest 2019. aastal. Ühiskanalisatsiooniga varustatud asulates tarbijate 
reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub tarbitava vee hulga 
järgi. Samuti ei toimu reovee koguste mõõtmist kõigil reoveepuhastitel. Reovee 
koguseid mõõdetakse üksnes Järvakandi alevi reoveepuhastil. 2019.a. andmete põhjal 
moodustas Järvakandi puhastile juhitavas reovees infiltratsiooni ja sademevee osakaal 
ligikaudu 45 %. Tulenevalt sellest, et mujal asulates reoveepuhastile suunatava reovee 
koguse osas arvestust ei peeta, siis andmed infiltratsiooni ja sademevee osakaalu 
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kohta puhastitele juhitavas reovees puuduvad. Vanusest tingituna on vanemad 
ühiskanalisatsiooni ja kinnistutorustikud ning kanalisatsioonikaevud suures osas 
amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. 
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Tabel 12. Kehtna valla veetootmise ja –tarbimise kogused 2019.a. 

Asula 

Elanike 
arv 

01.01.19 
Tarbijate 

arv 

Liitunute 
osakaal 

(%) 

Vee 
toodang 

m3/a 

Võrku 
suunatav 
vesi m³/a 

Omatarve 
m3/a 

Elanike 
veetarbimine 

m3/a 

Asutused ja 
ettevõtted 

veetarve m3/a 

Veetarve 
kokku 
m3/a 

Ühiktarbimine 
l/d 

Arvestamata 
vesi m3/a 

Arvestamata 
vesi % 

Järvakandi alev 1 207 1156 96% 36548 33853 2695 27916 5374 33290 66,2 3258 8,9% 

Kehtna alevik 1 108 1108 100% 50587 37011 13576 30407 6604 37011 75,2 13576 26,8% 

Kaerepere alevik 457 433 95% 16758 15730 1028 9695 5999 15694 61,3 1064 6,3% 

Keava alevik 259 177 68% 4314 4043 271 3976 67 4043 61,5 271 6,3% 

Eidapere alevik 232 70 30% 4231 3523 708 2413 1110 3523 94,4 708 16,7% 

Lelle alevik 312 81 26% 2165 1996 169 1996 0 1996 67,5 169 7,8% 

Lokuta küla 114 94 82% 2866 2282 584 1412 870 2282 41,2 584 20,4% 

Hertu küla 70 31 44% 847 707 140 707 0 707 62,5 140 16,5% 

Ingliste küla 180 33 18% 1167 987 180 844 143 987 70,1 180 15,4% 

KOKKU 3 939 3 183 80,8% 119 483 100 132 19 351 79 366 20 167 99 533 68,3 19 950 16,7% 

Andmed: OÜ Kehtna Vesi, Kehtna Vallavalitsus, konsultandi arvutused. 
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Tabel 13. Kehtna valla asulates ühiskanalisatsiooni juhitud reovee kogused 2019.a. 

Asula 

Elanike 
arv 

01.01.1
9 

Tarbijate 
arv 

Liitunute 
osakaal 

(%) 

Reovee 
vooluhulk 
puhastile  

m3/a 

Elanike 
reovesi 

m3/a 

Asutuste ja 
ettevõtete 

reovesi  
m3/a 

Purgitav 
reovesi 

m3/a 

Reovesi 
kokku 
m3/a 

Reovett 
elaniku kohta  

l/in*d 
Infiltratsioon 

m3/a 
Infiltratsioon 

% 

Reovee 
arvutuslik 

reostuskoormus 
2019 

IE 

Järvakandi alev 1 207 1166 97% 63689 27990 6944 0 34934 65,8 28755 45,1% 1455 

Kehtna alevik 1 108 1108 100% 48142 27826 5882 620 34328 68,8 97 0,2% 1370 

Kaerepere alevik 457 424 93% 0* 9246 4471 0 13717 59,7 0 0,0% 629 

Keava alevik 259 196 76% 6071 4204 1867 0 6071 58,8 0 0,0% 283 

Eidapere alevik 232 61 26% 3535 2308 1110 117 3535 103,7 0 0,0% 95 

Lelle alevik 312 80 26% 1993 1993 0 0 1993 68,3 0 0,0% 80 

Lokuta küla 114 97 85% 1763 1366 397 0 1763 38,6 0 0,0% 125 

Hertu küla 70 31 44% 681 681 0 0 681 60,2 0 0,0% 31 

Ingliste küla 180 0 0% 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0% 0 

KOKKU 3 939 3 163 80,3% 125 874 75 614 20 671 737 97 022 65,5 28 852 - 4068 

Andmed: OÜ Kehtna Vesi, Kehtna Vallavalitsus, konsultandi arvutused. 

*- Kaerepere aleviku reovesi pumbatakse Kehtna alevikku ning puhastatakse Kehtna reoveepuhastis. 
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2.3 Järvakandi alev 

Järvakandi alevis elab 01.01.2020. aasta seisuga 1206 elanikku. 

Järvakandi alevis on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi nõrgalt kaitstud 
(kõrge reostusohtlikkus).  

Järvakandi reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. juuli 
2009. aasta käskkirjaga nr 1079) põhjal on alevi reostuskoormus 3739 inimekvivalenti 
(ie). Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 37,6 ie/ha.  

Järvakandi alevis kuuluvad ÜVK-ga seotud varad OÜ-le Kehtna Vesi, kes tegeleb ka 
ÜVK süsteemide haldamisega. 

2.3.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Järvakandi alevis on ühisveevarustuse tarbeks kasutusel üks veevärk, mis baseerub 
käesoleval ajal kahel puurkaevul: Tallinna mnt 15 puurkaev 6 (katastri nr 51184) ja 
Järvakandi Ülase tn puurkaev (katastri nr 10675). Puurkaevud töötavad eraldi 
võrgupiirkonnas, mis on omavahel ühendatud, kuid käesoleval ajal siibriga suletud.  

Ühisveevarustuse kaudu said 2019.a. vett ligikaudu 1156 Järvakandi alevi elanikku 
ehk ligikaudu 96% alevi elanikest. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Järvakandi 
alevi asutusi ja ettevõtteid. Asutustest on suuremad ühisveevärgi vee kasutajad 
Järvakandi Kool, hooldekodu ja lasteaed. Reoveekogumisalal on ühisveevärgiga 
liitumise võimalus tagatud kõigile tarbijatele.  

Käesoleval ajal tarbitakse Järvakandi alevi veevarustussüsteemis kahe puurkaevu vett, 
mis suunatakse veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmetena 
on kasutusel aereeritavad raua eraldusfiltrid (liivfiltrid), mis võimaldavad eraldada 
üleliigse raua ja fluoriidid. Lisaks on veepuhastuseks võimalik kasutada kloorimist ja 
osoonimist. Vesi suunatakse mõlemas veetöötlusjaamas veevõrku puhtavee 
reservuaaride (a´ 100 m3) kaudu II astme pumpla abil. Puurkaev-pumpla on rajatud ja 
rekonstrueeritud aastatel 2012-2013 ning on heas seisukorras. 

Ülevaade Kehtna valla ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest on toodud Lisas 1. 

OÜ-le Kehtna Vesi väljastatud keskkonnaloaga (nr. L.VV/330200) lubatud veevõtt 
Järvakandi alevi ühisveevarustuse puurkaevudest on toodud tabelis 10.  

Järvakandi alevi ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest väljapumbatud ning tarbitud 
veekoguse andmed 2019.a. kohta on esitatud tabelis 11. 

Järvakandi alevis on vee-ettevõtte poolt hallatava ühisveevõrgu kogupikkus (ÜVK 
jooniselt mõõdetuna) ligikaudu 11075 meetrit, mis valdavas osas on rajatud viimase 
20 a jooksul. Veetorustike rajamisel on kasutatud plasttorustikke läbimõõduga 
De32...De110 mm ning nende seisukord on hea. Ühisveevarustusega liitumise 
võimalus on tagatud kõigile Järvakandi reoveekogumisala elanikele. 2019.a. andmete 
põhjal moodustas arvestamata vee (sh omatarve ja tuletõrjevesi) ning veekadude 
osakaal ligikaudu 8,9% toodetud vee kogusest. 

Täpsem ülevaade Kehtna valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Järvakandi alevi olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 1 
(Järvakandi alevi ÜVK üldskeem). 
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Joonis 3.  Järvakandi alevi Tallinna mnt 15 puurkaev 6 (katastri nr 51184) ning 
veetöötlusjaam. Fotod: OÜ Alkranel 27.05.2020. 
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Joonis 4.  Järvakandi alevik Ülase tn puurkaev (katastri nr 10675) ning 
veetöötlusjaam. Fotod: OÜ Alkranel 27.05.2020. 

2.3.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Järvakandi alevis on tuletõrje veevõtuks ühisveevarustuse torustikule paigaldatud 
kokku 20 tuletõrjehüdranti. Hüdrandid on paigaldatud veetorustikule läbimõõduga 
De110 mm ning nende seisukord on hea. Vajalik kustutusvesi tagatakse 
veetöötlusjaamade veemahutite (2x100 m3) ja II astme pumpade abil.  

Lisaks on alevis kasutusel ka tuletõrje veevõtumahutid ja looduslikud veevõtukohad 
(tiigid). Kaks tuletõrje veevõtumahutit asub AS O-I Estonia territooriumil ning 
kasutatavad tuletõrje veevõtukohad on Nurtu jõe supluskoha veetasemehoidja, 
Järvakandi teeninduskeskuses Pargi tn 1 juures. 

Kehtna valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 14. 
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Tabel 14. Kehtna valla olemasolevad tuletõrjevee veevõtukohad. 

Asula Asukoht X Y Viit Vvk nimetus Maht m3 Seisukord 

Järvakandi alev Tehaste tn 7b 6515759 547104 - Veevõtumahuti 60 Korras 

Järvakandi alev Tehaste tn 7 6515714 546936 - Veevõtumahuti - Korras 

Järvakandi alev Pargi tn 1 6515477 547115 - Veevõtumahuti 100 - 

Järvakandi alev Eidapere tee 2 6515324 547397 - Veevõtukoht 1000 Korras 

Järvakandi alev Kaupluse tn 9 6514994 547384 - Veevõtukoht 200 - 

Järvakandi alev Sulleri puhkeala 6516585 547582 - Veevõtukoht - Korras 

Kehtna alevik Männituka 6532536 550158 - Veevõtumahuti 100 Korras 

Kehtna alevik Puhastusseadme 6531898 549752 - Veevõtukoht - - 

Kaerepere alevik Metsapargi 6536462 548251 Jah Veevõtumahuti 108 Korras 

Kaerepere alevik Tiigi 6535966 548435 Ei Veevõtukoht - - 

Kaerepere alevik Ahtima aiand 6535848 548706 - Veevõtumahuti 100 - 

Keava alevik Koogimäe tee 7 6533705 551721 - Veevõtukoht 50 Korras 

Keava alevik Tõuloomakasvatuse 6533426 551210 - Veevõtukoht 100 - 

Eidapere alevik Murumaa 6513646 554699 Jah Veevõtumahuti - - 

Eidapere alevik Tallinna mnt 23b 6512971 554395 Jah Veevõtumahuti - - 

Lelle alevik Tööstuse tn 12 6525521 558322 Jah Veevõtukoht - - 

Lelle alevik Viljandi mnt 23 6525162 558019 Ei Veevõtukoht - Halb 

Lelle alevik Viljandi mnt 1 6525898 557930 Ei Veevõtukoht - Halb 

Lokuta küla Künka 6517870 553735 Jah Veevõtumahuti - - 

Lokuta küla Hoiuala 6517872 553160 - Veevõtumahuti 50 - 

Hertu küla Vigala jõgi, Hertu tee L1 6537337 550655 Ei Veevõtukoht - - 

Ingliste küla Keila jõgi, Jõeääre 6542604 553743 Ei Veevõtukoht - - 

Ingliste küla Keila jõgi, Jõe tee 6542355 554111 Ei Veevõtukoht - - 

Ingliste küla Ingle 6542451 554444 Jah Veevõtukoht 700 Korras 

Andmed: Kehtna valla ÜVK arendamise kava 2016-2027, Maa-ameti geoportaal, kohapealne 
ülevaatus. 

2.3.3 Joogivee kvaliteet 

Järvakandi alevi veevarustussüsteemis kasutatakse käesoleval ajal kahe puurkaevu 
põhjavett. Ülevaade puurkaevudest võetava põhjavee ning ühisveevärgist saadava 
joogivee kvaliteeti kohta on toodud Lisas 3.  

Käesoleval ajal Järvakandi alevi ühisveevarustuses kasutatava Tallinna mnt 15 
puurkaevu 6 põhjavees on aeg-ajalt üle joogivee lubatud piirnormi (Sotsiaalministri 
(edaspidi SM) 24.09.2019. a. määrus nr. 61) olnud ammooniumi sisaldus ning 
oksüdeeritavuse näitaja. Järvakandi Ülase tn puurkaevu põhjavesi vastab viimase 
analüüsi põhjal uuritud näitajate osas joogivee kvaliteedi nõuetele. 

Lisas 3 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Järvakandi alevi ühisveevõrgust. Viimaste joogivee proovi analüüsitulemuste 
põhjal on Tallinna mnt 15 puurkaevu 6 veevõrgust võetavas joogivees üle piirnormi 
(SM 24.09.2019. a. määrus nr. 61) olnud vähesel määral ammooniumi sisaldus. Ülase 
tn puurkaevul baseeruvas veevõrgus vastab joogivesi viimase proovi 
analüüsitulemuste põhjal joogivee kvaliteedi piirnormidele. 

Järvakandi alevi veevarustussüsteemi probleemid: 
• Järvakandi alevi veetöötlusjaama veemahutid ei võimalda tagada piisavat 

tuletõrjevee varu (vastavalt tuletõrje veevarustuse standardile EVS 812-
6:2012) ning Järvakandi alevi joogivee reservvaru; 
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• Järvakandi alevi veetöötlusjaamade automaatikasüsteem on vananenud ega 
võimalda optimeerida trassisurveid veevõrgus. 

2.3.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Järvakandi alevi ühiskanalisatsioonisüsteemiga on käesoleval ajal liitunud ligikaudu 
1166 Järvakandi alevi elanikku, mis moodustab ligikaudu 97% Järvakandi alevi 
elanikest. Järvakandi alevis on moodustatud reoveekogumisala. Reoveekogumisalal 
on ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus tagatud kõigile alevi elanikele. 
Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub ühiskanalisatsioon, toimub reovee 
kogumine kogumismahutitesse. Kogumismahutite seisukorra ja nende veepidavuse 
kohta, samuti kogumiskaevude tühjendamise kohta andmed puuduvad. Lisaks 
juhitakse Järvakandi alevi ühiskanalisatsiooni ka AS O-I Estonia klaasivabriku 
jahutusvett ning OÜ Järvakandi Puidutehas territooriumilt ja alevi teedelt ja tänavatelt 
kokkukogutavat sademevett. 

Järvakandi alevi kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, kuid mitmel pool on reovee 
suunamiseks reoveepuhastile kasutusel reoveepumplad (7 tk). Järvakandi alevis on 
kokku ca 10765 m isevoolseid ning ca 1825 m survelisi kanalisatsioonitorustikke 
(ÜVK jooniselt mõõdetuna). Ligikaudu 7310 meetrit isevoolseid 
kanalisatsioonitorustikke on uued plasttorusid (PVC) läbimõõduga De160...De250 
mm, mis on rajatud viimase kümne aasta jooksul. Uute survekanalisatsiooni torustike 
(ca 1725 m) rajamisel on kasutatud torusid De63 ja De110 mm. Järvakandi alevi 
ühiskanalisatsiooni torustikud on suures osas rajatud ja rekonstrueeritud aastatel 
2005-2012, seega on kanalisatsioonitorustike ja reoveepumplate seisukord valdavalt 
hea.   

Tulenevalt vanemate torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas 
amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib 
toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite 
paigaldussügavust.  

Sademeveekanalisatsiooni torustike on Järvakandi alevis rajatud 2006.a. eelkõige 
alevi lõunaosasse Tallinna mnt ja Papli tn piirkonda. Sademeveetorustike kogupikkus 
on ca 990 meetrit ning need on rajatud De200...De560 läbimõõduga plasttorudest. 
Sademevesi juhitakse peamiselt Vihakuojja. Lisaks on sademeveetorustike rajatud 
Saeveski tn piirkonnas tootmisterritooriumil moodustuva sademevee ärajuhtimiseks.   

Valdavalt on sademevee ärajuhtimine lahendatud siiski kraavitusega. Samuti on 
arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 

Täpsem ülevaade Kehtna valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Järvakandi alevi kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval 
joonisel 1 (Järvakandi alevi ÜVK üldskeem). 

Järvakandi alevis on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja 
eramajade elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Ühiskanalisatsiooni suunatakse 
peamiselt elanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. Lisaks suunatakse 
reoveepuhastile ka AS O-I Estonia klaasivabriku jahutusvett. 
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Järvakandi alevi ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt ning asutustes ja 
ettevõtetes tekkiva reovee ning reoveepuhastile juhitava reovee mõõdetud kogused 
aastal 2019 on toodud tabelis 12. 

2.3.5 Järvakandi alevi reovee reostuskoormus 

Järvakandi alevis juhitakse ühiskanalisatsiooni peamiselt elanike, asutuste ja 
ettevõtete olmereovett. Lisaks suunatakse reoveepuhastile ka AS O-I Estonia 
tootmisprotsessist pärinevat reovett. 

Järvakandi alevi reoveepuhasti reostuskoormust viimastel aastatel analüüsitud pole 
ning andmed varasemate uuringute kohta puuduvad. 

2.3.6 Järvakandi alevi reoveepumplad 

Suurem enamus Järvakandi alevi kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 
suunamiseks reoveepuhastisse on rajatud kokku 7 reoveepumplat, millest üks on nn 
reovee peapumpla, mis asub reoveepuhasti territooriumil ning mille abil suunatakse 
reovesi reoveepuhastile.  

Reoveepumplad on rekonstrueeritud ja rajatud peamiselt aastal 2013 ning on 
rahuldavas seisukorras. Mai tn reoveepumpla korpus on deformeerunud ning lekib, 
mistõttu vajab see lähiajal rekonstrueerimist. Lisaks on pumpla korpus liiga väike 
ning seetõttu on pumpla hooldus ja remont raskendatud. Ülejäänud asula 
reoveepumplad (v.a peapumpla) on PE korpusega kompaktpumplad, millesse on 
paigaldatud üks reoveepump. Tippkoormuste korral ei suuda pumplad kogu reovett 
ära pumbata ning esineb ka ummistusi. Sellest tulenevalt on vajalik pumplatesse 
paigaldada 2 reoveepumpla.  

Reoveepuhasti territooriumil asuv reovee peapumpla on rajatud betoonraketest 
kanalisatsioonikaevu. 

Järvakandi alevis kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 15. 

Tabel 15. Järvakandi alevi reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 
tähis 

Objekti nimi 
Kasutatava pumba 

mark 
Tootlikkus 

m3/h 
Rajamise 

aasta 
Üldhinnang 

RPJ-1 Mai tn reoveepumpla Flygt 550 l/min 2013 Väga halb 

RPJ-2 
Tallinna mnt 
reoveepumpla 

Flygt 6 l/s 2013 Rahuldav 

RPJ-3 
Nõlva tn 
reoveepumpla 

Flygt 6 l/s 2013 Rahuldav 

RPJ-4 Mäe tn reoveepumpla   2013 Rahuldav 

RPJ-5 
Saeveski tn 
reoveepumpla 

  2013 Rahuldav 

RPJ-6 Rahu tn reoveepumpla   2013 Rahuldav 

RPJ-7 
Reoveepuhasti 
peapumpla 

  2005 Halb 

Andmed: OÜ Kehtna Vesi. 

2.3.7 Järvakandi alevi purgla 

Järvakandi alevi lähiümbruse ühiskanalisatsiooniga katmata piirkondades tekkiv 
reovesi purgitakse Järvakandi alevi purglasse, kust reovesi juhitakse edasi 
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reoveepuhastisse. Purgla on rajatud reoveepuhasti juurde aastatel 2004-2005 
toimunud puhasti rekonstrueerimise II etapi käigus. Purgla on varustatud käsivõrega 
ning enne puhastile suunamist toimub vooluhulga ühtlustamine. 

2.3.8 Järvakandi alevi reoveepuhasti 

Järvakandi reovesi puhastatakse alevi lõunaosas asuvas Järvakandi reoveepuhastis 
(joonis 5). Reoveepuhasti on rajatud 1977. aastal läbivoolse aktiivmudapuhastina ning 
on rekonstrueeritud kahes etapis. Esimene etapp lõpetati 1998. aastal ning selle käigus 
jagati vana reoveepuhasti protsessimahuti kolmeks, mille tulemusena tekkisid 
aeroobne, anaeroobne ja setiti osad. Anaeroobsesse osasse paigaldati sukelsegur, 
aeroobse osa basseini Celpox puhur koos hapniku anduriga ning setiti osasse 
lamellsetiti. Biotiigid on puhastatud 1999. aastal ning osaliselt korrastatud paar aastat 
tagasi. Biotiikide kogupindala on ca 2450 m2 ning nende ülesandeks on täita 
järelpuhasti ja puhvri osa võimalike avariide puhul. Aastatel 2004-2005 toimus 
reoveepuhasti rekonstrueerimise teine etapp. Selle käigus rajati reoveepuhasti 
territooriumile purgimissõlm, mehaaniline võrepuhasti ja liivapüüdur ning liigmuda 
ärastamise süsteem koos liigmuda komposteerimise väljakuga. 

Puhastusprotsessis moodustuva liigmuda tahendamiseks paigaldati tehnohoonesse ka 
Ekofinn-pol tahendusseade ning polümerisõlm. Tahendusseadet pole praktiliselt 
kasutatud ning liigmuda tihendamine toimub multšist basseinides. Nõrgunud ning 
tahenenud liigmuda komposteeritakse kohapeal. 

RVP projekti järgne tootlikkus on hüdraulilise koormuse põhjal 315 m3/d ning 
reostuskoormuse põhjal 126 kg BHT7/d (2100 ie) (Aastatel 2004-2014 EL ja KIK 
abirahaga rajatud ja rekonstrueeritud reoveepuhastite tõhususe hindamine, Lisa 4).  

Reoveepuhastis toimub ka fosfori keemiline ärastus. Selleks lisatakse 
aeratsioonimahutisse suunatavasse reovette kemikaali (raudsulfaati).  

Järvakandi reoveepuhasti tagab üldjuhul reovee nõuetekohase puhastuse. 
Reoveepuhasti töös põhjustavad häireid liigveed, mis suurte saju- ja sulaperioodidel 
Järvakandi puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. See on eelkõige tingitud 
amortiseerunud kinnistutorustikest ning osaliselt ühisvoolsest kanalisatsioonist 
mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee juhtimine kanalisatsioonisüsteemi. 
Lisaks juhitakse puhastile ka osaliselt klaasivabriku jahutusvett, mis kuulub I 
reostusgruppi. Jahutusvett on võimalik ka puhastist mööda juhtida, suunates selle otse 
suublaks olevasse Vihukojja.    

Reoveepuhasti on rahuldavas seisukorras, kuid vajab lähiajal reoveepumpla ning 
võreseadme ja tahendusseadme asendamist.  

Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le Kehtna Vesi väljastatud keskkonnaloale (nr 
L.VV/330200) on Vihukoja (suubla kood VEE1113101). Vastavalt Eesti Veeseaduse 
§ 36 lg 3 on kõik Eesti veekogud (s.h. Vihukoja) reostustundlikud heitveesuublad. 

Keskkonnaloaga (nr L.VV/330200) keskkonda viidavad lubatud saasteaine kogused 
ning Järvakandi reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused aastatel 2019-
2020 on toodud Lisas 4. 
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Joonis 5.  Järvakandi alevi reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 27.05.2020. 

Lisas 4 esitatud heitvee analüüsitulemustest selgub, et aastatel 2019-2020 võetud 
heitvee proovid vastavad üldiselt keskkonnaloa nõuetele. Ühel juhul on üle piirnormi 
olnud üldfosfori sisaldus. 

Järvakandi alevi kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 
• Järvakandi alevi ühiskanalisatsiooni torustikud on suures osas rajatud ja 

rekonstrueeritud aastatel 2005-2012 ning on valdavalt heas seisukorras. 
Vanemate eelkõige kinnistusiseste torustike ning kaevude amortisatsiooni tõttu 
toimub sademevee ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi; 
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• Järvakandi reoveepuhasti on rahuldavas seisukorras ning tagab üldiselt reovee 
nõuetekohase puhastuse. Lähiajal on vajalik rekonstrueerida reoveepumpla 
ning asendada võreseade. Samuti vajalik rekonstrueerida settetahenduse 
lahendus. 

2.4 Kehtna alevik 

Kehtna alevikus elab 01.01.2020. aasta seisuga 1095 elanikku. 

Kehtna alevikus on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi peamiselt nõrgalt 
kaitstud (kõrge reostusohtlikkus).  

Kehtna aleviku reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. 
juuli 2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on aleviku reostuskoormus 1581 
inimekvivalenti (ie). Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 24,1 
ie/ha. 

Kehtna alevikus kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad OÜ-le 
Kehtna Vesi, kes tegeleb ka ÜVK süsteemide haldamisega.  

2.4.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Kehtna aleviku veevõrk baseerub kahel puurkaevul: Katlamaja puurkaev (katastri nr 
9226) ja Keskuse puurkaev (katastri nr 9210). Keskuse puurkaevust pumbatakse 
toorvesi Katlamaja puurkaevu juures asuvasse veetöötlusjaama. 

Ühisveevarustuse kaudu said 2019.a. vett ligikaudu 1108 Kehtna aleviku elanikku ehk 
100% aleviku elanikest. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Kehtna aleviku asutusi 
ja ettevõtteid. Reoveekogumisalal on ühisveevärgiga liitumise võimalus tagatud 
kõigile tarbijatele. 

Käesoleval ajal tarbitakse Kehtna alevikus OÜ Kehtna Vesi poolt hallatavas 
veevarustussüsteemis Katlamaja ja Keskuse puurkaevude vett, mis suunatakse 
veevõrku II astme pumpade abil. Veetöötlusjaam on rajatud 2007. aastal ning 
rekonstrueeritud 2014. aastal. Veetöötluseks on kasutusel aereeritavad 
rauaeraldusfiltrid BR 1200-VA tootlikkusega 22 m3/h. Joogivesi suunatakse 280 m3 
suuruse puhtavee reservuaari kaudu veevõrku II astme pumpade abil. 

Ülevaade Kehtna valla ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest on toodud Lisas 1. 

OÜ-le Kehtna Vesi väljastatud keskkonnaloaga (nr. L.VV/328665) lubatud veevõtt 
Kehtna aleviku ühisveevarustuse puurkaevudest on toodud tabelis 10.  

Kehtna aleviku ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest väljapumbatud ning tarbitud 
veekoguse andmed 2019.a. kohta on esitatud tabelis 12. 

Kehtna alevikus on vee-ettevõtte poolt hallatava ühisveevõrgu kogupikkus ligikaudu 
14415 meetrit. Valdav enamus torustikke on rajatud ja rekonstrueeritud aastatel 2007-
2016. Torustike rajamisel ja rekonstrueerimisel kasutati plasttorusid läbimõõduga 
De32...De160 mm. 2016. aastal rajati ja rekonstrueeriti veetorustike Nooruse, 
Staadioni, Aia ja Kooli tn piirkonnas, sh rajati eraldiseisvat tuletõrjevee torustikku. 

2019.a. andmete põhjal moodustas arvestamata vee (sh omatarve) ning veekadude 
osakaal ligikaudu 26,8% toodetud vee kogusest. 

Täpsem ülevaade Kehtna valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 
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Kehtna aleviku olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 2 
(Kehtna aleviku ÜVK üldskeem). 

  

  

Joonis 6.  Kehtna aleviku Katlamaja puurkaev (katastri nr 9226) ning 
veetöötlusjaam. Fotod: OÜ Alkranel 27.05.2020. 

  

Joonis 7.  Kehtna aleviku Keskuse puurkaev (katastri nr 9210). Fotod: OÜ Alkranel 
27.05.2020. 
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2.4.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Kehtna alevikus on tuletõrje veevõtuks kasutusel peamiselt hüdrandid. Kokku on 
ühisveevarustuse süsteemi ühendatud 14 hüdranti. Lisaks on vajadusel võimalik vett 
võtta põhikooli juures olevast tuletõrjeveemahutist ning vajadusel ka Kehtna 
reoveepuhasti juures asuvast biotiigist.  

Vajalik kustutusvesi tagatakse Katlamaja veetöötlusjaama veemahuti (ca 280 m3) ja II 
astme tuletõrjepumpade abil. Hüdrantide toiteks rajatud eraldiseisva tuletõrje 
veevarustuse torustiku kogupikkus on ca 4400 meetrit ning see on rajatud De110 mm 
läbimõõduga plasttorustikest. 

Kehtna valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 14. 

2.4.3 Joogivee kvaliteet 

Kehtna alevikus kasutatakse ühisveevarustuse tarbeks käesoleval kahe puurkaevu 
vett. Ülevaade puurkaevudest võetava põhjavee ning ühisveevärgist saadava joogivee 
kvaliteeti kohta on toodud Lisas 3.  

Lisas 3 toodud põhjavee kvaliteedi analüüsitulemuste põhjal on näha, et käesoleval 
ajal Kehtna alevikus ühisveevarustuses kasutatava Katlamaja puurkaevu (katastri nr 
9226) põhjavesi vastab joogivee kvaliteedi nõuetele (SM 24.09.2019. a. määrus nr. 
61). Keskuse puurkaevu (katastri nr 9210) põhjavees on üle joogivee kvaliteedi 
piirnormi olnud üldraua sisaldus. 

Lisas 3 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Kehtna aleviku ühisveevõrgust. Viimaste joogivee proovi analüüsitulemuste 
põhjal vastab Kehtna aleviku joogivesi uuritud näitajate osas joogivee kvaliteedi 
piirnormidele (SM 24.09.2019. a. määrus nr. 61). 

Osaliselt amortiseerunud kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi 
mõningane halvenemine tarbijate juures. 

Kehtna aleviku veevarustussüsteemi probleemid: 

• Kehtna aleviku veevarustussüsteemis suuremad probleemid puuduvad. Vajalik 
on varustuskindluse tagamiseks ringistada veevõrk Staadioni tn piirkonnas. 

2.4.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Kehtna aleviku ühiskanalisatsioonisüsteemiga on käesoleval ajal liitunud ligikaudu 
1108 inimest ehk 100% aleviku elanikest. Kehtna alevikus on moodustatud 
reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus 
tagatud kõigile elanikele. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub 
ühiskanalisatsioon, toimub reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumiskaevude 
reovesi purgitakse Kehtna aleviku reoveepuhasti juures asuvasse purgimissõlme. 

Kehtna aleviku kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, kuid tulenevalt maapinna 
reljeefist on reovee suunamiseks Kehtna reoveepuhastile rajatud 7 reoveepumplat. 
Kehtna alevikus on kokku ca 8765 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ning ca 
1940 meetrit survekanalisatsiooni torustikke. Kanalisatsioonitorustikud on valdavalt 
rekonstrueeritud ja rajatud aastatel 2007-2016 ning on heas seisukorras. Uute 
isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud plasttorusid (PVC) 
läbimõõduga De160...De250 mm. Survetorustike rajamisel on kasutatud PE torusid 
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läbimõõduga De110 ja De140 mm. Olemasolevate vanemate isevoolsete torustike 
rajamisel on kasutatud peamiselt malm- ja asbotorusid läbimõõduga DN150...250. 

Tulenevalt vanemate eelkõige kinnistusiseste torustike ja -kaevude vanusest on need 
suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee 
infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine 
pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole 
kollektorite paigaldussügavust. 

Sademeveekanalisatsioon on Kehtna alevikus rajatud üksikutesse kohtadesse: 
Lasteaia tänava piirkonda ning kortermajade ja lasteaia juurde. Sademeveetorustike 
kogupikkus on ligikaudu 650 meetrit. Samuti on mitmel pool rajatud korrusmajade 
juurde drenaažisüsteemid. Mujal on sademevee ärajuhtimine lahendatud peamiselt 
kraavitusega, mille kaudu juhitakse liigvesi aleviku lääneosas olevasse Rõue 
(Kuusiku) jõkke. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 
haljasaladel pinnasesse. 

Täpsem ülevaade Kehtna valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Kehtna aleviku kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval 
joonisel 2 (Kehtna aleviku ÜVK üldskeem). 

Kehtna alevikus on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja 
eramajade elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. 

Kehtna alevikus ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt ning asutustes ja 
ettevõtetes tekkiva reovee ning reoveepuhastile juhitava reovee mõõdetud kogused 
aastal 2019 on toodud tabelis 13. 

2.4.5 Kehtna aleviku reovee reostuskoormus 

Kehtna alevikus on reoveepuhasti reostuskoormuse määramiseks 2019. aastal tehtud 
reostuskoormuse mõõtmised. Selleks võeti ajavahemikul 23.–30.05.2019 
reoveepuhastisse sisenevast reoveest seitse keskmistatud veeproovi ühe nädala kestel 
ja mõõdeti vooluhulka. 

Aegproportsionaalsed reoveeproovid on võetud reoveepuhasti sissevoolust. Proovide 
kogumisel kasutati automaatproovivõtjat. Laborianalüüsid teostati ööpäeva 
keskmistest seguproovidest. 

Keskmine vooluhulk puhastile oli uuringuperioodil 315 m3/d (maksimaalne 383 m3/d 
ja minimaalne 276 m3/d). Keskmine BHT7 näitaja oli analüüsiperioodil 300 mgO2/l. 

Uuringu tulemusena on Kehtna reoveepuhastile suunatava reovee nädalakeskmine 
reostuskoormus 1567 ie (783–2000 ie). 
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Tabel 16. Kehtna reoveepuhasti reostuskoormus 2019. aastal. 

Kehtna puhasti sissevoolus analüüsitud komponent 

Kuupäev 
Heljum 

mg/l 
BHT7 
mgO2/l 

Üldfosfor 
mg/l 

Üld-
lämmastik 

mg/l 

KHT 
mgO2/l 

Vooluhulk 
m3/d 

BHT7 
kg/ööp 

IE 

24.05.2019 460 375 13 92 1080 320 120 2000 

25.05.2019 260 145 18 83 548 322 47 783 

26.05.2019 400 180 20 81 888 323 58 967 

27.05.2019 420 370 18 110 930 383 142 2367 

28.05.2019 240 275 14 89 626 290 80 1333 

29.05.2019 320 365 12 61 838 291 106 1767 

30.05.2019 340 380 17 88 786 276 105 1750 

Keskmine 350 300 16 86 810 315 94 1567 

Võttes arvesse Kehtna aleviku reoveepuhasti projekteeritud jõudlust, on Kehtna 
puhasti võimeline tagama reovee nõuetekohase puhastuse. 

Vooluhulga võrdlemisi suure varieerumise põhjal võib järeldada, et vanemad 
ühiskanalisatsiooni ja kinnistusisesed torustikud ja kaevud on amortiseerunud, 
mistõttu toimub sademevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

2.4.6 Kehtna aleviku reoveepumplad 

Suurem enamus Kehtna aleviku kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 
suunamiseks reoveepuhastisse on rajatud 7 reoveepumplat. Tegemist on kahe 
pumbaga varustatud kompaktpumplatega, mis on üldiselt heas seisukorras (va Tiigi 
pumpla).  

Kehtna alevikus kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 17. 

Tabel 17. Kehtna aleviku reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 
tähis 

Objekti nimi 
Kasutatava 

pumba mark 
Tootlikkus 

m3/h 
Rajamise 

aasta 
Üldhinnang 

RP-1 KP-Biopuhasti Grundfos - 2007 
Ehitatud 2007. aastal,  
seisukord hea 

RP-2 KP-Keskuse Flygt 40 2003 
Ehitatud 2003. aastal,  
seisukord hea 

RP-3 KP-Tiigi Grundfos 20 2009 
Ehitatud 2009. aastal,  
seisukord rahuldav 

RP-4 KP-Oja Grundfos 20 2007 
Ehitatud 2007. aastal,  
seisukord hea 

RP-5 KP-Aiandi Grundfos 20 2007 
Ehitatud 2007. aastal,  
seisukord hea 

RP-6 KP-Katla - - 2016 
De1800/1600, ehitatud 
2016. aastal,  seisukord hea 

RP-7 KP-Nooruse - - 2016 
De1800/1600, ehitatud 
2016. aastal,  seisukord hea 

Andmed: OÜ Kehtna Vesi. 
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2.4.7 Kehtna purgla 

Kehtna reoveepuhasti juures on olemas 2008. a valminud reovee purgimissõlm. 
Purgla on varustatud käsivõrega ning purgitav reovesi pumbatakse peapumpla kaudu 
puhastile. 

2.4.8 Kehtna aleviku reoveepuhasti 

Kehtna aleviku reovee puhastamine toimub aleviku lääneosas asuvas reoveepuhastis. 
Lisaks juhitakse puhastile alates 2018.a. sügisest ka Kaerepere alevikus moodustuv 
reovesi. Kehtna aleviku puhastusseadmeks on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest 
puhastusprotsessist koosnev aktiivmudapuhasti, mis rekonstrueeriti 2008. aastal 
(joonis 8). Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 
147 kg BHT7/d (2500 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 440 m3/d. 

Reovesi suunatakse puhasti territooriumil olevasse reoveepumplasse nii isevoolselt 
kui ka surveliselt Kehtna aleviku reoveepumplatest. Reoveepumpla survetorustik 
suubub tehnohoones asuvale võreseadmele. Reoveepuhastus protsess koosneb reovee 
mehaanilisest eelpuhastusest keemilise fosfori ärastamisega, biopuhastusest 
aerotankis, järelsetitamisest ja settetahendusest – sealhulgas: 

1. Mehaaniline eelpuhastus 
- Kompaktne seade, millesse on sisse ehitatud võre koos pressiga ja 

liivapüüdur 
- Möödavool, kui seade on ummistunud 

1. Keemiline fosforiärastus 
2. Biopuhastus aerotankis 
3. Radiaalne järelsetiti 
4. Settetahendussõlm 

- Eeltihendajaga lintfilterpress, koos polümeerisõlmega 
5. Purgimissõlm 

Liigmuda käitlemine toimub tehnohoones. Liigmuda, mis võetakse vahetult 
aerotankist suunatakse pressiga integreeritud mudatihendajasse. Tahendatud muda 
kogutakse tehnohoones paiknevasse konteinerisse ning transporditakse edasiseks 
käitlemiseks komposteerimisväljakule. 

Järelpuhastusena on kasutusel kaks biotiiki, kogupindalaga ca 6640 m2, mis on 
viimati puhastatud 1990. aastate alguses. Heitvesi juhitakse Pargioja ojja (suubla kood 
VEE1110604). 

Reoveepuhastit ja biotiike ümbritseb piirdeaed koos lukustatavate väravatega. 

Kehtna aleviku reoveepuhastina kasutatav reoveepuhasti on heas seisukorras ning 
tagab üldjuhul reovee nõuetekohase puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-
ajalt häireid sademeveed, mis suurte saju- ja sulaperioodidel Kehtna puhastisse 
sisenevat reovee kogust suurendavad. 

Kuna lähiajal on plaanis juhtida Kehtna aleviku reoveepuhastile juhtida ka Keava 
alevikus moodustuv reovesi, siis on vajalik jälgida puhasti jõudlust ning heitvee 
kvaliteeti. Probleemide tekkimisel on vajalik näha ette suurema jõudlusega seadmete 
paigaldamine ning puhastusprotsessi seadistamine. 
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Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le Kehtna Vesi väljastatud keskkonnaloale (nr 
L.VV/328665) on Pargioja (suubla kood 1110604). Vastavalt Eesti Veeseadus § 36 lg 
3 on kõik Eesti veekogud (s.h. Pargioja) reostustundlikud heitveesuublad. 

Keskkonnaloaga (nr L.VV/328665) keskkonda viidavad lubatud saasteaine kogused 
ning Kehtna aleviku reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 2019-2020 
aastatel on toodud Lisas 4. 

  

  

  

Joonis 8.  Kehtna aleviku reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 27.05.2020. 



 

40 

Lisas 4 esitatud heitvee analüüsitulemustest selgub, et aastatel 2019-2020 võetud 
heitvee proovid vastavad üldiselt keskkonnaloa nõuetele. Ühel juhul on heitvees 
vähesel määral üle piirnormi olnud üldfosfori sisaldus. 

Kehtna aleviku kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

 Kehtna aleviku reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab üldiselt reovee 
nõuetekohase puhastuse. Vajalik on puhastit regulaarselt hooldada tagamaks 
puhastusprotsessi toimimine. 

2.5 Kaerepere alevik 

Kaerepere alevikus elab 01.01.2020. aasta seisuga 463 elanikku. 

Kaerepere alevikus on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi nõrgalt kaitstud 
(kõrge reostusohtlikkus).  

Kaerepere reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. juuli 
2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on reoveekogumisala reostuskoormus 581 
inimekvivalenti (ie). Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 17,0 
ie/ha. 

Kaerepere alevikus kuuluvad ÜVK-ga seotud varad OÜ-le Kehtna Vesi, kes tegeleb 
ka ÜVK süsteemide haldamisega. 

2.5.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Kaerepere alevikus on ühisveevarustuse tarbeks kasutusel üks veevärk, mis baseerub 
käesoleval ajal kahel puurkaevul: Katlamaja puurkaevul (katastri nr 9224) ja 
Saunaküla puurkaevul (katastri nr 9232).  

Ühisveevarustuse kaudu said 2019.a. vett ligikaudu 433 Kaerepere aleviku elanikku 
ehk ligikaudu 95% aleviku elanikest. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Kaerepere 
aleviku asutusi ja ettevõtteid. Asutustest ja ettevõtetest on suuremad ühisveevärgi vee 
kasutajad Valtu Spordimaja ja AS Valtu Vein. Reoveekogumisalal on ühisveevärgiga 
liitumise võimalus tagatud suuremale osale tarbijatest.  

Käesoleval ajal tarbitakse Kaerepere alevikus OÜ Kehtna Vesi poolt hallatavas 
veevarustussüsteemis kahe puurkaevu vett, mis suunatakse veevõrku peale 
veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmetena on Katlamaja puurkaev-pumpla 
juures asuvas veetöötlusjaamas kasutusel aereeritavad raua eraldusfiltrid (2 tk) ning 
desinfektsiooniseadmed. Veetöötlusjaama kaudu suunatakse veevõrku ka Saunaküla 
puurkaevust pumbatav toorvesi. Joogivesi reservvaru ning vajalik surve tagatakse 
puhta vee mahuti (25 m3) ja II astme pumpade abil. Kaerepere puurkaev-pumplad on 
rekonstrueeritud 2018. aastal ning on heas seisukorras. 

Ülevaade Kehtna valla ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest on toodud Lisas 1. 

OÜ-le Kehtna Vesi väljastatud keskkonnaloaga (nr. L.VV/328665) lubatud veevõtt 
Kaerepere aleviku ühisveevarustuse puurkaevudest on toodud tabelis 11. 

Kaerepere aleviku ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest väljapumbatud ning 
tarbitud veekoguse andmed 2019.a. kohta on esitatud tabelis 12. 

Kaerepere alevikus on vee-ettevõtte poolt hallatava ühisveevõrgu kogupikkus 
ligikaudu 6815 meetrit, millest ligikaudu 6675 meetrit moodustavad 2018. aastal 
rekonstrueeritud ja rajatud veetorustikud. Uute veetorustike rajamisel on kasutatud 
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plasttorustike läbimõõduga De32...De90 mm. Vanemad, eelkõige kinnistusisesed 
torustikud, on rajatud malm- ja terastorudest enam kui 30 aastat tagasi. 

Ühisveevarustusega liitumise võimalus on tagatud kõigile Kaerepere 
reoveekogumisala elanikele. 2019.a. andmete põhjal moodustas arvestamata vee (sh 
omatarve) ning veekadude osakaal ligikaudu 6,3% toodetud vee kogusest. 

Täpsem ülevaade Kehtna valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Kaerepere aleviku olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 
3 (Kaerepere aleviku ÜVK üldskeem). 

  

  

Joonis 9.  Katlamaja puurkaev-pumpla (katastri nr 9224) ja veetöötlusjaam. Fotod: 
OÜ Alkranel 27.05.2020. 
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Joonis 10.  Saunaküla puurkaev-pumpla (katastri nr 9232). Fotod: OÜ Alkranel 
27.05.2020. 

2.5.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Kaerepere alevikus on tuletõrje vett võimalik võtta lasteaia juures olevast veemahutist 
(108 m3) ning Valtu-Kumma tee ääres olevast tiigist. Lisaks on eraldiseisev 
veevõtumahuti (100 m3) olemas ka Ahtima aiandil. Veevõtukohtade seisukorra, 
tähistuse ning tuletõrjevee kättesaadavuse kohta andmed puuduvad. 

Kehtna valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 14. 

2.5.3 Joogivee kvaliteet 

Kaerepere alevikus kasutatakse ühisveevarustuse tarbeks käesoleval ajal kahest 
puurkaev-pumplast saadavat vett. Ülevaade puurkaevudest võetava põhjavee ning 
ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteeti kohta on toodud Lisas 3.  

Lisas 3 toodud põhjavee kvaliteedi analüüsitulemuste põhjal on näha, et käesoleval 
ajal Kaerepere aleviku veevarustuses kasutatava Katlamaja puurkaevu (katastri nr 
9224) põhjavees on üle joogivee kvaliteedi piirnormi (SM 24.09.2019. a. määrus nr. 
61) olnud üldraua sisaldus. Saunaküla puurkaevu põhjavees on üle joogivee kvaliteedi 
piirnormi olnud samuti üldraua sisaldus.  

Lisas 3 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Kaerepere aleviku ühisveevõrgust. Viimaste joogivee proovide 
analüüsitulemuste põhjal vastab Kaerepere aleviku joogivesi uuritud näitajate osas 
joogivee kvaliteedi piirnormidele (SM 24.09.2019. a. määrus nr. 61). 

Amortiseerunud kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi mõningane 
halvenemine tarbijate juures. 

Kaerepere aleviku veevarustussüsteemi probleemid: 
• Kaerepere aleviku veevarustuse toimimises suuremad probleemid käesoleval 

ajal puuduvad. 

2.5.4 Kanalisatsioonisüsteemi tehniline kirjeldus 

Kaerepere aleviku ühiskanalisatsioonisüsteemiga on käesoleval ajal liitunud ligikaudu 
424 Kaerepere aleviku elanikku, mis moodustab ligikaudu 93% aleviku elanikest. 
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Kaerepere alevikus on moodustatud reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on 
ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus tagatud kõigile aleviku elanikele. Asutustest 
on suuremad ühiskanalisatsiooni teenuse kasutajad Valtu Põhikool, spordihoone ja 
lasteaed. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub ühiskanalisatsioon, toimub 
reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumismahutite seisukorra ja nende 
veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude tühjendamise kohta andmed puuduvad.  

Kaerepere alevikus on kanalisatsioon valdavalt isevoolne, kuid reovee suunamiseks 
Kehtna aleviku reoveepuhastile on kasutusel kokku 5 reoveepumplat. Kaerepere 
alevikus on kokku ca 5750 m isevoolseid ning ca 7235 m survelisi 
kanalisatsioonitorustikke, sh survetorustik reovee suunamiseks Kehtna alevikku. 
Torustikud on rekonstrueeritud ja rajatud 2018. aastal ning on seega heas seisukorras. 
Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud plasttorusid (PVC) 
läbimõõduga De160 ja De200 mm ning survekanalisatsiooni torustike rajamisel on 
kasutatud torusid De110, De140 ja De160 mm.   

Tulenevalt vanemate kinnistusiseste torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on 
need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee 
infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine 
pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole 
kollektorite paigaldussügavust.  

Sademeveekanalisatsioon Kaerepere alevikus puudub. Sademevete ärajuhtimiseks on 
kasutusele eelkõige kraavid. Üksnes lasteaial ning spordihoonel on sademevee 
ärajuhtimiseks kasutusel sademeveekanalisatsioon. Spordihoonel on basseini 
tühjendamiseks kasutusel sademeveepumpla ning vana DN300 mm läbimõõduga 
kanalisatsioonitoru, mille abil juhitakse vesi aleviku lääneosas asuvasse Sõeru kraavi.   

Täpsem ülevaade Kehtna valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Kaerepere aleviku kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval 
joonisel 3 (Kaerepere aleviku ÜVK üldskeem). 

Kaerepere alevikus on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja 
eramajade elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Ühiskanalisatsiooni suunatakse 
üksnes elanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett 
ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Kaerepere aleviku ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt ning asutustes ja 
ettevõtetes tekkiva reovee ning reoveepuhastile juhitava reovee mõõdetud kogused 
aastal 2019 on toodud tabelis 13. 

2.5.5 Kaerepere aleviku reovee reostuskoormus 

Kaerepere alevikus tekkiva reovee reostuskoormust viimastel aastatel analüüsitud 
pole ning andmed varasemate uuringute kohta puuduvad. 

2.5.6 Kaerepere aleviku reoveepumplad 

Suurem enamus Kaerepere aleviku kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 
suunamiseks Kehtna aleviku reoveepuhastile on rajatud kokku 5 reoveepumplat, 
millest üks on nn reovee peapumpla, mis asub Saare tn Valtu Põhikooli läheduses 
ning mille abil pumbatakse reovesi Kehtna alevikku. Tegemist on 2 pumbaga 
varustatud reoveepumplatega, mis on rajatud ja rekonstrueeritud 2018. aastal. 
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Kaerepere alevikus kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 18. 

Tabel 18. Kaerepere aleviku reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 
tähis 

Objekti nimi 
Kasutatava pumba 

mark 
Tootlikkus 

m3/h 
Rajamise 

aasta 
Üldhinnang 

RPJ-1 Kaerepere peapumpla - - 2018 Heas korras 
RPJ-2 Saare tn pumpla - - 2018 Heas korras 
RPJ-3 Saunaküla pumpla - - 2018 Heas korras 
RPJ-4 Männiku põik pumpla - - 2018 Heas korras 
RPJ-5 Kase tn pumpla - - 2018 Heas korras 

Andmed: OÜ Kehtna Vesi. 

2.5.7 Kaerepere aleviku reoveepuhasti 

Kaerepere reovesi pumbatakse Kehtna alevikku ning puhastatakse käesoleval ajal 
Kehtna reoveepuhastis. Varasemalt Kaerepere aleviku reovee puhastuseks kasutusel 
olnud BIO-100 tüüpi reoveepuhasti likvideeriti 2018.a. Kaerepere aleviku 
veemajandusprojekti raames.  

Kaerepere aleviku kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 
• Kaerepere aleviku ühiskanalisatsiooni toimimises käesoleval ajal suuremad 

probleemid puuduvad. Aleviku ühiskanalisatsioon on rajatud ja 
rekonstrueeritud aastal 2018 ning on heas seisukorras. Vanemate eelkõige 
kinnistusiseste torustike ning kaevude amortisatsiooni tõttu toimub sademevee 
ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi; 

2.6 Keava alevik 

Keava alevikus elab 01.01.2020. aasta seisuga 265 elanikku. 

Keava alevikus on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi valdavalt nõrgalt 
keskmiselt kaitstud (väga kõrge reostusohtlikkus).  

Keava reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 21.07.2020. 
aasta käskkirjaga nr 1-2/20/295) põhjal on aleviku reostuskoormus 406 
inimekvivalenti (ie). Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 10,2 
ie/ha. 

Keava alevikus kuuluvad ÜVK-ga seotud varad AS-ile Matsalu Veevärk, kuid ÜVK 
süsteemide haldamisega tegeleb OÜ Kehtna Vesi. 

2.6.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Keava alevikus on ühisveevarustuse tarbeks kasutusel üks veevärk, mis baseerub 
käesoleval ajal aleviku keskuses asuval Keava puurkaevul (katastri nr 23253). 

Ühisveevarustuse kaudu said 2019.a. vett ligikaudu 177 Keava aleviku elanikku ehk 
ligikaudu 68% aleviku elanikest. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Keava aleviku 
asutusi ja ettevõtteid. Ettevõtetest on suurimaks ühisveevärgi vee kasutajaks Eesti 
Tõuloomakasvatajate Ühistu. Reoveekogumisalal on ühisveevärgiga liitumise 
võimalus tagatud kõigile tarbijatele.  

Käesoleval ajal tarbitakse Keava alevikus OÜ Kehtna Vesi poolt hallatavas 
veevarustussüsteemis Keava puurkaevu vett, mis suunatakse veevõrku peale 
veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmetena on puurkaev-pumplas kasutusel 
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rauaeraldusfiltrid EURA IRA 65 Duplex, tootlikkusega 8,5 m3/h. Keava puurkaev-
pumpla on rajatud 2007. aastal ning on heas seisukorras. 

Ülevaade Kehtna valla ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest on toodud Lisas 1. 

OÜ-le Kehtna Vesi väljastatud keskkonnaloaga (nr. L.VV/328665) lubatud veevõtt 
Keava aleviku ühisveevarustuse puurkaevudest on toodud tabelis 11. 

Keava aleviku ühisveevarustuse puurkaev-pumplast väljapumbatud ning tarbitud 
veekoguse andmed 2019.a. kohta on esitatud tabelis 12. 

Keava alevikus on vee-ettevõtte poolt hallatava ühisveevõrgu kogupikkus ligikaudu 
6130 meetrit, mis on koguulatuses rajatud 2008. aastal. Uute veetorustike rajamisel on 
kasutatud plasttorustike läbimõõduga De40...De110 mm. Üksikutes kohtades leidub 
ka rekonstrueerimata torustike, mis on peamiselt malm- ja terastorud läbimõõduga 
DN50. 

Ühisveevarustusega liitumise võimalus on tagatud kõigile Keava reoveekogumisala 
elanikele. 2019.a. andmete põhjal moodustas arvestamata vee (sh omatarve) ning 
veekadude osakaal ligikaudu 6,3% toodetud vee kogusest. 

Täpsem ülevaade Kehtna valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Keava aleviku olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 4 
(Keava aleviku ÜVK üldskeem). 

  

Joonis 11.  Keava puurkaev-pumpla (katastri nr 23253) ja veetöötlusjaam. Fotod: 
OÜ Alkranel 27.05.2020. 

2.6.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Keava alevikus on tuletõrje vett võimalik võtta Koogimäe tee 7 ja Tõuloomakasvatuse 
kinnistutel asuvatest tuletõrjemahutitest (-tiikidest). 

Tuletõrje veevõtu võimalus on rajatud ka Keava aleviku puurkaevu juurde, kus 
veetorustiku väljaviik on toodud puurkaev-pumpla hoone välisseinale. Puurkaev pole 
aga sobilik tuletõrje veevõtuks, kuna puurkaevu pumba tootlikkus on liiga väike. 

Kehtna valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 14. 
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2.6.3 Joogivee kvaliteet 

Keava alevikus kasutatakse ühisveevarustuse tarbeks käesoleval ajal Keava puurkaev-
pumplast (katastri nr 23253) saadavat vett. Ülevaade puurkaevust võetava põhjavee 
ning ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteeti kohta on toodud Lisas 3.  

Lisas 3 toodud põhjavee kvaliteedi analüüsitulemuste põhjal on näha, et käesoleval 
ajal Keava aleviku veevarustuses kasutatava Keava puurkaevu (katastri nr 23253) 
põhjavesi vastab joogivee kvaliteedi piirnormidele (SM 24.09.2019. a. määrus nr. 61).  

Lisas 3 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Keava aleviku ühisveevõrgust. Viimaste joogivee proovide analüüsitulemuste 
põhjal vastab Keava aleviku joogivesi uuritud näitajate osas joogivee kvaliteedi 
piirnormidele (SM 24.09.2019. a. määrus nr. 61). 

Amortiseerunud kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi mõningane 
halvenemine tarbijate juures. Lisaks põhjustab tarbijatele probleeme joogivee liiga 
suur karedus. 

Keava aleviku veevarustussüsteemi probleemid: 
• Keava aleviku veevarustuse toimimises suuremad probleemid käesoleval ajal 

puuduvad. Vajalik on rekonstrueerida olemasolevad vanemad ühisveevärgi 
torustikud. 

2.6.4 Kanalisatsioonisüsteemi tehniline kirjeldus 

Keava aleviku ühiskanalisatsioonisüsteemiga on käesoleval ajal liitunud ligikaudu 
196 Keava aleviku elanikku, mis moodustab ligikaudu 76% aleviku elanikest. Keava 
alevikus on moodustatud reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on 
ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus tagatud kõigile aleviku elanikele Ettevõtetest 
on suurimaks ühiskanalisatsiooni teenuse kasutajaks Eesti Tõuloomakasvatajate 
Ühistu. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub ühiskanalisatsioon, toimub 
reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumismahutite seisukorra ja nende 
veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude tühjendamise kohta andmed puuduvad.  

Keava aleviku kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, kuid reovee suunamiseks 
reoveepuhastile on kasutusel 6 reoveepumplat. Keava alevikus on kokku ca 4830 m 
isevoolseid ning ca 2040 m survelisi kanalisatsioonitorustikke. Torustikud on rajatud 
ja rekonstrueeritud aastatel 2008-2009 seega on kanalisatsioonitorustike seisukord 
valdavalt hea. Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud plasttorusid 
(PVC) läbimõõduga De160 mm ning survekanalisatsiooni torustike rajamisel on 
kasutatud PE torusid De110 mm. 

Sademeveekanalisatsioon Keava alevikus puudub. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud kraavitusega. Samuti on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel 
pinnasesse. 

Täpsem ülevaade Kehtna valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Keava aleviku kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval 
joonisel 4 (Keava aleviku ÜVK üldskeem). 

Keava alevikus on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja 
eramajade elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Ühiskanalisatsiooni suunatakse 
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üksnes elanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett 
ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Keava aleviku ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt ning asutustes ja 
ettevõtetes tekkiva reovee ning reoveepuhastile juhitava reovee arvestuslikud kogused 
aastal 2019 on toodud tabelis 13. 

2.6.5 Keava aleviku reovee reostuskoormus 

Keava alevikus on reoveepuhasti reostuskoormuse määramiseks 2019. aastal tehtud 
reostuskoormuse mõõtmised. Selleks võeti ajavahemikul 23.–30.05.2019 
reoveepuhastisse sisenevast reoveest seitse keskmistatud veeproovi ühe nädala kestel 
ja mõõdeti vooluhulka. 

Aegproportsionaalsed reoveeproovid on võetud reoveepuhasti sissevoolust. Proovide 
kogumisel kasutati automaatproovivõtjat. Laborianalüüsid teostati ööpäeva 
keskmistest seguproovidest. 

Keskmine vooluhulk puhastile oli uuringuperioodil 18 m3/d (maksimaalne 22 m3/d ja 
minimaalne 16 m3/d). Keskmine BHT7 näitaja oli analüüsiperioodil 390 mgO2/l. 

Uuringu tulemusena on Keava reoveepuhastile suunatava reovee nädalakeskmine 
reostuskoormus 113 ie (56–153 ie). 

Tabel 19. Keava reoveepuhasti reostuskoormus 2019. aastal. 

Keava puhasti sissevoolus analüüsitud komponent 

Kuupäev 
Heljum 

mg/l 
BHT7 
mgO2/l 

Üldfosfor 
mg/l 

Üld-
lämmastik 

mg/l 

KHT 
mgO2/l 

Vooluhulk 
m3/d 

BHT7 
kg/ööp 

IE 

24.05.2019 620 575 21 150 1636 16 9,2 153 

25.05.2019 670 360 21 145 1580 16 5,8 96 

26.05.2019 470 300 22 130 1192 22 6,6 110 

27.05.2019 490 310 21 125 1488 19 5,9 98 

28.05.2019 400 505 16 130 1100 16 8,1 135 

29.05.2019 370 470 19 145 1028 18 8,5 141 

30.05.2019 240 210 18 60 564 16 3,4 56 

Keskmine 470 390 20 126 1230 18 6,8 113 

Võttes arvesse Keava aleviku reoveepuhasti projekteeritud jõudlust, on Keava puhasti 
võimeline tagama reovee nõuetekohase puhastuse. 

2.6.6 Keava aleviku reoveepumplad 

Suurem enamus Keava aleviku kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 
suunamiseks reoveepuhastisse on rajatud kokku 6 reoveepumplat, millest üks on 
kinnistupumpla, mis asub Tõuloomakasvatuse tootmisterritooriumil ning mille abil 
suunatakse kinnistu reovesi Keava reoveepuhastile.  

Tegemist on kahe pumbaga varustatud kompaktpumplatega. Reoveepumplad on 
rekonstrueeritud ja rajatud aastal 2008 ning on heas seisukorras. 

Keava alevikus kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 20. 
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Tabel 20. Keava aleviku reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 
tähis 

Objekti nimi 
Kasutatava pumba 

mark 
Tootlikkus 

m3/h 
Rajamise 

aasta 
Üldhinnang 

RPJ-1 KP-Põrsaku ABS 18,4 2008 heas korras 
RPJ-2 KP-Põllu ABS 18,4 2008 heas korras 
RPJ-3 KP-Roheline ABS 18,9 2008 heas korras 
RPJ-4 KP-Kivitee ABS 19,6 2008 heas korras 
RPJ-5 KP-Koogimäe ABS 43,2 2008 heas korras 
RPJ-6 KP-Pulli-jaama ABS 10,6 2008 heas korras 

Andmed: OÜ Kehtna Vesi. 

2.6.7 Keava aleviku reoveepuhasti 

Keava aleviku reovee puhastamine toimub alevikust edelasuunas asuvas 
reoveepuhastis (joonis 12). Keava aleviku puhastusseadmeks on mehaanilisest ja 
bioloogilis- keemilisest puhastusprotsessist koosnev ANACOMB 500 tüüpi 
kompaktpuhasti, mis on rajatud 2008. aastal. Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus 
reovee reostuskoormuse põhjal on 25,6 kg BHT7/d (426 ie) ning hüdraulilise 
koormuse põhjal 68 m3/d. 

Reoveepuhasti on kestusõhutusega kompaktpuhasti, milles reoveepuhastus toimub 
järgmistes etappides: 

1. Eelkäitlus 
- Vooluhulga mõõtmine 
- Võre 
- Eelsetiti-ühtlusti 

2. Bioloogiline puhastus 
- Bioprotsess 
- Setete kogumine mudatihendajasse 

3. Järelpuhastus ja ühtlustamine 
- Biotiigid (2 tk järjestikku) 

4. Mudakäitlus 
- Tihendatud jääkmuda vedamine töötlemiseks Rapla reoveepuhastisse. 

Reovesi suunatakse asulas oleva peapumpla abil reoveepuhastisse surveliselt. 
Reoveepumpla survetorustik suubub tehnohoones asuvale käsivõreseadmele, mis on 
varustatud ka ülevooluga, mille kaudu juhitakse reovesi otse bioreaktorisse. 
Võreseadmest voolab reovesi edasi isevoolselt eelsetitisse (ühtlustusmahutisse). 
Seejärel voolab mehaaniliselt eeltöödeldud reovesi isevoolselt puhasti bioloogilise 
töötlemise ossa, mis on jagatud anaeroobseks ja aeroobseks osaks ning järelsetiti 
osaks. 

Bioreaktoris rakendatakse klassikalist aktiivmudamenetlust. Aktiivmuda õhustamine 
toimub pneumaatilise õhustussüsteemi baasil ja reaktori põhja paigaldatud 
peenmullõhustite abil. Kompressorid on paigaldatud tehnohoonesse. 

Õhustuskambri läbinud vesi juhitakse vertikaalsesse järelsetitisse, kus eraldatakse 
puhastatud vesi aktiivmudast. Heitvesi juhitakse ülevoolutorustiku kaudu 
kontrollkaevu ja sealt biotiikidesse. 
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Järelsetitis settiv aktiivmuda pumbatakse bioprotsessi algusesse õhktõstuki abil 
pidevrežiimis. Protsessis tekkiv liigmuda eemaldatakse järelsetitist teise õhktõstuki 
abil, mis rakendub tööle ettemääratud intervallide järel. Liigmuda pumbatakse puhasti 
komplektis olevasse mudatihendajasse. Mudatihendajas tihendatakse muda 
loomulikul gravitatiivsel meetodil. Tihenenud ning osaliselt stabiliseerunud muda 
viiakse edasiseks käitlemiseks Rapla reoveepuhasti mudakäitlussõlme. 

Puhastusprotsessi doseeritakse ka fosforiärastuseks koagulanti, mille tulemusel 
fosforiühendid sadestuvad mudasse ning eemaldatakse protsessist koos liigmudaga. 
Koagulanti doseeritakse otse õhustuskambrisse ning koagulandi valmistamise ja 
doseerimise seadmestik asub tehnohoones. 

Heitvee järelpuhastuseks on kasutusel kaks biotiiki kogupindalaga 1000 m2, mis on 
puhasti rekonstrueerimise käigus 2008 aastal puhastatud. Heitvesi juhitakse Kuke 
sooni kraavi. 

Reoveepuhastit ja biotiike ümbritseb piirdeaed koos lukustatavate väravatega. 

Keava aleviku reoveepuhastina on heas seisukorras ning tagab reovee nõuetekohase 
puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeteveed, mis suurte 
saju- ja sulaperioodidel Keava puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. 

Lähiajal on plaanis rajada ühendustorustik olemasoleva Keava reoveepuhasti 
survekanalisatsiooni torustiku ning Kaerepere-Kehtna survetorustiku vahele ning 
suunata Keava alevikus moodustuv reovesi edaspidi Kehtna aleviku puhastile. Selleks 
on vajalik rajada ca 715 m reovee survetorustikku. Olemasolev Keava reoveepuhasti 
likvideeritakse ning puhasti protsessimahutit on kavas kasutada Lelle reoveepuhasti 
rekonstrueerimisel.  

Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le Kehtna Vesi väljastatud keskkonnaloale (nr 
L.VV/328665) on Kuke soon kraav (suubla kood VEE1110605). Vastavalt Eesti 
Veeseaduse § 36 lg 3 on kõik Eesti veekogud (s.h. Kuke soon kraav) reostustundlikud 
heitveesuublad. 

Keskkonnaloaga (nr L.VV/328665) keskkonda viidavad lubatud saasteaine kogused 
ning Keava reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused aastal 2019 on 
toodud Lisas 4. Keskkonda viidavat üldlämmastiku ja üldfosfori kogust vastavalt 
keskkonnaloale ei limiteerita. 
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Joonis 12.  Keava aleviku reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 27.05.2020. 

Lisas 4 esitatud heitvee analüüsitulemustest selgub, et aastatel 2019 ja 2020 võetud 
heitvee proovid vastavad keskkonnaloa nõuetele. 

Keava aleviku kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 
• Keava aleviku ühiskanalisatsiooni toimimises käesoleval ajal suuremad 

probleemid puuduvad. Aleviku ühiskanalisatsioon on rajatud ja 
rekonstrueeritud aastatel 2008-2009 ning on heas seisukorras. Vanemate 
eelkõige kinnistusiseste torustike ning kaevude amortisatsiooni tõttu toimub 
sademevee ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

2.7 Eidapere alevik 

Eidapere alevikus elab 01.01.2020. aasta seisuga 237 elanikku. 

Eidapere aleviku keskosas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi 
keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus). Aleviku ida- ja lääneosas esineb ka 
nõrgalt kaitstud põhjaveega alasid. 

Eidapere reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. juuli 
2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on reoveekogumisala reostuskoormus 452 
inimekvivalenti (ie). Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 11,2 
ie/ha. 

Eidapere alevikus kuuluvad ÜVK-ga seotud varad OÜ-le Kehtna Vesi, kes tegeleb ka 
ÜVK süsteemide haldamisega. 
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2.7.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Eidapere alevikus on ühisveevarustuse tarbeks kasutusel üks veevärk, mis baseerub 
käesoleval ajal Eidapere asula puurkaevul (katastri nr 9052). Lisaks oli varasemalt 
ühisveevärki ühendatud, kuid hetkel on kasutusest väljas Tuule tn puurkaev (katastri 
nr 12313). 

Ühisveevarustuse kaudu said 2019.a. vett ligikaudu 70 Eidapere aleviku elanikku ehk 
ligikaudu 30% aleviku elanikest. 

Käesoleval ajal tarbitakse Eidapere alevikus OÜ Kehtna Vesi poolt hallatavas 
veevarustussüsteemis Eidapere asula puurkaevu (katastri nr 9052) vett, mis 
suunatakse veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötluseks kasutatakse 
2014.a. paigaldatud aereeritavaid rauaeraldusfiltreid EURA AIR 50 Duplex, 
tootlikkusega 4,5 m3/h. Puhastatud joogivesi suunatakse veevõrku reservuaari (8 m3) 
kaudu II astme pumba abil. Eidapere puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2014. 
aastal ning on heas seisukorras. 

Ülevaade Kehtna valla ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest on toodud Lisas 1. 

OÜ-le Kehtna Vesi väljastatud keskkonnaloaga (nr. L.VV/328665) lubatud veevõtt 
Eidapere aleviku ühisveevarustuse puurkaevudest on toodud tabelis 11. 

Eidapere aleviku ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest väljapumbatud ning tarbitud 
veekoguse andmed 2019.a. kohta on esitatud tabelis 12. 

Eidapere alevikus on vee-ettevõtte poolt hallatava ühisveevõrgu kogupikkus ligikaudu 
4710 meetrit, mis rajatud ja rekonstrueeritud aastatel 2015 ja 2018. Uute veetorustike 
rajamisel on kasutatud plasttorustike läbimõõduga De32...De90 mm. Vanemad 
rekonstrueerimata torustikud on peamiselt kinnistusisesed malm- ja terastorud 
läbimõõduga DN50-DN100 mm. 

Ühisveevarustusega liitumise võimalus on tagatud suuremale enamusele Eidapere 
reoveekogumisala elanikele. 2019.a. andmete põhjal moodustas arvestamata vee (sh 
omatarve) ning veekadude osakaal ligikaudu 16,7% toodetud vee kogusest. 

Täpsem ülevaade Kehtna valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Eidapere aleviku olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 5 
(Eidapere aleviku ÜVK üldskeem). 
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Joonis 13.  Eidapere asula puurkaev-pumpla (katastri nr 9052) ja veetöötlusjaam. 
Fotod: OÜ Alkranel 27.05.2020. 

2.7.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Eidapere alevikus on tuletõrjevett võimalik võtta Tallinna mnt korruselamute ning 
kultuurikeskuse juures olevatest veevõtumahutitest. 

Kehtna valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 14. 

2.7.3 Joogivee kvaliteet 

Eidapere alevikus kasutatakse ühisveevarustuse tarbeks käesoleval ajal Eidapere asula 
puurkaevu (katastri nr 9052) vett. Ülevaade puurkaevust võetava põhjavee ning 
ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteeti kohta on toodud Lisas 3.  

Lisas 3 toodud põhjavee kvaliteedi analüüsitulemuste põhjal on näha, et käesoleval 
ajal Eidapere aleviku veevarustuses kasutatava Eidapere asula puurkaevu (katastri nr 
9052) põhjavesi vastab joogivee kvaliteedi piirnormidele (SM 24.09.2019. a. määrus 
nr. 61).  

Lisas 3 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Eidapere aleviku ühisveevõrgust. Viimaste joogivee proovide 
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analüüsitulemuste põhjal vastab Eidapere aleviku joogivesi uuritud näitajate osas 
joogivee kvaliteedi piirnormidele (SM 24.09.2019. a. määrus nr. 61). 

Amortiseerunud kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi mõningane 
halvenemine tarbijate juures. 

Eidapere aleviku veevarustussüsteemi probleemid: 

• Eidapere aleviku veevarustuse toimimises suuremad probleemid käesoleval 
ajal puuduvad. Vajalik on laiendada ühisveevärki reoveekogumisala piires 
ning seni liitumata tarbijate ühendamine ühisveevärgiga. 

2.7.4 Kanalisatsioonisüsteemi tehniline kirjeldus 

Eidapere aleviku ühiskanalisatsioonisüsteemiga on käesoleval ajal liitunud ligikaudu 
61 inimest ehk ligikaudu 26% aleviku elanikest. Eidapere alevikus on moodustatud 
reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus 
tagatud suuremale enamusele elanikest. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub 
ühiskanalisatsioon, toimub reovee kogumine kogumismahutitesse. 

Eidapere aleviku kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, kuid reovee suunamiseks 
reoveepuhastile on kasutusel 6 reoveepumplat. Eidapere alevikus on kokku ca 4050 m 
isevoolseid ning ca 1335 m survelisi kanalisatsioonitorustikke. Torustikud on 
valdavalt rekonstrueeritud 2015. ja 2018. aastal, seega on kanalisatsioonitorustike 
seisukord valdavalt hea. Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud 
plasttorusid (PVC) läbimõõduga De160 ja De200 mm ning survekanalisatsiooni 
torustike rajamisel on kasutatud torusid De110 mm. 

Tulenevalt vanemate eelkõige kinnistusiseste torustike ja kanalisatsioonikaevude 
vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja 
lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee 
filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb 
allapoole kollektorite paigaldussügavust. 

Sademeveekanalisatsioon Eidapere alevikus puudub. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud peamiselt kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et 
sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 

Täpsem ülevaade Kehtna valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Eidapere aleviku kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval 
joonisel 5 (Eidapere aleviku ÜVK üldskeem). 

Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Eidapere aleviku elanike ja asutuste ning 
ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Eidapere alevikus ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt ning asutustes ja 
ettevõtetes tekkiva reovee ning reoveepuhastile juhitava reovee mõõdetud kogused 
aastal 2019 on toodud tabelis 13. 

2.7.5 Eidapere aleviku reovee reostuskoormus 

Eidapere alevikus on reoveepuhasti reostuskoormuse määramiseks 2019. aastal tehtud 
reostuskoormuse mõõtmised. Selleks võeti ajavahemikul 02.–09.10.2019 
reoveepuhastisse sisenevast reoveest seitse keskmistatud veeproovi ühe nädala kestel 
ja mõõdeti vooluhulka. 
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Aegproportsionaalsed reoveeproovid on võetud reoveepuhasti sissevoolust. Proovide 
kogumisel kasutati automaatproovivõtjat. Laborianalüüsid teostati ööpäeva 
keskmistest seguproovidest. 

Keskmine vooluhulk puhastile oli uuringuperioodil 10 m3/d (maksimaalne 12 m3/d ja 
minimaalne 9 m3/d). Keskmine BHT7 näitaja oli analüüsiperioodil 210 mgO2/l. 

Uuringu tulemusena on Eidapere reoveepuhastile suunatava reovee nädalakeskmine 
reostuskoormus 34 ie (11–83 ie). 

Tabel 21. Eidapere reoveepuhasti reostuskoormus 2019. aastal. 

Eidapere puhasti sissevoolus analüüsitud komponent 

Kuupäev 
BHT7 
mgO2/l 

Vooluhulk 
m3/d 

BHT7 
kg/ööp 

IE 

03.10.2019 550 9 5,0 83 
04.10.2019 90 10 0,9 15 
05.10.2019 150 12 1,8 30 
06.10.2019 105 11 1,2 19 
07.10.2019 65 10 0,7 11 
08.10.2019 175 9 1,6 26 
09.10.2019 340 9 3,1 51 

Keskmine 210 10 2,0 34 

Võttes arvesse Eidapere aleviku reoveepuhasti projekteeritud jõudlust, on Eidapere 
puhasti võimeline tagama reovee nõuetekohase puhastuse. 

2.7.6 Eidapere aleviku reoveepumplad 

Suurem enamus Eidapere aleviku kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 
suunamiseks reoveepuhastisse on rajatud kokku 7 reoveepumplat, millest üks on nn 
reovee peapumpla, mis asub reoveepuhasti territooriumil ning mille abil suunatakse 
reovesi reoveepuhastile.  

Tegemist on 2 pumbaga varustatud reoveepumplatega. Reoveepumplad on rajatud 
aastatel 2015 ja 2018 ning on heas seisukorras. 

Eidapere alevikus kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 22. 

Tabel 22. Eidapere aleviku reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 
tähis 

Objekti nimi 
Kasutatava pumba 

mark 
Tootlikkus 

m3/h 
Rajamise 

aasta 
Üldhinnang 

RPJ-1 KP-Puurkaevu Flygt DP3068 18 2015 heas korras 
RPJ-2 KP-Postkontori Flygt DP3068 18 2015 heas korras 

RPJ-3 
KP-
Reoveepuhasti 

- - 2015 heas korras 

RPJ-4 
KP-
Spordiväljaku 

- - 2018 heas korras 

RPJ-5 KP-Pargi tn - - 2018 heas korras 

RPJ-6 
KP-Tallinna mnt 
37a 

- - 2018 heas korras 

RPJ-7 KP-Tiigi tn - - 2018 heas korras 

Andmed: OÜ Kehtna Vesi. 
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2.7.7 Eidapere aleviku reoveepuhasti 

Eidapere alevikus toimub reovee puhastamine aleviku kaguosas olevas reoveepuhastis 
(joonis 14). Reoveepuhasti on rajatud 2015. aastal olemasoleva BIO-50 tüüpi puhasti 
asemele. Reoveepuhasti puhul on tegemist annuspuhastiga, kus toimub reovee 
mehaaniline ja bioloogiline ning süvapuhastus biogeenide lämmastiku ja fosfori 
ärastusega. 

RVP projekti järgne tootlikkus on hüdraulilise koormuse põhjal 6.6-40 m3/d ning 
reostuskoormuse põhjal 4.5-24 kg BHT7/d (75-400 ie). 

Protsessi mahuti maht on 60 m3, kuna ühe tsükli kestus on 12h, siis on puhasti 
võimalik maksimaalne võimsus 120 m3/d. Tulenevalt sellest, et ühiskanalisatsiooniga 
liitujate osakaal on alevikus madal on puhasti protsessimahutist kasutusel üksnes 15 
m3 suurune osa, mis on ülejäänud mahutist vaheseinaga eraldatud. Reoveepuhasti 
juurde on rajatud ka tehnohoone, kus asuvad aeratsiooniks vajalikud puhurid ning 
võreseade. 

Puhasti koosneb järgmistest osadest ja töötsüklitest: 

• Reoveepumpla 
• Mehaaniline puhastus (võreseade) 
• Ühtlustusmahuti (30 m3) 
• Protsessimahuti (60 m3), millest on hetkel kasutusel 15 m3 
• Mudatihendusmahuti (15 m3) 
• Biotiigid (420+920 = 1340 m2) 

Reoveepuhastis toimub ka fosfori keemiline ärastus. Selleks lisatakse 
protsessimahutisse kemikaali (raudsulfaati). Reovee õhustamiseks vajalik õhk 
saadakse tehnohoones asuvate kompressorite abil. Puhastusprotsessis moodustuv 
liigmuda kogutakse liigmudamahutisse ning veetakse edasiseks käitlemiseks suurema 
reoveepuhasti juurde. Heitvesi juhitakse läbi biotiikide suublasse (Laanekraavi). 
Järelpuhastuseks on kasutusel 2 biotiiki kogupindalaga ca 1340 m2, mida on võimalik 
jätta kasutusse ka üksnes avariiolukorras, juhtides heitvee otse suublasse. 

Eidapere reoveepuhasti tagab üldjuhul reovee nõuetekohase puhastuse. Reoveepuhasti 
töös põhjustavad aeg-ajalt häireid ühiskanalisatsiooni purgitav reovesi ning 
reoveekanalisatsiooni juhitav sademevesi, mis suurte saju- ja sulaperioodidel Eidapere 
puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. Suurest hüdraulilisest koormusest 
tulenevalt on lähiajal kavas protsessimahuti vahesein eemaldada. 

Käesoleval ajal on rajamisel reoveepuhasti juurde käsivõrega varustatud purgla 
mahuga ca 10 m3.   

Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le Kehtna Vesi väljastatud keskkonnaloale (nr 
L.VV/328665) on Laanekraav (suubla kood VEE1131405). Vastavalt Eesti 
Veeseaduse § 36 lg 3 on kõik Eesti veekogud (s.h. Laanekraav) reostustundlikud 
heitveesuublad. 

Keskkonnaloaga (nr L.VV/328665) keskkonda viidavad lubatud saasteaine kogused 
ning Eidapere reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused aastatel 2019-2020 
on toodud Lisas 4. 
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Joonis 14.  Eidapere aleviku reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 27.05.2020. 

Lisas 4 esitatud heitvee analüüsitulemustest selgub, et 2019. aastal võetud heitvee 
proovid vastavad keskkonnaloa nõuetele. 2020. aasta esimeses kvartalis võetud 
heitvee proovis on vähesel määral üle piirnormi olnud üldfosfori sisaldus. 

Eidapere aleviku kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 
 Eidapere aleviku ühiskanalisatsiooni torustikud on suures osas rajatud ja 

rekonstrueeritud aastatel 2015 ja 2018 ning on heas seisukorras. Vanemate 
eelkõige kinnistusiseste torustike ning kaevude amortisatsiooni tõttu toimub 
sademevee ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi; 

 Eidapere reoveepuhasti on rajatud 2015. aastal ning on tehniliselt heas 
seisukorras. Reoveepuhasti tagab üldiselt heitvee vastavuse keskkonnaloa 
nõuetele. Vajalik on reoveekanalisatsiooni süsteemis sademevee ühenduste 
likvideerimine. Lisaks on vajalik ÜVK liitujate arvu suurendamine 
reoveekogumisalal.  

2.8 Lelle alevik 

Lelle alevikus elab 01.01.2020. aasta seisuga 315 elanikku. 

Lelle alevikus on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi valdavalt nõrgalt 
kaitstud (kõrge reostusohtlikkus). 

Lelle aleviku reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. 
juuli 2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on aleviku reostuskoormus 439 
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inimekvivalenti (ie). Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 10,5 
ie/ha. 

Lelle alevikus kuuluvad ÜVK-ga seotud varad OÜ-le Kehtna Vesi, kes tegeleb ka 
ÜVK süsteemide haldamisega. 

2.8.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Lelle alevikus on ühisveevarustuse tarbeks kasutusel üks veevärk, mis baseerub 
käesoleval ajal Lelle asula puurkaevul (katastri nr 9442).  

Ühisveevarustuse kaudu said 2019.a. vett ligikaudu 81 Lelle aleviku elanikku ehk 
ligikaudu 26% aleviku elanikest. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Lelle aleviku 
keskuse asutusi ja ettevõtteid. Suuremad ühisveevärgi vett kasutavad asutused ja 
ettevõtted alevikus puuduvad. Reoveekogumisalal on ühisveevärgiga liitumise 
võimalus tagatud üksnes aleviku edelaosas asuvate korterelamute ja eramute 
elanikele.  

Käesoleval ajal tarbitakse Lelle alevikus OÜ Kehtna Vesi poolt hallatavas 
veevarustussüsteemis Lelle asula puurkaevu vett, mis suunatakse veevõrku peale 
veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmena on kasutusel aereeritavad 
rauaeraldusfiltrid (2 tk), tootlikkusega 4,5 m3/h. Lelle puurkaev-pumpla on 
rekonstrueeritud 2014. aastal ning on heas seisukorras. 

Ülevaade Kehtna valla ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest on toodud Lisas 1. 

OÜ-le Kehtna Vesi väljastatud keskkonnaloaga (nr. L.VV/328665) lubatud veevõtt 
Lelle aleviku ühisveevarustuse puurkaevudest on toodud tabelis 11. 

Lelle aleviku ühisveevarustuse puurkaev-pumplast väljapumbatud ning tarbitud 
veekoguse andmed 2019.a. kohta on esitatud tabelis 12. 

Lelle aleviku ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 730 meetrit, millest 200 m on 
DN100 läbimõõduga malmtorustik ja ca 500 m on DN32 läbimõõduga raudtorustik. 
Kuna Lelle aleviku ühisveevõrk on rajatud enam kui 30 aastat tagasi on see 
käesolevaks ajaks amortiseerunud. 

2019.a. andmete põhjal moodustas arvestamata vee (sh omatarve) ning veekadude 
osakaal ligikaudu 7,8% toodetud vee kogusest. 

Täpsem ülevaade Kehtna valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Lelle aleviku olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 6 
(Lelle aleviku ÜVK üldskeem). 
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Joonis 15.  Lelle aleviku puurkaev-pumpla (katastri nr 9442) ja veetöötlusjaam. 
Fotod: OÜ Alkranel 27.05.2020. 

2.8.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Lelle alevikus on tuletõrjevett võimalik võtta Tööstuse tänaval asuvast veevõtumahutist ning 
Viljandi mnt ja Rohu tänava ristmiku läheduses ja raudtee ääres olevatest tiikidest. 
Täpsemad andmed vee kättesaadavuse ja seisukorra kohta puuduvad. 

Kehtna valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 14. 

2.8.3 Joogivee kvaliteet 

Lelle alevikus kasutatakse ühisveevarustuse tarbeks käesoleval ajal Lelle asula 
puurkaevu (katastri nr 9442) vett. Ülevaade puurkaevust võetava põhjavee ning 
ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteeti kohta on toodud Lisas 3.  

Lisas 3 toodud põhjavee kvaliteedi analüüsitulemuste põhjal on näha, et käesoleval 
ajal Lelle aleviku veevarustuses kasutatava Lelle asula puurkaevu (katastri nr 9442) 
põhjavees on üle joogivee kvaliteedi piirnormi (SM 24.09.2019. a. määrus nr. 61) 
olnud üldraua sisaldus. 

Lisas 3 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Lelle aleviku ühisveevõrgust. Viimaste joogivee proovide analüüsitulemuste 
põhjal vastab Lelle aleviku joogivesi uuritud näitajate osas joogivee kvaliteedi 
piirnormidele (SM 24.09.2019. a. määrus nr. 61). 

Amortiseerunud kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi mõningane 
halvenemine tarbijate juures. 

Lelle aleviku veevarustussüsteemi probleemid: 

• Lelle aleviku ühisveevärgi torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi 
malm- ja terastorudest ning on sellest tulenevalt käesolevaks ajaks 
amortiseerunud; 

• Lelle alevikus on ühisveevärk olemas üksnes aleviku edelaosa kortermajade 
piirkonna elanikel.  
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2.8.4 Kanalisatsioonisüsteemi tehniline kirjeldus 

Lelle aleviku ühiskanalisatsioonisüsteemiga on käesoleval ajal liitunud ligikaudu 80 
inimest ehk ligikaudu 26% aleviku elanikest. Ühiskanalisatsiooniga on varustatud 
üksnes aleviku edelaosa kortermajade piirkonna elanikud, samuti asutused ja 
ettevõtted. Majapidamistes, kus puudub ühiskanalisatsioon, toimub reovee kogumine 
kogumismahutitesse. Kogumismahutite seisukorra kohta täpne ülevaade puudub. 

Lelle aleviku kanalisatsioon on valdavalt isevoolne ning reovee suunamiseks 
reoveepuhastile on kasutusel kaks reoveepumplat. Külas on kokku ca 450 m 
isevoolseid kanalisatsioonitorustikke. Kanalisatsioonitorustikud on rajatud enam kui 
30 aastat tagasi kasutades asbotsemendist torusid läbimõõduga DN200. Tulenevalt 
torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas amortiseerunud, 
mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 
Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda 
põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust. 

Lelle alevikus sademeveetorustikud puuduvad. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud peamiselt kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et 
sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 

Täpsem ülevaade Kehtna valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Lelle aleviku kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 
6 (Lelle aleviku ÜVK üldskeem). 

Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Lelle aleviku elanike ning asutuste ja 
ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Lelle alevikus ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt ning asutustes ja 
ettevõtetes tekkiva reovee ning reoveepuhastile juhitava reovee arvestuslikud kogused 
aastal 2019 on toodud tabelis 13. 

2.8.5 Lelle aleviku reovee reostuskoormus 

Lelle alevikus on reoveepuhasti reostuskoormuse määramiseks 2019. aastal tehtud 
reostuskoormuse mõõtmised. Selleks võeti ajavahemikul 02.–09.10.2019 
reoveepuhastisse sisenevast reoveest seitse keskmistatud veeproovi ühe nädala kestel 
ja mõõdeti vooluhulka. 

Aegproportsionaalsed reoveeproovid on võetud reoveepuhasti sissevoolust. Proovide 
kogumisel kasutati automaatproovivõtjat. Laborianalüüsid teostati ööpäeva 
keskmistest seguproovidest. 

Keskmine vooluhulk puhastile oli uuringuperioodil 5,3 m3/d (maksimaalne 6 m3/d ja 
minimaalne 5 m3/d). Keskmine BHT7 näitaja oli analüüsiperioodil 330 mgO2/l. 

Uuringu tulemusena on Lelle reoveepuhastile suunatava reovee nädalakeskmine 
reostuskoormus 29 ie (15–48 ie). 
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Tabel 23. Lelle reoveepuhasti reostuskoormus 2019. aastal. 

Lelle puhasti sissevoolus analüüsitud komponent 

Kuupäev 
BHT7 
mgO2/l 

Vooluhulk 
m3/d 

BHT7 
kg/ööp 

IE 

03.10.2019 275 5,0 1,4 23 
04.10.2019 355 6,0 2,1 36 
05.10.2019 330 6,0 2,0 33 
06.10.2019 175 5,0 0,9 15 
07.10.2019 300 5,0 1,5 25 
08.10.2019 570 5,0 2,9 48 
09.10.2019 305 5,0 1,5 26 

Keskmine 330 5,3 1,8 29 

Võttes arvesse Lelle aleviku reoveepuhasti projekteeritud jõudlust, on Lelle puhasti 
võimeline tagama reovee nõuetekohase puhastuse. 

2.8.6 Lelle aleviku reoveepumplad 

Lelle aleviku kanalisatsioonist on rajatud peamiselt isevoolsena. Lelle aleviku 
korrusmajade juures on reovee suunamiseks reoveepuhastile rajatud reovee 
ülepumpla ning samuti on ülepumpla rajatud reoveepuhasti territooriumile. 

Lelle alevikus kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 24. 

Tabel 24. Lelle aleviku reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 
tähis 

Objekti nimi 
Kasutatava pumba 

mark 
Tootlikkus 

m3/h 
Rajamise 

aasta 
Üldhinnang 

RPJ-1 KP-Lelle - - 1988 Halb 
RPJ-2 KP-Lelle RVP - - 1988 Rahuldav 

Andmed: OÜ Kehtna Vesi. 

2.8.7 Lelle aleviku reoveepuhasti 

Lelle aleviku reovee puhastamine toimub aleviku edelaosas asuvas reoveepuhastis 
(joonis 16). Lelle aleviku puhastusseadmeks on reoveepumplast ja BIO-50 tüüpi 
aktiivmudapuhastist koosnev puhastussüsteem, mis on rajatud 1988. aastal. 

RVP projekti järgne tootlikkus on hüdraulilise koormuse põhjal 40-75 m3/d ning 
reostuskoormuse põhjal 8,9-19,1 kg BHT7/d (145-320 ie). 

Reovesi suunatakse puhastisse isevoolselt ning pumbatakse puhastusprotsessi 
reoveepumpla abil. Reoveepuhasti juurde on rajatud ka tehnohoone, kus asub 
aeratsiooniks vajalik puhur. 

Lelle aleviku reoveepuhastina kasutatav BIO-50 tüüpi aktiivmudapuhasti on 
käesolevaks ajaks amortiseerunud ning ei suuda aeg-ajalt tagada reovee nõuetekohast 
puhastust. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeteveed, mis suurte 
saju- ja sulaperioodidel Lelle puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. 

Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le Kehtna Vesi väljastatud keskkonnaloale (nr 
L.VV/328665) on Imsi oja (suubla kood VEE1130900). Vastavalt Eesti Veeseaduse § 
36 lg 3 on kõik Eesti veekogud (s.h. Imsi oja) reostustundlikud heitveesuublad. 
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Keskkonnaloaga (nr L.VV/328665) keskkonda viidavad lubatud saasteaine kogused 
ning Lelle reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused aastatel 2019-2020 on 
toodud Lisas 4. 

  

  

Joonis 16.  Lelle aleviku reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 27.05.2020. 

Lisas 4 esitatud heitvee analüüsitulemustest selgub, et aastal 2019 võetud heitvee 
proovides on ühel juhul üle keskkonnaloa piirnormi olnud üldfosfori sisaldus. 

Lelle aleviku kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 
• Lelle aleviku keskuse ühiskanalisatsiooni torustikud on rajatud enam kui 30 

aastat tagasi kasutades asbotsemendist torusid läbimõõduga DN200. 
Tulenevalt torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas 
amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi; 

• Lelle reoveepuhasti on rajatud 1988. aastal ning on käesolevaks ajaks 
amortiseerunud ning ei suuda aeg-ajalt tagada reovee nõuetekohast puhastust. 
Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid liigveed, mis suurte saju- ja 
sulaperioodidel Lelle puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad; 

• Lelle alevikus on ühiskanalisatsiooniga varustatud üksnes aleviku edelaosa 
kortermajade piirkonna elanikud. Ülejäänud reoveekogumisalal toimub reovee 
kogumine kogumismahutitesse ning immutamine pinnasesse. 
Kogumismahutite seisukorra ning tühjendamise kohta täpne ülevaade puudub. 
Kuna tegemist on nõrgalt kaitstud põhjaveega alaga, võib lekkivate reovee 
kogumismahutite tõttu toimuda maapinnalähedase põhjavee reostumine. 
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2.9 Lokuta küla 

Lokuta külas elab 01.01.2020. aasta seisuga 115 elanikku. 

Lokuta küla keskuses on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi keskmiselt 
kaitstud (keskmine reostusohtlikkus). 

Lokuta küla reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. 
juuli 2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on küla reostuskoormus 118 
inimekvivalenti (ie). Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 24,6 
ie/ha. 

Lokuta külas kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad OÜ-le Kehtna 
Vesi, kes tegeleb ka ÜVK süsteemide haldamisega. 

2.9.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Lokuta külas on üks veevõrk, mis baseerub küla keskuse lääneosas oleval puurkaevul 
(katastri nr. 9084). 

Ühisveevarustuse kaudu said 2019.a. vett ligikaudu 94 Lokuta küla elanikku ehk 
ligikaudu 82% küla elanikest. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Lokuta küla 
keskuse asutusi ja ettevõtteid. Reoveekogumisalal on ühisveevärgiga liitumise 
võimalus tagatud suuremale osale tarbijatest. 

Käesoleval ajal tarbitakse Lokuta külas OÜ Kehtna Vesi poolt hallatavas 
veevarustussüsteemis Lokuta puurkaevu (katastri nr 9084) vett, mis suunatakse 
veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmena on kasutusel 
aereeritavad rauaeraldusfiltrid (2 tk), tootlikkusega 3 m3/h. Lokuta puurkaev-pumpla 
on rekonstrueeritud 2014. aastal ning on heas seisukorras. 

Ülevaade Kehtna valla ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest on toodud Lisas 1. 

OÜ-le Kehtna Vesi väljastatud keskkonnaloaga (nr. L.VV/328665) lubatud veevõtt 
Lokuta küla ühisveevarustuse puurkaevust on toodud tabelis 11. 

Lokuta küla ühisveevarustuse puurkaev-pumplast väljapumbatud ning tarbitud 
veekoguse andmed 2019.a. kohta on esitatud tabelis 12. 

Lokuta külas on ühisveevõrgu kogupikkus ligikaudu 1520 meetrit, millest ca 260 
meetrit on rajatud ja rekonstrueeritud 2014. aastal. Rekonstrueerimata torustikud on 
peamiselt malm- ja terastorud läbimõõduga DN50-DN75. Uued torustikud on 
plasttorustikud läbimõõduga De32...De63 mm. 

Ühisveevarustusega liitumise võimalus on tagatud praktiliselt kõigile Lokuta 
reoveekogumisala elanikele. 2019.a. andmete põhjal moodustas arvestamata vee (sh 
omatarve) ning veekadude osakaal ligikaudu 20,4% toodetud vee kogusest. 

Täpsem ülevaade Kehtna valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Lokuta küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 7 
(Lokuta küla ÜVK üldskeem). 
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Joonis 17.  Lokuta küla puurkaev-pumpla (katastri nr 9084) ja veetöötlusjaam. 
Fotod: OÜ Alkranel 27.05.2020. 

2.9.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Lokuta külas on tuletõrjevett võimalik võtta korruselamute juures olevast veevõtumahutist. 
Lisaks on tuletõrje veevõtumahuti olemas ka küla keskusest mõnevõrra eemal asuva töökoja 
juures.  

2.9.3 Joogivee kvaliteet 

Lokuta külas kasutatakse ühisveevarustuse tarbeks Lokuta puurkaevu (katastri nr 
9084) vett. Ülevaade puurkaevust võetava põhjavee ning ühisveevärgist saadava 
joogivee kvaliteeti kohta on toodud Lisas 3.  

Lisas 3 toodud põhjavee kvaliteedi analüüsitulemuste põhjal on näha, et käesoleval 
ajal Lokuta küla veevarustuses kasutatava Lokuta puurkaevu (katastri nr 9084) 
põhjavees on üle joogivee kvaliteedi piirnormi (SM 24.09.2019. a. määrus nr. 61) 
olnud üldraua sisaldus. 

Lisas 3 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Lokuta küla ühisveevõrgust. Viimaste joogivee proovide analüüsitulemuste 
põhjal vastab Lokuta küla joogivesi uuritud näitajate osas joogivee kvaliteedi 
piirnormidele (SM 24.09.2019. a. määrus nr. 61). 

Amortiseerunud torustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi mõningane 
halvenemine tarbijate juures. 

Lokuta küla veevarustussüsteemi probleemid: 

• Lokuta küla vanemad ühisveevärgi torustikud on rajatud enam kui 30 aastat 
tagasi malm- ja terastorudest läbimõõduga DN50-DN75, mistõttu on need 
käesolevaks ajaks amortiseerunud.  

2.9.4 Kanalisatsioonisüsteemi tehniline kirjeldus 

Lokuta küla ühiskanalisatsioonisüsteemiga on käesoleval ajal liitunud ligikaudu 97 
inimest ehk ligikaudu 85% küla elanikest. Ühiskanalisatsiooniga on varustatud valdav 
enamus reoveekogumisala elanikest. Majapidamistes, kus puudub ühiskanalisatsioon, 
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toimub reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumismahutite seisukorra kohta 
täpne ülevaade puudub. 

Lokuta küla kanalisatsioon on isevoolne ning reovesi suunatakse küla keskusest 
kagusuunas jäävasse reoveepuhastisse. Külas on kokku ca 915 m isevoolseid 
kanalisatsioonitorustikke. Torustikud on rajatud asbotsemendist ning on läbimõõduga 
DN200 mm. Ühiskanalisatsiooni torustikud ja kaevud on rajatud enam kui 30 aastat 
tagasi ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud.  

Tulenevalt torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas 
amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib 
toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite 
paigaldussügavust. 

Lokuta külas sademeveetorustikud puuduvad. Sademevee ärajuhtimine on lahendatud 
peamiselt kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 
haljasaladel pinnasesse. 

Täpsem ülevaade Kehtna valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Lokuta küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 
7 (Lokuta küla ÜVK üldskeem). 

Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Lokuta küla elanike ning asutuste ja ettevõtete 
olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Lokuta külas ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt ning asutustes ja 
ettevõtetes tekkiva reovee ning reoveepuhastile juhitava reovee arvestuslikud kogused 
aastal 2019 on toodud tabelis 13. 

2.9.5 Lokuta küla reovee reostuskoormus 

Lokuta külas on reoveepuhasti reostuskoormuse määramiseks 2019. aastal tehtud 
reostuskoormuse mõõtmised. Selleks võeti ajavahemikul 23.–30.05.2019 
reoveepuhastisse sisenevast reoveest seitse keskmistatud veeproovi ühe nädala kestel 
ja mõõdeti vooluhulka. 

Aegproportsionaalsed reoveeproovid on võetud reoveepuhasti sissevoolust. Proovide 
kogumisel kasutati automaatproovivõtjat. Laborianalüüsid teostati ööpäeva 
keskmistest seguproovidest. 

Keskmine vooluhulk puhastile oli uuringuperioodil 5,3 m3/d (maksimaalne 6 m3/d ja 
minimaalne 5 m3/d). Keskmine BHT7 näitaja oli analüüsiperioodil 130 mgO2/l. 

Uuringu tulemusena on Lokuta reoveepuhastile suunatava reovee nädalakeskmine 
reostuskoormus 12 ie (5–28 ie). 
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Tabel 25. Lokuta reoveepuhasti reostuskoormus 2019. aastal. 

Lokuta puhasti sissevoolus analüüsitud komponent 

Kuupäev 
Heljum 

mg/l 
BHT7 
mgO2/l 

Üldfosfor 
mg/l 

Üld-
lämmastik 

mg/l 

KHT 
mgO2/l 

Vooluhulk 
m3/d 

BHT7 
kg/ööp 

IE 

24.05.2019 75 100 8,8 49 320 5,0 0,5 8 

25.05.2019 270 275 16 63 730 6,0 1,7 28 

26.05.2019 85 140 7,3 48 324 6,0 0,8 14 

27.05.2019 195 65 5 24 314 5,0 0,3 6 

28.05.2019 140 230 15 55 582 5,0 1,2 19 

29.05.2019 54 54 9,2 20 141 5,0 0,3 5 

30.05.2019 100 54 12 20 187 5,0 0,3 5 

Keskmine 130 130 10 40 370 5,3 0,7 12 

Võttes arvesse Lokuta küla reoveepuhasti projekteeritud jõudlust, on Lokuta puhasti 
võimeline tagama reovee nõuetekohase puhastuse. 

2.9.6 Lokuta küla reoveepumpla 

Lokuta küla ühiskanalisatsioon on isevoolne ning reoveepumplad puuduvad.  

2.9.7 Lokuta küla reoveepuhasti 

Lokuta küla reovee puhastamine toimub küla keskusest kagusuunas olevas 
reoveepuhastis (joonis 18). Lokuta küla puhastusseadmeks on BIO-25 tüüpi 
aktiivmudapuhasti. Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse 
põhjal on 5-11 kg BHT7/d (100-200 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 15-35  
m3/d. 

Reovesi suunatakse puhastisse isevoolselt. Reoveepuhasti tehnohoone, kus asusid 
puhurid, on rajatud ca paarisaja meetri kaugusele puhastist. Käesoleval ajal 
reoveepuhasti ei tööta ning põhipuhastina toimivad hoopis biotiigid. Biotiikide (4 tk) 
kogupindala on ligikaudu 1500 m2 ning need on osaliselt rekonstrueeritud 2019.a. 
Samuti on korrastatud heitvee väljavoolu proovivõtukaev ning juurdepääsutee. 

Lokuta küla reoveepuhastina kasutatav BIO-25 tüüpi aktiivmudapuhasti on 
käesolevaks ajaks täielikult amortiseerunud ning pole aastaid töötanud. Reovee 
puhastuseks kasutatavad biotiigid on osaliselt mudastunud. Reovee põhipuhastina 
kasutatavad biotiigid ei suuda tagada heitvee proovide vastavust keskkonnaloa 
nõuetele. 

Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le Kehtna Vesi väljastatud keskkonnaloale (nr 
L.VV/328665) on Putkemurru kraav (suubla kood VEE1131406). Vastavalt Eesti 
Veeseaduse § 36 lg 3 on kõik Eesti veekogud (s.h. Putkemurru kraav) 
reostustundlikud heitveesuublad. 

Keskkonnaloaga (nr L.VV/328665) keskkonda viidavad lubatud saasteaine kogused 
ning Lokuta küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 2019-2020 
aastatel on toodud Lisas 4. 
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Joonis 18.  Lokuta küla reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 27.05.2020. 

Lisas 4 esitatud heitvee analüüsitulemustest selgub, et aastatel 2019-2020 võetud 
heitvee proovides on üle keskkonnaloa piirnormi olnud heljumi ja üldfosfori 
sisaldused ning BHT7 ja KHT näitajad.  

Lokuta küla kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 
• Lokuta küla ühiskanalisatsiooni torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi 

ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Torustike ning kaevude 
amortisatsiooni tõttu toimub sademevee ja pinnasevee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi; 

• Lokuta küla reoveepuhastina kasutatav BIO-25 tüüpi aktiivmudapuhasti on 
käesolevaks ajaks täielikult amortiseerunud ning pole aastaid töötanud. Reovee 
puhastuseks kasutatavad biotiigid on osaliselt mudastunud. Reovee 
põhipuhastina kasutatavad biotiigid ei suuda tagada heitvee proovide vastavust 
keskkonnaloa nõuetele. 

2.10 Hertu küla 

Hertu külas elab 01.01.2020. aasta seisuga 74 elanikku. 

Hertu küla keskuses on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi nõrgalt 
kaitstud (kõrge reostusohtlikkus). 

Reoveekogumisala Hertu külas pole moodustatud. 
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Hertu külas kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad OÜ-le Kehtna 
Vesi, kes tegeleb ka ÜVK süsteemide haldamisega. 

2.10.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Hertu külas on üks veevõrk, mis baseerub küla keskuse kortermajade juures asuval 
puurkaevul (katastri nr. 9616). 

Ühisveevarustuse kaudu said 2019.a. vett ligikaudu 31 Hertu küla elanikku ehk 
ligikaudu 44% küla elanikest. Ühisveevärgi vett kasutavad asutused ja ettevõtted 
puuduvad. 

Käesoleval ajal tarbitakse Hertu külas OÜ Kehtna Vesi poolt hallatavas 
veevarustussüsteemis Hertu puurkaevu (katastri nr 9616) vett, mis suunatakse 
veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. Puurkaev-pumpla asub Pumbamaja 
kinnistul ning on rajatud muldesse. Veetöötlusseadmed asuvad Männi kinnistu 
kortermaja keldris. Veetöötlusseadmena on kasutusel aereeritavad rauaeraldusfiltrid 
(2 tk). Veetöötlusjaam on rajatud 2015. aastal ning on heas seisukorras. 

Ülevaade Kehtna valla ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest on toodud Lisas 1. 

OÜ-le Kehtna Vesi väljastatud keskkonnaloaga (nr. L.VV/328665) lubatud veevõtt 
Hertu küla ühisveevarustuse puurkaevust on toodud tabelis 11. 

Hertu küla ühisveevarustuse puurkaev-pumplast väljapumbatud ning tarbitud 
veekoguse andmed 2019.a. kohta on esitatud tabelis 12. 

Hertu küla keskuse on ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 321 meetrit, millest ca 
200m rekonstrueeriti 2015-l aastal. Rekonstrueerimata torustikud on terastorud 
läbimõõduga DN50. Uued torustikud on plasttorustikud läbimõõduga De40 ja De50 
mm.  

2019.a. andmete põhjal moodustas OÜ Kehtna Vesi poolt hallatavas ühisveevärgis 
arvestamata vee (sh omatarve) ning veekadude osakaal ligikaudu 16,5% toodetud vee 
kogusest. 

Täpsem ülevaade Kehtna valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Hertu küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 8 
(Hertu küla ÜVK üldskeem). 
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Joonis 19.  Hertu küla puurkaev-pumpla (katastri nr 9616) ja veetöötlusjaam. 
Fotod: OÜ Alkranel 27.05.2020. 

2.10.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Hertu küla keskuses tuletõrje veevõtumahutid ning –kohad puuduvad. Kõrge veeseisu 
korral on vajadusel võimalik tulekustutuse tarbeks vett võtta Vigala jõest, mis jääb 
küla keskusest põhjasuunda. 

2.10.3 Joogivee kvaliteet 

Hertu küla keskuses kasutatakse OÜ Kehtna Vesi poolt hallatava ühisveevärgi tarbeks 
Hertu puurkaevu (katastri nr 9616) vett. Ülevaade puurkaevust võetava põhjavee ning 
ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteeti kohta on toodud Lisas 3.  

Lisas 3 toodud põhjavee kvaliteedi analüüsitulemuste põhjal on näha, et käesoleval 
ajal Hertu küla veevarustuses kasutatava Hertu puurkaevu (katastri nr 9616) 
põhjavees on üle joogivee kvaliteedi piirnormi (SM 24.09.2019. a. määrus nr. 61) 
olnud üldraua sisaldus. 

Lisas 3 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Hertu küla ühisveevõrgust. Viimaste joogivee proovide analüüsitulemuste 
põhjal on Hertu küla joogivees üle piirnormide (SM 24.09.2019. a. määrus nr. 61) 
olnud üldraua sisaldus ning oksüdeeritavus. 

Amortiseerunud torustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi mõningane 
halvenemine tarbijate juures. 

Hertu küla veevarustussüsteemi probleemid: 

• Hertu küla keskuse veevõrk on osaliselt rekonstrueeritud 2015.a ning on 
rahuldavas seisukorras; 

• Hertu küla ühisveevärgi vee puhastamiseks on 2015.a. Männi kortermaja 
keldrisse paigaldatud veetöötlusseadmed. Nõuetekohase joogivee kvaliteedi 
tagamiseks on vajalik veetöötlusseadmeid regulaarselt hooldada.  
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2.10.4 Kanalisatsioonisüsteemi tehniline kirjeldus 

Hertu küla ühiskanalisatsioonisüsteemiga on käesoleval ajal liitunud ligikaudu 31 
inimest ehk ligikaudu 44% küla elanikest. Ühiskanalisatsiooniga on varustatud üksnes 
küla keskasula piirkonna elanikud. Mujal on reovee kogumiseks ja käitlemiseks 
kasutusel kogumismahutid ning imbsüsteemid. 

Hertu küla kanalisatsioon on isevoolne ning reovesi suunatakse küla keskusest 
põhjasuunas jäävasse reoveepuhastisse. Hertu külas on kokku ca 353 m isevoolseid 
kanalisatsioonitorustikke. Torustikud on rajatud asbotsemendist ning on läbimõõduga 
DN200 mm. Ühiskanalisatsiooni torustikud ja kaevud on rajatud enam kui 30 aastat 
tagasi. 

Tulenevalt torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas 
amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib 
toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite 
paigaldussügavust 

Hertu külas sademeveetorustikud puuduvad. Sademevee ärajuhtimine on lahendatud 
peamiselt kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 
haljasaladel pinnasesse. 

Täpsem ülevaade Kehtna valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Hertu küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 8 
(Hertu küla ÜVK üldskeem). 

Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Hertu küla elanike olmereovett. Tööstusliku 
päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Hertu külas ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tekkiva reovee ning 
reoveepuhastile juhitava reovee arvestuslikud kogused aastal 2019 on toodud tabelis 
13. 

2.10.5 Hertu küla reovee reostuskoormus 

Hertu külas on reoveepuhasti reostuskoormuse määramiseks 2019. aastal tehtud 
reostuskoormuse mõõtmised. Selleks võeti ajavahemikul 30.05.–06.06.2019 
reoveepuhastisse sisenevast reoveest seitse keskmistatud veeproovi ühe nädala kestel 
ja mõõdeti vooluhulka. 

Aegproportsionaalsed reoveeproovid on võetud reoveepuhasti sissevoolust. Proovide 
kogumisel kasutati automaatproovivõtjat. Laborianalüüsid teostati ööpäeva 
keskmistest seguproovidest. 

Keskmine vooluhulk puhastile oli uuringuperioodil 2,4 m3/d (maksimaalne 4 m3/d ja 
minimaalne 2 m3/d). Keskmine BHT7 näitaja oli analüüsiperioodil 580 mgO2/l. 

Uuringu tulemusena on Hertu reoveepuhastile suunatava reovee nädalakeskmine 
reostuskoormus 24 ie (13–39 ie). 
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Tabel 26. Hertu reoveepuhasti reostuskoormus 2019. aastal. 

Hertu puhasti sissevoolus analüüsitud komponent 

Kuupäev 
Heljum 

mg/l 
BHT7 
mgO2/l 

Üldfosfor 
mg/l 

Üld-
lämmastik 

mg/l 

KHT 
mgO2/l 

Vooluhulk 
m3/d 

BHT7 
kg/ööp 

IE 

31.05.2019 690 740 34 215 1510 2,0 1,5 25 

01.06.2019 800 750 31 185 1618 2,0 1,5 25 

02.06.2019 680 590 24 185 2100 4,0 2,4 39 

03.06.2019 740 740 28 190 1584 3,0 2,2 37 

04.06.2019 470 445 14 105 942 2,0 0,9 15 

05.06.2019 430 390 13 98 840 2,0 0,8 13 

06.06.2019 420 390 9,2 51 987 2,0 0,8 13 

Keskmine 600 580 22 147 1370 2,4 1,4 24 

2.10.6 Hertu küla reoveepumplad 

Hertu küla ühiskanalisatsioon on isevoolne ning reoveepumplad puuduvad. 

2.10.7 Hertu küla reoveepuhasti 

Hertu küla reovee puhastamine toimub küla keskusest põhjasuunas olevas eramaal 
asuvas reoveepuhastis (joonis 20). Hertu küla reovee puhastamiseks on rajatud 
kaevpuhastitest ning biotiikidest (2 tk) koosnev puhastussüsteem. 

Reovesi suunatakse puhastisse isevoolselt. Olemasolevad kaevpuhastid on täielikult 
amortiseerunud ning pole aastaid töötanud. Seetõttu toimub käesoleval ajal 
reoveepuhastus eelkõige kahes biotiigis kogupindalaga ca 1 050 m2. Reovee 
puhastuseks kasutatavad biotiigid on mudastunud ning kinni kasvanud. Sellest 
tulenevalt vajab puhasti rekonstrueerimist. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt 
häireid sademeteveed, mis suurte saju- ja sulaperioodidel Hertu puhastisse sisenevat 
reovee kogust suurendavad.  

Tulenevalt sellest, et Hertu küla reoveepuhasti on täielikult amortiseerunud toimub 
sageli kaevpuhastist reovee äravedu Kehtna aleviku reoveepuhastile.  

Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le Kehtna Vesi väljastatud keskkonnaloale (nr 
L.VV/328665) on Vigala jõgi (suubla kood VEE1110400). Vastavalt Eesti 
Veeseaduse § 36 lg 3 on kõik Eesti veekogud (s.h. Vigala jõgi) reostustundlikud 
heitveesuublad. 

Keskkonnaloaga (nr L.VV/328665) keskkonda viidavad lubatud saasteaine kogused 
ning Hertu küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 2019-2020 
aastatel on toodud Lisas 4. Keskkonda viidavat üldlämmastiku ja üldfosfori kogust 
vastavalt keskkonnaloale ei limiteerita. 
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Joonis 20.  Hertu küla reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 27.05.2020. 

Lisas 4 esitatud heitvee analüüsitulemustest selgub, et aastatel 2019-2020 võetud 
heitvee proovid vastavad keskkonnaloa nõuetele.  

Hertu küla kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 
• Hertu küla kanalisatsioonitorustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi, 

mistõttu on need käesolevaks ajaks amortiseerunud; 
• Hertu küla reoveepuhastina varasemalt kasutatud kaevpuhasti on täielikult 

amortiseerunud ning pole aastatid töötanud. Reovee puhastuseks kasutatavad 
biotiigid on mudastunud ning kinni kasvanud. Sellest tulenevalt vajab puhasti 
rekonstrueerimist. Kuna reoveepuhasti asub eramaal on vajalik kaaluda 
alternatiivseid reovee käitlemise lahendusi. 

2.11 Ingliste küla 

Ingliste külas elab 01.01.2020. aasta seisuga 183 elanikku. 

Ingliste küla keskuses on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi nõrgalt 
kaitstud (kõrge reostusohtlikkus). 

Reoveekogumisala Ingliste külas pole moodustatud. 

Ingliste külas kuuluvad ÜVK-ga seotud varad OÜ-le Kehtna Vesi, kes tegeleb ka 
ÜVK süsteemide haldamisega. 
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2.11.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Ingliste külas on ühisveevarustuse tarbeks kasutusel üks veevärk, mis baseerub 
käesoleval ajal Ingliste puurkaevul (katastri nr 8213).  

Ühisveevarustuse kaudu said 2019.a. vett ligikaudu 33 Ingliste küla elanikku ehk 
ligikaudu 18% küla elanikest. Ühisveevärgi vett kasutab ka Ingliste lasteaed ja 
raamatukogu ning töökoda. 

Käesoleval ajal tarbitakse Ingliste külas OÜ Kehtna Vesi poolt hallatavas 
veevarustussüsteemis Ingliste puurkaevu vett, mis suunatakse veevõrku peale 
veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmena on kasutusel aereeritavad 
rauaeraldusfiltrid (2 tk), tootlikkusega 1,5 m3/h. Ingliste puurkaev-pumpla on 
rekonstrueeritud 2014. aastal ning on heas seisukorras. 

Ülevaade Kehtna valla ühisveevarustuse puurkaev-pumplatest on toodud Lisas 1. 

OÜ-le Kehtna Vesi väljastatud keskkonnaloaga (nr. L.VV/328665) lubatud veevõtt 
Ingliste küla ühisveevarustuse puurkaevust on toodud tabelis 11. 

Ingliste küla ühisveevarustuse puurkaev-pumplast väljapumbatud ning tarbitud 
veekoguse andmed 2019.a. kohta on esitatud tabelis 12. 

Ingliste külas on vee-ettevõtte poolt hallatava ühisveevõrgu kogupikkus ligikaudu 460 
meetrit. Ühisveevärgi torustikuks on 1972. aastal rajatud 100 mm läbimõõduga 
malmtorustik ja 50 mm läbimõõduga raudtorustik. 

2019.a. andmete põhjal moodustas arvestamata vee (sh omatarve) ning veekadude 
osakaal ligikaudu 15,4% toodetud vee kogusest. 

Täpsem ülevaade Kehtna valla ÜVK torustikest on toodud Lisas 2. 

Ingliste küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 9 
(Ingliste küla ÜVK üldskeem). 

  

Joonis 21.  Ingliste küla puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaam. Fotod: OÜ Alkranel 
27.05.2020. 
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2.11.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Ingliste külas on tuletõrjevett võimalik võtta kahest kohast Keila jõest. Lisaks on 
eraldiseisev tuletõrje veevõtukoht (tiik) mahuga 700 m3 AS Ingle 
tootmisterritooriumil.  

Kehtna valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 14. 

2.11.3 Joogivee kvaliteet 

Ingliste külas kasutatakse ühisveevarustuse tarbeks käesoleval ajal Ingliste puurkaevu 
(katastri nr 8213) vett. Ülevaade puurkaevust võetava põhjavee ning ühisveevärgist 
saadava joogivee kvaliteeti kohta on toodud Lisas 3.  

Lisas 3 toodud põhjavee kvaliteedi analüüsitulemuste põhjal on näha, et käesoleval 
ajal Ingliste küla veevarustuses kasutatava Ingliste puurkaevu (katastri nr 8213) 
põhjavees on üle joogivee kvaliteedi piirnormi (SM 24.09.2019. a. määrus nr. 61) 
olnud üldraua sisaldus. 

Lisas 3 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Ingliste küla ühisveevõrgust. Viimaste joogivee proovide analüüsitulemuste 
põhjal vastab Ingliste küla joogivesi uuritud näitajate osas joogivee kvaliteedi 
piirnormidele (SM 24.09.2019. a. määrus nr. 61). 

Amortiseerunud veetorustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi mõningane 
halvenemine tarbijate juures. 

Ingliste küla veevarustussüsteemi probleemid: 

• Ingliste küla ühisveevärgi torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi 
malm- ja terastorudest läbimõõduga DN50 ja DN100 ning on seetõttu 
käesolevaks ajaks amortiseerunud. 

2.11.4 Kanalisatsioonisüsteemi tehniline kirjeldus 

Ingliste küla keskuses ühiskanalisatsioon puudub ning seal on kasutusel lokaalsed 
imbsüsteemid või kogumiskaevud. Kogumiskaevude seisukorra ning tühjendamise 
kohta andmed puudub. Olemasolevad amortiseerunud kogumiskaevud ning 
imbsüsteemid võivad põhjustada põhja- ja pinnavee reostumist. 

Ingliste küla kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 
• Ingliste küla keskuses ühiskanalisatsioon puudub. 
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3. Seadusandlik taust 

Kehtna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on 
lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest ja normatiividest ning Euroopa Liidu 
direktiividest ja rahvusvahelistest kokkulepetest. Olulisemad nendest on: 

• Kehtna valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023; 
• Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 7. 

jaanuari 2016. a. protokollilise otsusega); 
• Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektid (EL-i veepoliitika raamdirektiivi 

2000/60/EÜ, joogiveedirektiivi 98/83/EÜ ning asulareovee direktiivi 
91/271/EMÜ nõuetest tuleneva vee kaitse ja kasutamise korraldamiseks);  

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus (muudetud ja täiendatud 30.01.2019. 
a. seadusega, RT I 22.02.2019, 1); 

• Veeseadus1 (muudetud ja täiendatud 20.04.2020. a. seadusega, RT I 
06.05.2020, 1); 

• Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (muudetud ja täiendatud 17.04.2020. 
a. seadusega, RT I 22.04.2020, 1); 

• Asjaõigusseadus (muudetud ja täiendatud 30.01.2019. a. seadusega, RT I 
22.02.2019, 1); 

• Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (muudetud ja 
täiendatud 30.01.2019. a. seadusega, RT I 22.02.2019, 1); 

• Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid1 (vastu võetud 
sotsiaalministri 24. septembri 2019. a. määrusega nr. 61, RT I 26.09.2019, 2); 

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus (vastu võetud 
keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a. määrusega nr. 76, RTL 2005, 123, 
1949); 

• Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning 
kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1 veekaitsenõuded (vastu võetud 
keskkonnaministri 31. juuli 2019. a. määrusega nr. 31, RT I 06.08.2019, 8); 

• Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja 
jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed 
ning saasteainesisalduse piirväärtused1 (vastu võetud keskkonnaministri 08. 
novembri 2019. a. määrusega nr. 61, RT I 12.11.2019, 6); 

• Kehtna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (vastu võetud 
Kehtna Vallavolikogu 20.05.2020.a. määrusega nr 76); 

• Kehtna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (vastu võetud 
Kehtna Vallavolikogu 20.05.2020.a. määrusega nr 75); 

• Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (vastu võetud Kehtna Vallavolikogu 
20.03.2012.a. määrusega nr 51). 

3.1 Kehtna valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 

Kehtna valla arengukavas on toodud välja, et asulatest on tsentraalne veevarustus ja 
kanalisatsioon (ÜVK) Kehtnas, Järvakandis, Kaereperes, Eidaperes ja Keavas. 
Kortermajadele on ÜVK lahendused olemas Lelles, Inglistel, Hertus, ja Lokutal. 
Kehtna valla purgimissõlmed asuvad Kehtna puhastusseadmete juures ja Järvakandi 
alevis. Alternatiivseks variandiks on Rapla linna purgimissõlmed.  
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Valla plaanide kohaselt saavad oma tervikliku ÜVK lahenduse uuel aruandeperioodil 
Lelle, Ingliste ja Lokuta asulad.  

Samuti on välja toodud, et ÜVK arendamise toimub vastavalt koostatud ühisveevärgi 
ja –kanalisatsiooni arendamise kavale. 

Eelarvestrateegias on ÜVK renoveerimiseks (toetuse arvelt) 2020. aastal kavandatud 
50450 eurot. 

3.2 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavad 

Veeseadusest tulenevalt tuleb veemajanduskava (VMK) alusel kavandada ja 
rakendada abinõusid keskkonnaeesmärkide, sealhulgas vee hea seisundi, 
saavutamiseks. 

Vee hea seisundi saavutamise kohustus hõlmab nii pinna- kui ka põhjavett. Vee hea 
seisundi saavutamisega ei tohi ohtu seada muude keskkonnaalaste eesmärkide täitmist 
või saavutamist. Pinnavee jaoks tähendab hea seisundi saavutamine nii hea ökoloogi-
lise seisundi kui ka hea keemilise seisundi saavutamist. Põhjavee jaoks tähendab hea 
seisund saavutamine nii hea koguselise kui ka hea keemilise seisundi saavutamist. 
Osade veekogumite jaoks on keskkonnaeesmärgi saavutamist edasi lükatud. 

Ajakohastatud veemajanduskavas vaadatakse üle ja vajadusel ajakohastatakse  
keskkonnaeesmärke.  

Üldine eesmärk on veeseaduse § 32 kohaselt enamiku pinnaveekogude jaoks hea 
seisundi saavutamine või hea ökoloogilise potentsiaali saavutamine. Eesmärkide 
seadmisel on aluseks kaks põhimõtet: 

• veekogude head seisundit tuleb säilitada; 
• mitteheas seisundis veekogud tuleb viia heasse seisundisse.  

Üldeesmärgi, hea seisundi, saavutamise eelduseks on täpsemate eesmärkide seadmine 
ehk hea seisundini jõudmise vahendite sõnastamine, mis on üks samm 
meetmeprogrammi koostamisel. Meetmeprogrammis kavandatud tegevused on 
suunatud mõlema eesmärgi täitmiseks, kuigi suurem tähelepanu ja jõupingutused on 
suunatud just veekogude seisundi parandamisele. 

Veeseadus § 38 sätestab eesmärkide saavutamisel ja täitmise tagamisel ka erandid. 
Erandid on seotud hea seisundi kui üldeesmärgi mittesaavutamisega järgmiste 
tingimuste korral: 

• pikendatud eesmärgi kehtestamine pinna- või põhjaveekogumile; 
• parima võimaliku seisundi määratlemine ja selle kehtestamine eesmärgina ehk 

leebema eesmärgi kehtestamine pinna- või põhjavee kogumile; 
• seisundi ajutise halvenemise lubamine, sest see on tingitud looduslikest 

muutustest; 

• seisundi halvenemise lubamine, sest see on tingitud olulisest uuest 
arendustegevusest. 
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4. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 
koostamise lähtealused 

4.1 ÜVK arendamise kava eesmärgid 

Kehtna valla ÜVK arendamise kava eesmärgid on: 
• ÜVK süsteemide arengu kiirendamine ja eelduste loomine ÜVK teenuse 

tarbijate paremaks teenindamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks Kehtna vallas; 
• kaasa aidata Kehtna valla vee-ettevõtluse jätkusuutliku majandamismudeli 

väljatöötamisele;  
• perspektiivsete ÜVK süsteemide üldskeemide koostamine;  
• ÜVK väljaehitamiseks hinnanguliste töömahtude ja investeerimisvajaduste 

kindlakstegemine; 
• ÜVK arendamise kava optimaalse lahendusvariandi väljatöötamine ja selle 

realiseerimisetappide koostamine. 

4.2 ÜVK arendamise kava koostamise põhimõtted 

Käesolev arendamise kava on valminud Kehtna Vallavalitsuse, OÜ Kehtna Vesi ning 
töö täitjate ühistööna. Töö koostamisel on lähtutud alljärgnevatest põhimõtetest: 

• ÜVK arendamise kavaga antakse põhimõtteline lahendus ÜVK süsteemide 
kompleksseks arendamiseks Kehtna vallas;  

• Arendamise kavas on planeeritavad ÜVK süsteemide arendamise tegevused 
jaotatud etappideks, tulenevalt valla ja vee-ettevõtte majanduslikest 
võimalustest ja vajadustest. Projektide etappidesse jagamine ühtlustab valla 
eelarvele langevat finantskoormust ja vee-ettevõtte laenukoormust ning aitab 
ära hoida ÜVK teenuse hinna hüppelist kasvu. Seejuures tuleb tagada iga 
järgneva etapi sõltumatu kuid samas sidus väljaehitamine, rekonstrueerimine 
eelnevate etappidega; 

• ÜVK-ga varustatud piirkonnas on kaardistatud olemasolevad vee- ja 
kanalisatsioonirajatised ning koostatud perspektiivsed arenguskeemid (vt töö 
lisades esitatud jooniseid 1...9); 

• ÜVK-ga kaetavad alad on piirkonnad, kus on juba välja arendatud ÜVK 
süsteemid, mis toimivad (süsteemidele väljastatud kasutusluba) ning mille 
haldamisega tegeleb Kehtna Vallavalitsuse poolt kinnitatud vee-ettevõtja või 
kus ÜVK süsteemide rajamine on ette nähtud käesoleva ÜVK arendamise 
kavaga; 

• Väljaspool ÜVK süsteemiga kaetavaid alasid  (ÜVK-ga katmata alad) toimub 
ÜVK süsteemi väljaarendamine detailplaneeringu kohustusega aladel 
(määratud üldplaneeringus) Kehtna Vallavalitsuse poolt väljastatavate 
tehniliste tingimuste alusel. Detailplaneeringu tehniliste tingimuste 
määramisel arvestatakse ÜVK süsteemide arendamise kavas esitatud 
perspektiivskeeme; 

• Kehtna valla ÜVK arendamise kava koostamisel on arvestatud Lääne-Eesti 
vesikonna VMK-s püstitatud eesmärkide ja probleemidega; 

• Tulenevalt Euroopa Liidu Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti 
veemajanduspoliitika strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik 
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veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, kanalisatsioon ja pinnase- ja 
pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast (vesikondade veemajandus-
kavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise printsiibi kohaselt, mis 
tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide käsitlemist tulenevalt 
vee liikumisest veekogu valgala piirides; 

• Vastavalt Veeseaduse § 104 lõige 4 järgi peab kohalik omavalitsus suublasse 
juhitava heitvee nõuetele vastavuse saavutamiseks reoveekogumisalal tagama 
ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks reoveepuhastisse, välja 
arvatud reoveekogumisalal koormusega alla 2000 ie. Juhul kui reovee-
kogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri 
kulutusi, võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem 
kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid. Lisaks tuleb arvestada, et reovee-
kogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem on omapuhastite, välja 
arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine keelatud. Samuti on 
reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem keelatud heitvee 
pinnasesse juhtimine; 

• Vastavalt Veeseaduse § 104 lg 6 ei ole RKA-l reostuskoormusega alla 2000 ie 
ühiskanalisatsiooni väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja 
reoveepuhasti olemasolu korral tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et 
tagada reovee nõuetekohane kogumine ja puhastamine. Ühiskanalisatsiooni 
puudumisel peab reovee tekitaja reoveekogumisalal või väljaspool 
reoveekogumisala reovee koguma lekkekindlasse kogumismahutisse ja 
korraldama selle veo kohaliku omavalitsuse ÜVK arendamise kavas määratud 
purgimissõlme. Lisaks võib RKA-l reostuskoormusega alla 2000 ie, kus 
puudub ühiskanalisatsioon, rajada reovee puhastamiseks omapuhasti ja juhtida 
bioloogiliselt või süvapuhastatud reovett suublasse; 

• Lähtuvalt joogivee direktiivi nõuetest, peab kõikides olemasolevates 
veevarustussüsteemides, millega varustatakse rohkem kui 50 elanikku, 
joogivesi vastama kvaliteedinõuetele; 

• Vastavalt SM 24. septembri 2019. aasta määruse nr 61 § 11 lg 1 peab joogivee 
käitleja koostama ja vähemalt iga viie aasta tagant ajakohastama joogivee 
kontrolli kava, mis tuleb Terviseametiga kooskõlastada; 

• KIK veeprogrammi rahastatavate investeeringute puhul arvestatakse, et (KOV 
või vee-ettevõtte) omafinantseering ÜVK süsteemide rajamise ja 
rekonstrueerimise korral moodustab 35%; 

• Eraldiseisvate tuletõrje veevõtukohtade (kuivhüdrantide) rajamisel ja 
sademeveekanalisatsiooni projektide puhul arvestatakse, et (KOV või vee-
ettevõtte) omafinantseering moodustab 100%; 

• KIK-ist saadava toetuse abil rajatakse ja rekonstrueeritakse Kehtna vallas 
Järvakandi alevi, Kehtna, Kaerepere, Keava, Eidapere ja Lelle aleviku ning 
Lokuta ja Ingliste külade torustikud ja rajatised aastatel 2021-2032, mille 
tulemusena on tagatud kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning nõuetekohane 
reoveepuhastus enamusele asulate elanikele (sh RKA elanikele); 

• Alates 01.01.2022 peab KIK-i veemajanduse programmist toetuse taotleja 
olema piirkondlik vee-ettevõtja (keskkonnaministri 31.01.2020 aasta määruse 
nr 10 § 32 lg 2  kohaselt 5000+ klienti ja 6 RKA, millest üks üle 2000ie); 
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• ÜVK torustike rekonstrueerimisel tuleb süsteemid liita uute vee- ja 
kanalisatsioonitorustikega, kui see on majanduslikult ning keskkonna-
kaitseliselt põhjendatud; 

• Vastavalt ÜVVKS-le tagatakse liitumistasuga ÜVK arendamine vastavalt 
ÜVK arendamise kavale. Liitumistasu ei saa võtta vastavalt arendamise kavale 
piirkonnas, kus ÜVK-ga ühendatakse rohkem kui 50% elamuid, mille ehitus-
luba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. Nendes piirkondades tuleb 
ÜVK süsteemide rekonstrueerimise ja rajamise kulud katta ÜVK teenuse 
hinnaga. 

4.3 Investeerimisprojektide maksumuse hindamise põhimõtted 

Rajatavate vee- ja kanalisatsioonitorustike investeeringu arvutamisel on lähtutud 
tabelis 27 esitatud ühikhindadest. 

Tabel 27. Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamismaksumuse arvutamise aluseks 
võetud torustike hinnad 

VEEVARUSTUS Ühik Läbimõõt Maksumus (eur) 

Veevõrgu rajamine/rekonstrueerimine     

veetorustiku rajamine m De32-De110 70 

majaühendus tk   900 

KANALISATSIOON       

Kanalisatsioonivõrgu rajamine/rekonstrueerimine      

isevoolne kanalisatsioonitoru rajamine  m De160-De315 100 

survekanalisatsioonitoru rajamine m De90-160 70 

majaühendus tk   900 

4.4 Arendamise kava koostamise lähte- ja alusmaterjalid 

• Eesti Põhikaart M 1:20 000; 
• Kehtna valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023; 
• Kehtna valla ÜVK arendamise kava aastateks 2016-2027; 
• Järvakandi alevi ÜVK arendamise kava 2010-2025; 
• Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 7. 

jaanuari 2016. a. protokollilise otsusega); 
• Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965; 
• Eesti hüdrogeoloogiline kaart 1:400000, EKG 1998; 
• Järvakandi alev vee- ja kanalisatsioonitrasside teostusjoonised, 2001-2007; 
• Järvakandi alevi ÜVK torustike rekonstrueerimine Mäe, Nõlva, Pärna, Rahu, 

Saeveski, Ujula, Uus, Kraavi, 1. Mai, Vabaduse tn ja Tallinna mnt piirkonnas 
aastatel 2012-2013, OÜ Tippgeo;  

• Kehtna alevikus Kooli, Nooruse, Pargi, Tiigi, Staadioni tn ning Töökoja tee 
piirkonnas ÜVK trasside teostusjoonised, OÜ Mau & Pojad, 2016; 

• Kehtna aleviku ÜVK II etapi VK torustiku teostusjoonis, Geodeesiatööde OÜ, 
2016; 

• Kaerepere reoveekogumisala ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine, OÜ Georam, 
2018; 

• Eidapere reoveekogumisala ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine, OÜ Georam, 
2018; 

• OÜ Kehtna Vesi 2019.a. veekasutuse aruanded. 
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5. Vee-ettevõtluse areng 

Kehtna vallas tegeleb käesoleval ajal Järvakandi alevis, Kehtna, Kaerepere, Keava, 
Eidapere ja Lelle alevikus ning Lokuta, Hertu ja Ingliste külades vee-ettevõtlusega 
OÜ Kehtna Vesi. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad kuuluvad valdavalt OÜ-le Kehtna 
Vesi. Üksnes Keava aleviku ÜVK süsteemid kuuluvad AS-ile Matsalu Veevärk ning 
OÜ Kehtna Vesi tasub ÜVK süsteemide kasutamise eest renti. 

Käesolev arendamise kava jääb peale kinnitamist Kehtna Vallavolikogu poolt raam-
dokumendiks vee-ettevõtte ÜVK-alasele tegevusele, millega määratletakse ÜVK 
arendamise põhimõtted, vajalikud tööde mahud ja investeeringud eesmärgiga ehitada 
kaasaja nõuetele vastavad vee- ja kanalisatsiooni ning pinnase- ja pinnavee käitlemise 
tehnovõrgud, pumplad ning puhastusseadmed. Uute ÜVK süsteemide rajamine ja 
olevate rekonstrueerimine vähendab avariide sagedust, infiltratsiooni ja veekadusid, 
millega kaasneb kulutuste vähenemine elektrienergia osas, kuna kulutatakse energiat 
vaid tarbitava vee-/reoveekoguse pumpamiseks ja puhastamiseks. Samuti võimal-
davad planeeritud investeeringud tagada elanikele parema joogivee kättesaadavuse 
ning kvaliteedi.   

Arvestades, et ÜVVKS §7 kohaselt on vee-ettevõtja eraõiguslik juriidiline isik ning  
et SA KIK finantseerimise korrast lähtuvalt peab veeprogrammi taotluste puhul olema 
taotlejaks KOV enamusosalusega vee-ettevõte, siis on kavas ette nähtud investeerin-
gute tegemisel planeeritud taotlejaks, elluviijaks ning hilisemaks omanikuks ja 
operaatoriks Kehtna Vallavalitsuse omandis olev või konkursi korras leitav vee-
ettevõtja. Kehtna vald osaleb vajadusel projektide rahastamises kaasfinantseerijana.  

Vee-ettevõtte tegevuspiirkond Kehtna vallas hõlmab nii alla 2000 ie kui ka üle 2000 
ie reoveekogumisalasid või on väljaspool reoveekogumisalasid. Alla 2000 ie 
reoveekogumisaladel ja väljaspool reoveekogumisalasid tuleb liitumistasu ja ÜVK 
teenuse hinna kooskõlastamiseks vastavalt ÜVK seadusele esitada vastav taotlus koos 
ettepanekuga kooskõlastamiseks Kehtna Vallavalitsusele või Konkurentsiametile, kes 
kontrollib seejuures, kas liitumistasu ja teenuse hinna arvestamisel on lähtutud 
ÜVVKS kehtestatud põhimõtetest. Üle 2000 ie reoveekogumisalal tuleb liitumistasu 
ja ÜVK teenuse hinna kooskõlastamiseks esitada vastav taotlus koos ettepanekuga 
kooskõlastamiseks Konkurentsiametile. 

Seoses uue omavalitsuse moodustamisega (Järvakandi valla ning endise Kehtna valla 
ühinemisega) on endise Kehtna Elamu OÜ ja Järvakandi Kommunaal OÜ ühinemise 
tulemusena 13.08.2019 moodustatud uus vee-ettevõte OÜ Kehtna Vesi. Pikemas 
perspektiivis võib kaaluda Kehtna valla ÜVK süsteemide opereerimise andmist 
suuremale piirkondlikule vee-ettevõttele (nt AS Rapla Vesi või AS Matsalu Veevärk). 
Kuna täpsemalt pole vee-ettevõtluse temaatikat arutatud, on enne edaspidiste otsuste 
tegemist vajalik teostada erinevate stsenaariumide põhjalikum analüüs. 

Lisaks jätkusuutlikule ning efektiivsele ÜVK süsteemi opereerimisele võimaldab 
piirkondlik vee-ettevõte küsida ka edaspidi toetusi ÜVK süsteemi 
rekonstrueerimiseks ja arendamiseks, kuna alates 01.01.2022 peab KIK-i 
veemajanduse programmist toetuse taotleja olema piirkondlik vee-ettevõtja. 



 

80 

6. Kehtna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 
kava 

Kehtna vallas on tarbijad ÜVK-ga varustatud Järvakandi alevis, Kehtna, Kaerepere, 
Keava, Eidapere ja Lelle alevikus ning Lokuta, Hertu ja Ingliste külades. 
Reoveekogumisalad on moodustatud Järvakandi alevis, Kehtna, Kaerepere, Keava, 
Eidapere ja Lelle alevikus ning Lokuta külas. 

Arendamise kava koostajate ning Kehtna Vallavalitsuse ja OÜ Kehtna Vesi esindajate 
ühise arutelu tulemusena on leitud, et parimaks lahenduseks ÜVK süsteemide 
arendamisel on jagada ÜVK süsteemide rekonstrueerimine ja arendamine etappideks. 
See tagab tööde jätkusuutliku teostamise ja arvestab valla ning vee-ettevõtte 
majanduslike võimalustega. 

Alljärgnevalt on lähtuvalt ptk 4 esitatud põhimõtetest üldiselt välja toodud 
planeeritavad veemajanduse arendustegevused Kehtna valla ÜVK-ga varustatud 
asulates aastatel 2021-2032: 

o 2021-2024 (lühiajaline perspektiiv) – Järvakandi alevi veetöötlusjaamade 
automaatika uuendamine ning Ülase tn pumplas veetöötlusseadmete 
filtermaterjali vahetus; Järvakandi alevi reoveepuhasti osaline rekonstrueerimine 
ning Mai tn reoveepumpla rekonstrueerimine; Veetorustike rajamine Kehtna 
alevikus veevõrgu ringistamiseks; Veetorustiku rekonstrueerimine Keava 
alevikus Sauna tn piirkonnas; Keava aleviku reoveepuhasti likvideerimine ning 
survetorustiku rajamine reovee suunamiseks Kehtna alevikku; Tuule tn puurkaev-
pumpla likvideerimine Eidapere alevikus; ÜVK torustiku rajamine Eidapere 
alevikus Männi, Jaama, Metsa tn ning Tallinna mnt piirkonnas; ÜVK torustike 
rekonstrueerimine ja rajamine Lelle aleviku keskuses; Lokuta küla reoveepuhasti 
rekonstrueerimine.   

o 2025-2032 (pikaajaline perspektiiv) – ÜVK torustike laiendamine Eidapere 
alevikus Koidu tn piirkonnas; ÜVK torustike rajamine Lelle aleviku 
reoveekogumisalal; Lelle aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine; ÜVK 
torustike rekonstrueerimine ja laiendamine Lokuta reoveekogumisalal; ÜVK 
torustike rekonstrueerimine ja laiendamine Ingliste külas ning reoveepuhasti 
rajamine; Tuletõrje veevõtumahutite rajamine Kaerepere, Keava, Eidapere ja 
Lelle alevikus. 

Käesoleva arendamise kava realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevaid aspekte: 
• tehnilised – puudub ülevaatlik tehniline andmebaas enne 1995. aastat rajatud 

vee- ja kanalisatsioonivõrgu paiknemise ja seisukorra kohta (teostusjoonised 
jm.); 

• keskkonnamõjud – ÜVK rajatiste ehitamisel tuleb vältida planeeritavate 
ehitiste ja rajatiste negatiivseid mõjutegureid veestikule ja maastiku teistele 
osadele ning kinni pidada loodus- ja veekaitse nõuetest; 

• majanduslikud – puuduvad omavahendid sellises mahus, et lühikese 
ajaperioodi jooksul teostada ulatuslikke ÜVK süsteemide rekonstrueerimise- 
ja rajamistöid kogu valla territooriumil; 

• sotsiaal-majanduslikud – ÜVK süsteemide arendamisel tuleb arvestada 
elanikkonna huviga vee- ja kanalisatsiooniteenuste vastu, elanikkonna 
maksevõime, jätkusuutliku vee-ettevõtte loomise ja majandamisega. 



 

81 

6.1 Ülevaade möödunud perioodil valminud arendusprojektidest 

Möödunud perioodil (2011-2020) on Kehtna vallas tehtud ÜVK arendamiseks ja 
rekonstrueerimiseks järgnevad suuremad tööd: 

• Järvakandi alevi ÜVK torustike rekonstrueerimine ja rajamine (2012-2013. a): 
- Veetorustike rekonstrueerimine ja rajamine – ca 2 010 m; 
- Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja rajamine – ca 7 

300 m; 
- Survelise kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja rajamine – ca 1 

725 m; 
- Reoveepumplate rajamine – 6 tk. 

• Kehtna aleviku ÜVK torustike rekonstrueerimine ja rajamine (2016. a): 
- Veetorustike rekonstrueerimine ja rajamine – ca 8 745 m; 
- Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja rajamine – ca 3 

750 m; 
- Survelise kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja rajamine – ca 

710 m; 
- Reoveepumplate rajamine – 2 tk. 

• Kaerepere aleviku ÜVK rekonstrueerimise ja rajamine (2018 a): 
- Veetorustike rekonstrueerimine ja rajamine – ca 6 675 m; 
- Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja rajamine – ca 5 

750 m; 
- Survelise kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja rajamine – 7 

225 m; 
- Reoveepumplate rajamine – 5 tk. 

• Eidapere aleviku ÜVK rekonstrueerimise ja rajamine (2015 ja 2018 a.): 
- Veetorustike rekonstrueerimine ja rajamine – ca 4 710 m; 
- Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja rajamine – ca 4 

050 m; 
- Survelise kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja rajamine – 1 

335 m; 
- Reoveepumplate rajamine – 7 tk. 

• Lokuta küla ühisveevärgi rekonstrueerimise (2014.a): 
- Veetorustike rekonstrueerimine ja rajamine – ca 260 m; 

• Hertu küla ühisveevärgi rekonstrueerimise (2015 a): 
- Veetorustike rekonstrueerimine ja rajamine – ca 200 m; 

• Järvakandi alevi ühisveevärgi puurkaev-pumplate rekonstrueerimine ja 
rajamine (2012-2013); 

• Kehtna aleviku veetöötlusjaama rekonstrueerimine (2014.a); 
• Kaerepere aleviku ühisveevärgi puurkaev-pumplate rekonstrueerimine ning 

veetöötlusjaama rajamine (2018.a); 
• Eidapere aleviku puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (2014.a); 
• Eidapere reoveepuhasti rekonstrueerimine (2015.a); 
• Lelle puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (2014.a); 
• Lokuta küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (2014.a); 
• Hertu küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (2015.a); 
• Ingliste puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (2014.a). 
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6.2 Kehtna valla perspektiivsed tarbimismahud ja koormused 

Alljärgnevates tabelites 28  ja 29 on toodud ülevaade Kehtna valla asulates 
perspektiivis (aastal 2032) ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga varustatud tarbijate 
arvust ning prognoositavast veetarbest ja reovee kogustest. 

Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et elanike veetarve oluliselt ei suurene 
ning keskmiselt tarbivad elanikud ööpäevas 75 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul 
on arvestatud, et ühisveevärgiga liituvad suurem enamus perspektiivsel ühisveevärgi 
ja –kanalisatsiooniga kaetaval alal (sh reoveekogumisalal) elavad elanikud. Asutuste 
puhul on arvestatud, et tarbijate arv tulevikus ei suurene ning veetarve seetõttu ei 
suurene. Ettevõtete veetarve on võetud 2019. aasta seisuga, sest ei ole teada, kui palju 
ettevõtteid tekib juurde ning kui paljud likvideeritakse. Veekadude ja arvestamata vee 
osakaaluna on arvestatud 10% toodetud vee kogusest. Kuna kõigi tarbijate täpse 
veetarbe kohta andmed puuduvad, siis on tabelis 28 esitatud veetarbimise prognoosid 
hinnangulised.  

Tabelis 29 on toodud ülevaade Kehtna valla asulates ühiskanalisatsiooni juhitud 
reovee perspektiivsetest kogustest aastal 2032. Perspektiivis on arvestatud, et 
ühiskanalisatsiooniga liituvad suurem enamus ühiskanalisatsiooniga kaetavate alade 
(reoveekogumisalade) elanikest. Tabelis 29 on toodud ka Kehtna valla asulates 
ühiskanalisatsiooniga varustatud tarbijate perspektiivne reovee reostuskoormus 
(inimekvivalentides). Reovee vooluhulga prognoosimisel on arvestatud, et 
olemasolevate asutuste ja ettevõtete reovee kogus perspektiivis ei suurene ning jääb 
samaks. Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 20 % tarbijatele pumbatud vee 
kogusest. 
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Tabel 28. Kehtna valla veetootmise ja tarbimise prognoos aastal 2032 

Asulad 

Elanike 
arv 

2032 
Tarbijate 

arv 

Liitunute 
osakaal 

(%) 

Vee 
toodang 

m3/a 
Omatarve 

m3/a 

Elanike 
veetarbimine 

m3/a 

Asutused ja 
ettevõtted 

veetarve m3/a 

Veetarve 
kokku 
m3/a 

Ühiktarbimine 
l/d 

Arvestamata 
vesi m3/a 

Arvestamata 
vesi % 

Järvakandi alev 1 119 1068 95% 38456 2966 29237 5374 34611 75,0 3846 10,0% 

Kehtna alevik 1 017 1017 100% 38272 14942 27840 6604 34444 75,0 3827 10,0% 

Kaerepere alevik 427 402 94% 18893 1131 11005 5999 17004 75,0 1889 10,0% 

Keava alevik 247 163 66% 5032 298 4462 67 4529 75,0 503 10,0% 

Eidapere alevik 224 168 75% 6343 779 4599 1110 5709 75,0 634 10,0% 

Lelle alevik 290 232 80% 7057 186 6351 0 6351 75,0 706 10,0% 

Lokuta küla 103 85 83% 3552 643 2327 870 3197 75,0 355 10,0% 

Hertu küla 73 31 42% 943 154 849 0 849 75,0 94 10,0% 

Ingliste küla 170 99 58% 3170 198 2710 143 2853 75,0 317,0 10,0% 

KOKKU 3 670 3 265 89,0% 121 718 21 298 89 379 20 167 109 546 75,0 12 172 10,0% 
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Tabel 29. Kehtna valla asulates ühiskanalisatsiooni juhitud reovee vooluhulga ning reostuskoormuse prognoos aastal 2032 

Asula 

Elanike 
arv 

2032 
Tarbijate 

arv 

Liitunute 
osakaal 

(%) 

Reovee 
vooluhulk 
puhastile  

m3/a 

Elanike 
reovesi 

m3/a 

Asutuste ja 
ettevõtete 

reovesi  
m3/a 

Purgitav 
reovesi 

m3/a 

Reovesi 
kokku 
m3/a 

Reovett 
elaniku 
kohta  
l/in*d 

Infiltratsioon 
m3/a 

Infiltratsioon 
% 

Reovee 
arvutuslik 

reostuskoormus 
2032  

IE 

Järvakandi alev 1 119 1076 96% 45499 29455,5 6944 0,0 36399,5 75,0 9099,9 20,0% 1330 

Kehtna alevik 1 017 1017 100% 42928 27840,4 5882 620,0 34342,4 75,0 8585,6 20,0% 1260 

Kaerepere alevik 427 394 92% 19071 10785,8 4471 0,0 15256,8 75,0 3814,2 20,0% 557 

Keava alevik 247 182 74% 8562 4982,3 1867 0,0 6849,3 75,0 1712,3 20,0% 250 

Eidapere alevik 224 165 74% 7180 4516,9 1110 117,0 5743,9 75,0 1436,0 20,0% 211 

Lelle alevik 290 232 80% 7939 6351,0 0 0,0 6351,0 75,0 1587,8 20,0% 232 

Lokuta küla 103 88 85% 3508 2409,0 397 0,0 2806,0 75,0 701,5 20,0% 103 

Hertu küla 73 31 42% 1061 848,6 0 0,0 848,6 75,0 212,2 20,0% 31 

Ingliste küla 170 99 58% 3388 2710,1 0 0,0 2710,1 75,0 677,5 20,0% 99 

KOKKU 3 670 3 284 89,5% 139 134 89 900 20 671 737 111 308 75,0 27 827 20,0% 4073 
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6.3 Järvakandi alev 

6.3.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Järvakandi alevi 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 

• Järvakandi alevi veetöötlusjaama veemahutid ei võimalda tagada piisavat 
tuletõrjevee varu (vastavalt tuletõrje veevarustuse standardile EVS 812-
6:2012) ning Järvakandi alevi joogivee reservvaru; 

• Järvakandi alevi veetöötlusjaamade automaatikasüsteem on vananenud 
ning ei võimalda optimeerida trassisurveid veevõrgus. 

6.3.2 Perspektiivne veetarve Järvakandi alevis 

Järvakandi alevi ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 1156 
Järvakandi alevi elanikku. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Järvakandi alevi 
asutusi ja ettevõtteid. Järvakandi alevi ühisveevärgiga varustatud tarbijate arvu ning 
veetarbe prognoos on esitatud tabelis 28. 

6.3.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Käesoleval ajal on Järvakandi alevis OÜ Kehtna Vesi poolt hallatavas 
veevarustussüsteemis ühisveevarustuse tarbeks kasutusel kaks puurkaevu, mis 
annavad vett kahte veevõrku, mis on küll omavahel ühendatud, kuid on käesoleval 
ajal siibriga eraldatud. Ühisveevärgist võetav vesi vastab joogivee kvaliteedi nõuetele 
(SM 24.09.2019. a. määrus nr. 61). 

Tagamaks piisav tuletõrjevee varu (vastavalt tuletõrje veevarustuse standardile EVS 
812-6:2012) ning joogivee reservvaru on vajalik võimalusel veevõrgud omavahel liita 
ühtseks süsteemiks. Vajadusel teostada veevõrgu modelleerimine ning süsteemi 
seadistamine.  

Kuna ühisveevärgi torustikud on alevis suures osas rekonstrueeritud ning heas 
seisukorras, siis ühisveevärgi arendamise alternatiivid puuduvad. 

6.3.4 Veevarustuse edasine areng 

Käesoleval ajal on Järvakandi alevis ühisveevärgiga varustatud suurem enamus alevi 
elanikest ning täiendavaid liitujaid lähiajal ei planeerita. Lisaks kasutavad 
ühisveevärgi vett ka asutused ja ettevõtted. 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2021-2024) on ette nähtud ühisveevärk 
liita ühtsesse süsteemi. Selleks on kavas uuendada puurkaev-pumplate 
automaatikasüsteemi ja paigaldada veetöötlusjaamadesse kaugjälgimise ja –juhtimise 
süsteemid. Lisaks on vaja välja vahetada Ülase tn veetöötlusseadmete filtermaterjal. 

Järvakandi alevi olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud 
käesoleva töö lisades esitataval joonisel 1. ÜVK joonisel on toodud ka 
detailplaneeringutega kavandatud Tootmise tootmismaa tarbeks arendajate poolt 
rajatavad ÜVK süsteemid Järvakandi alevi põhjaosas. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Järvakandi alevis. 
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Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2021-2024 
Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vaja: 

• Järvakandi alevi veetöötlusjaamades automaatikaseadmete uuendamine (sh 
kaugjälgimise ja –juhtimise süsteemi paigaldamine); 

• Ülase tn pumplas veetöötlusseadmete filtermaterjali vahetus. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Järvakandi alevis on toodud tabelis 30. 

Tabel 30. Järvakandi alevi ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Järvakandi alevi ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2021-2024 

Järvakandi veetöötlusjaamade automaatika 
uuendamine ning Ülase tn pumplas 
veetöötlusseadmete filtermaterjali vahetus kmpl 1 45 000   15 750 

sh kaugjälgimise ja -juhtimise süsteemi paigaldamine 

(SCADA) kompl 2 40 000   14 000 

sh Ülase tn pumplas veetöötlusseadmete 
filtermaterjali vahetus kompl 1 5 000   1 750 

     

Järvakandi alevi ühisveevärgi arendamine 2025-2032 

     

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     51 750  18 113  

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   0   

Veevarustus KOKKU     51 750   18 113   

6.3.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Järvakandi alevi 
ühiskanalisatsiooni toimimisel käesoleval ajal: 

• Järvakandi alevi ühiskanalisatsiooni torustikud on suures osas rajatud ja 
rekonstrueeritud aastatel 2005-2012 ning on valdavalt heas seisukorras. 
Vanemate eelkõige kinnistusiseste torustike ning kaevude amortisatsiooni 
tõttu toimub sademevee ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi; 

• Järvakandi reoveepuhasti on rahuldavas seisukorras ning tagab üldiselt 
reovee nõuetekohase puhastuse. Lähiajal on vajalik rekonstrueerida 
reoveepumpla ning asendada võreseade. Samuti vajalik rekonstrueerida 
settetahenduse lahendus. 

6.3.6 Järvakandi alevi perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Järvakandi alevi reostuskoormus on ligikaudu 1330 ie. Järvakandi alevi 
ühiskanalisatsiooniga varustatud tarbijate arvu ning reovee koguse prognoos on 
esitatud tabelis 29. 

Tulenevalt sellest, et ÜVK ala on Järvakandi alevis laiendatud ka väljapoole 
reoveekogumisala, on vajalik üle vaadata ka Järvakandi reoveekogumisala koormus 
ning ala piir ning teha Keskkonnaministeeriumile reoveekogumisala muutmise 
taotlus. Reoveekogumisala laiendamise piiri ettepanek on esitatud ka Järvakandi alevi 
ÜVK joonisel. 
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6.3.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Järvakandi alevis tekkiv reovesi puhastatakse alevi lõunaosas asuvas reoveepuhastis, 
mis on viimati rekonstrueeritud aastatel 2004-2005. Puhasti tagab käesoleval ajal 
üldiselt reovee nõuetekohase puhastuse, kuid puhasti seadmed on ligikaudu 20 aastat 
vanad ning vajavad asendamist. Samuti vajab rekonstrueerimist reoveepuhasti 
peapumpla, mudakäitluse lahendus ning reoveepuhasti elektri- ja automaatikasüsteem.  

Sellest lähtuvalt ühiskanalisatsiooni arendamise alternatiivid puuduvad. 

6.3.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Käesoleval ajal on Järvakandi alevis ühiskanalisatsiooniga varustatud ligikaudu 97% 
alevi elanikest ning täiendavaid liitujaid lähiajal ei planeerita. Arendamise kava 
lühiajalises perspektiivis (2021-2024) rekonstrueeritakse olemasolev amortiseerunud 
reoveepumpla puhasti territooriumil. Rekonstrueerimist vajab ka reoveepuhasti 
mudakäitluse lahendus, sealhulgas on vajalik uue mudatahendusseadme 
paigaldamine. Lisaks on vajalik asendada olemasolev mittetöötav võreseade.  

Lühiajalises perspektiivis on ette nähtud ka olemasoleva lekkiva Mai tn reoveepumpla 
rekonstrueerimine. Lisaks on olemasolevate kompaktpumplate töökindluse 
suurendamiseks ette nähtud täiendava reoveepumba paigaldamine pumplatesse, kuna 
hetkel on pumplad varustatud ainult 1 pumbaga. 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Järvakandi alevis. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2021-2024  
Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vaja: 

• Rekonstrueerida olemasolev Järvakandi alevi reoveepuhasti, sh reovee 
peapumpla rekonstrueerimine, võreseadme asendamine ning settekäitluse 
lahenduse rekonstrueerimine; 

• Mai tn reoveepumpla rekonstrueerimine; 
• Olemasolevate kompaktreoveepumplate töökindluse suurendamiseks 

täiendava pumba paigaldamine (5 tk).  

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Järvakandi alevis on toodud tabelis 31. 
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Tabel 31. Järvakandi alevi ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks 
vajalikud investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Järvakandi alevi ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2021-2024  

Järvakandi alevi reoveepuhasti rekonstrueerimine kompl 1 115 000  40 250 

sh mudakäitluse rekonstrueerimine (sh 

tahendusseadme asendamine) kompl 1 65 000   22 750 

sh reovee peapumpla rekonstrueerimine kmpl 1 30 000   10 500 

sh võreseadme asendamine kmpl 1 20 000   7 000 

Mai tn reoveepumpla rekonstrueerimine kmpl 1 25 000   8 750 

Olemasolevate kompaktreoveepumplate töökindluse 
suurendamiseks täiendava reoveepumba paigaldamine kmpl 5 10 000   3 500 

     

Järvakandi alevi ühiskanalisatsiooni arendamine 2025-2032 

     

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     172 500   60 375   

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   0   

Kanalisatsioon KOKKU     172 500   60 375   

6.3.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveekanalisatsiooni torustike on Järvakandi alevis rajatud 2006.a. eelkõige 
alevi lõunaosasse Tallinna mnt ja Papli tn piirkonda. Sademeveetorustike kogupikkus 
on ca 990 meetrit ning need on rajatud De200...De560 läbimõõduga plasttorudest. 
Sademevesi juhitakse peamiselt Vihakuojja. Lisaks on sademeveetorustike rajatud 
Saeveski tn piirkonnas tootmisterritooriumil moodustuva sademevee ärajuhtimiseks. 
Lisaks on mitmel pool sademevee ärajuhtimine lahendatud kraavitusega. Samuti on 
arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 

Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ning kraave, s.h truupe, 
hooldada vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse 
piirkondadesse. 

6.4 Kehtna alevik 

6.4.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Kehtna aleviku 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 

• Kehtna aleviku veevarustussüsteemis suuremad probleemid puuduvad. Vajalik 
on varustuskindluse tagamiseks ringistada veevõrk Staadioni tn piirkonnas. 

6.4.2 Perspektiivne veetarve Kehtna alevikus 

Kehtna aleviku ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 1108 Kehtna 
aleviku elanikku. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Kehtna aleviku asutusi ja 
ettevõtteid. Kehtna aleviku ühisveevärgiga varustatud tarbijate arvu ning veetarbe 
prognoos on esitatud tabelis 28. 
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6.4.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Käesoleval ajal on Kehtna alevikus OÜ Kehtna Vesi poolt hallatavas 
veevarustussüsteemis ühisveevarustuse tarbeks kasutusel kaks puurkaev. 
Ühisveevärgist võetav vesi vastab joogivee kvaliteedi nõuetele (SM 24.09.2019. a. 
määrus nr. 61). 

Veevarustuse kindluse ning vajaliku veesurve ja kvaliteedi tagamiseks on vajalik 
veevõrk ringistada Staadioni tn piirkonnas. Sellest lähtuvalt ühisveevärgi arendamise 
alternatiivid puuduvad. 

6.4.4 Veevarustuse edasine areng 

Käesoleval ajal on Kehtna alevikus ühisveevärgiga varustatud suurem enamus aleviku 
elanikest. Lisaks kasutavad ühisveevärgi vett ka asutused ja ettevõtted. Veevõrgu 
ringistamise tulemusena täiendavaid liitujaid ühisveevärgiga ei lisandu.  

Varustuskindluse ja joogivee kvaliteedi tagamiseks veevõrgus on lühiajalises 
perspektiivis (2021-2024) ette nähtud veevõrgu ringistamine Staadioni tn piirkonnas. 

Kehtna aleviku olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud 
käesoleva töö lisades esitataval joonisel 2. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Kehtna alevikus. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2021-2024 
Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vaja: 

• Veevõrgu ringistamiseks ühendustorustiku rajamine Staadioni tn piirkonnas 
kogupikkusega ca 290 m. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Kehtna alevikus on toodud tabelis 32. 

Tabel 32. Kehtna aleviku ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Kehtna aleviku ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2021-2024 

Veetorustiku rajamine veevõrgu ringistamiseks 
Staadioni tn piirkonnas m 290 20 300   7 105 

sh veetorustike rajamine m 290 20 300   7 105 

     

Kehtna aleviku ühisveevärgi arendamine 2025-2032 

     

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     23 345   8 171   

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   0   

Veevarustus KOKKU     23 345   8 171  

6.4.5 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Kehtna aleviku ühiskanalisatsiooni toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid 
puuduvad. 

Käesoleval ajal on Kehtna alevikus ühiskanalisatsiooniga varustatud kõik aleviku 
elanikud. Kehtna alevikus tekkiv reovesi puhastatakse aleviku lääneosas asuvas 
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reoveepuhastis, mis on rekonstrueeritud 2008. aastal. Kehtna aleviku reoveepuhasti 
on heas seisukorras ning tagab üldiselt reovee nõuetekohase puhastuse. Vajalik on 
puhastit regulaarselt hooldada tagamaks puhastusprotsessi toimimine. 

Lisaks Kehtna aleviku reoveele suunatakse reoveepuhastile ka Kaerepere alevikus 
tekkiv reovesi. Kuna lähiajal on plaanis juhtida Kehtna aleviku reoveepuhastile ka 
Keava alevikus moodustuv reovesi, siis on vajalik jälgida puhasti jõudlust ning 
heitvee kvaliteeti. Probleemide tekkimisel on tarvis näha ette suurema jõudlusega 
seadmete paigaldamine ning puhastusprotsessi seadistamine. 

Prognoositav Kehtna aleviku reostuskoormus on ligikaudu 1260 ie. Kehtna aleviku 
ühiskanalisatsiooniga varustatud tarbijate arvu ning reovee koguse prognoos on 
esitatud tabelis 29.  

Kuna aleviku ÜVK süsteemid on aastatel 2007-2016 suures osas rekonstrueeritud, siis 
arendamise kava perioodi jooksul täiendavaid investeeringuid ÜVK 
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ei planeerita. 

6.4.6 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveekanalisatsioon on Kehtna alevikus rajatud üksikutesse kohtadesse: 
Lasteaia tänava piirkonda ning kortermajade ja lasteaia juurde. Sademeveetorustike 
kogupikkus on ligikaudu 650 meetrit. Samuti on mitmel pool rajatud korrusmajade 
juurde drenaažisüsteemid. Mujal on sademevee ärajuhtimine lahendatud peamiselt 
kraavitusega, mille kaudu juhitakse liigvesi aleviku lääneosas olevasse Rõue 
(Kuusiku) jõkke. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 
haljasaladel pinnasesse. 

Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ning kraave, s.h truupe, 
hooldada vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse 
piirkondadesse. 

Kuna sademeveetorustike täpse paiknemise ja seisukorra kohta puudub vee-ettevõttel 
ülevaade ning täpsustamist vajavad ka olemasolevate sademeveesüsteemide 
eesvoolud, siis on vajalik olemasolevad süsteemid kaardistada. Selleks on ette nähtud 
geodeetiliste tööde teostamine Kehtna alevikus olemasolevate sademeveesüsteemide 
valgalas. 

Sademeveekanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike 
investeeringute maksumus Kehtna alevikus on toodud tabelis 33. 
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Tabel 33. Kehtna aleviku sademeveekanalisatsiooni arendamiseks vajalikud 
investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Kehtna aleviku sademeveekanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2021-2024 

Geodeetiliste tööde teostamine Kehtna alevikus 
sademeveesüsteemide kaardistamiseks kmpl 1 5 000 5 000 

     

Kehtna aleviku sademeveekanalisatsiooni arendamine 2025-2032 

     

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     5 750   5 750   

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   0   

Sademeveekanalisatsioon KOKKU     5 750   5 750   

6.5 Kaerepere alevik 

6.5.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Kaerepere aleviku 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 

• Kaerepere aleviku veevarustuse toimimises suuremad probleemid 
käesoleval ajal puuduvad. 

6.5.2 Perspektiivne veetarve Kaerepere alevikus 

Kaerepere aleviku ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 433 
elanikku. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Kaerepere aleviku asutusi ja 
ettevõtteid. Kaerepere aleviku ühisveevärgiga varustatud tarbijate arvu ning veetarbe 
prognoos on esitatud tabelis 28. 

6.5.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Käesoleval ajal on Kaerepere alevikus üks veevõrk, mis baseerub kahel puurkaevul. 
Veetöötlusseadmetena on Katlamaja puurkaev-pumpla juures asuvas 
veetöötlusjaamas kasutusel aereeritavad raua eraldusfiltrid (2 tk) ning 
desinfektsiooniseadmed. 

Viimaste joogivee proovide analüüsitulemuste põhjal vastab Kaerepere aleviku 
joogivesi uuritud näitajate osas joogivee kvaliteedi piirnormidele (SM 24.09.2019. a. 
määrus nr. 61). 

Pikemas perspektiivis on vajalik täiendava tuletõrje veevõtumahuti rajamine aleviku 
keskusesse. Sellest lähtuvalt ühisveevärgi arendamise alternatiivid puuduvad. 

6.5.4 Veevarustuse edasine areng 

Käesoleval ajal on Kaerepere aleviku ühisveevärgiga varustatud suurem enamus 
aleviku elanikest ning täiendavaid liitujaid lähiajal ei lisandu. Arendamise kava 
pikaajalises perspektiivis (2025-2032) on kavas rajada täiendav tuletõrje 
veevõtumahuti (ca 108 m3) tagamaks piisav tuletõrjevee varu (vastavalt tuletõrje 
veevarustuse standardile EVS 812-6:2012). 
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Kaerepere aleviku olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud 
käesoleva töö lisades esitataval joonisel 3. ÜVK joonisel on toodud ka 
detailplaneeringutega kavandatud arendajate poolt rajatavad ÜVK süsteemid Lepiku 
põik tn ja Romu kinnistu piirkonnas. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Kaerepere alevikus. 

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2025-2032 
Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on ette nähtud: 

• Tuletõrje veevõtumahuti (ca 108 m3) rajamine aleviku keskusesse. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Kaerepere alevikus on toodud tabelis 34. 

Tabel 34. Kaerepere aleviku ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud 
investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Kaerepere aleviku ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2021-2024 

     

Kaerepere aleviku ühisveevärgi arendamine 2025-2032 

Tuletõrje veevõtumahuti rajamine m³ 108 43 200   43 200 

     

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   0   

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     49 680   49 680   

Veevarustus KOKKU     49 680   49 680   

6.5.5 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Kaerepere aleviku ühiskanalisatsiooni toimimises käesoleval ajal suuremad 
probleemid puuduvad. Aleviku ühiskanalisatsioon on rajatud ja rekonstrueeritud 
aastal 2018 ning on heas seisukorras. Reovesi pumbatakse Kehtna aleviku 
ühiskanalisatsiooni ning puhastatakse Kehtna reoveepuhastis. 

Prognoositav Kaerepere aleviku reostuskoormus on ligikaudu 557 ie. Kaerepere 
aleviku ühiskanalisatsiooniga varustatud tarbijate arvu ning reovee koguse prognoos 
on esitatud tabelis 29.  

Kuna aleviku ÜVK süsteemid on 2018. aastal kogu ulatuses rekonstrueeritud, siis 
arendamise kava perioodi jooksul täiendavaid investeeringuid ÜVK 
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ei planeerita. 

Tulenevalt sellest, et ÜVK ala on Kaerepere alevikus laiendatud ka väljapoole 
reoveekogumisala, on vajalik üle vaadata ka Kaerepere reoveekogumisala koormus 
ning ala piir ning teha Keskkonnaministeeriumile reoveekogumisala muutmise 
taotlus. Reoveekogumisala laiendamise piiri ettepanek on esitatud ka Kaerepere 
aleviku ÜVK joonisel. 

6.5.6 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveekanalisatsioon Kaerepere alevikus puudub. Sademevete ärajuhtimiseks on 
kasutusele eelkõige kraavid. Üksnes lasteaial ning spordihoonel on sademevee 
ärajuhtimiseks kasutusel sademeveekanalisatsioon. Spordihoonel on basseini 
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tühjendamiseks kasutusel sademeveepumpla ning vana DN300 mm läbimõõduga 
kanalisatsioonitoru, mille abil juhitakse vesi aleviku lääneosas asuvasse Sõeru kraavi. 

Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks 
vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 

6.6 Keava alevik 

6.6.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Keava aleviku 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 

• Keava aleviku veevarustuse toimimises suuremad probleemid käesoleval 
ajal puuduvad. Vajalik on rekonstrueerida olemasolevad vanemad 
ühisveevärgi torustikud. 

6.6.2 Perspektiivne veetarve Keava alevikus 

Keava aleviku ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 177 elanikku. 
Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Keava aleviku asutusi ja ettevõtteid. Keava 
aleviku ühisveevärgiga varustatud tarbijate arvu ning veetarbe prognoos on esitatud 
tabelis 28. 

6.6.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Keava alevikus on käesoleval ajal üks vee-ettevõtte poolt hallatav veevärk, mis 
baseerub käesoleval ajal aleviku keskuses asuval Keava puurkaevul (katastri nr 
23253). Veetöötlusseadmetena on puurkaev-pumplas kasutusel rauaeraldusfiltrid 
EURA IRA 65 Duplex. Keava puurkaev-pumpla on rajatud 2007. aastal ning on heas 
seisukorras. Viimaste joogivee proovide analüüsitulemuste põhjal vastab Keava 
aleviku joogivesi uuritud näitajate osas joogivee kvaliteedi piirnormidele (SM 
24.09.2019. a. määrus nr. 61). 

Vajalik on rekonstrueerida aleviku keskuses Sauna tn piirkonnas vanemad 
ühisveevärgi torustikud. Sellest lähtuvalt ühisveevärgi arendamise alternatiivid 
puuduvad. 

6.6.4 Veevarustuse edasine areng 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2021-2024) on vajalik rekonstrueerida 
Keava aleviku keskuses Sauna tn piirkonnas vanemad ühisveevärgi torustikud, 
tagamaks ühisveevärgi teenuse varustuskindlus ning joogivee kvaliteet tarbijate 
juures. Tulenevalt puurkaevust võetava põhjavee suurest karedusest on vee-ettevõttel 
plaanis paigaldada veetöötlusjaama ka veepehmendusseade.  

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2025-2032) on kavas rajada aleviku 
keskusesse Põllu tn äärde nõuetele vastav tuletõrje veevõtumahuti mahuga ca 108 m3, 
tagamaks piisav tuletõrjevee varu (vastavalt tuletõrje veevarustuse standardile EVS 
812-6:2012). 

Keava aleviku olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva 
töö lisades esitataval joonisel 4. 
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Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Keava alevikus. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2021-2024 
Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik: 

• Veetorustike rekonstrueerimine Sauna tn piirkonnas kogupikkusega ca 120 m; 
• Veepehmendusseadme paigaldamine Keava veetöötlusjaama. 

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2025-2032 

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on ette nähtud: 
• Tuletõrje veevõtumahuti (ca 108 m3) rajamine aleviku keskusesse Põllu tn 

piirkonda.  

Ühisveevärgi arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Keava alevikus on 
toodud tabelis 35. 

Tabel 35. Keava aleviku ühisveevarustuse arendamiseks ja rekonstrueerimiseks 
vajalikud investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Keava aleviku ühisveevärgi arendamine 2021-2024 

Keava aleviku veetöötlusjaama veepehmendusseadme 
paigaldamine kompl 1 3 000   3 000 

Veetorustike rekonstrueerimine Sauna tn piirkonnas m 120 10 200   3 570 

sh veetorustike rekonstrueerimine m 120 8 400   2 940 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 2 1 800   630 

     

Keava aleviku ühisveevärgi arendamine 2025-2032 

Tuletõrje veevõtumahuti rajamine m³ 108 43 200   43 200 

     

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     15 180   7 556   

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     49 680   49 680   

Veevarustus KOKKU     64 860   57 236   

6.6.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Keava aleviku 
ühiskanalisatsiooni toimimisel käesoleval ajal: 

• Keava aleviku ühiskanalisatsiooni toimimises käesoleval ajal suuremad 
probleemid puuduvad. Aleviku ühiskanalisatsioon on rajatud ja 
rekonstrueeritud aastatel 2008-2009 ning on heas seisukorras. Vanemate 
eelkõige kinnistusiseste torustike ning kaevude amortisatsiooni tõttu toimub 
sademevee ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

6.6.6 Keava aleviku perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Keava aleviku reostuskoormus on ligikaudu 250 ie. Perspektiivis on 
arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga on liitunud suurem enamus reoveekogumisala 
ning aleviku elanikest. Keava aleviku ühiskanalisatsiooniga varustatud tarbijate arvu 
ning reovee koguse prognoos on esitatud tabelis 29.  
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6.6.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Keava aleviku reovee puhastamine toimub alevikust edelasuunas asuvas ANACOMB 
500 tüüpi kompaktpuhasti, mis on rajatud 2008. aastal. Puhasti on heas seisukorras 
ning tagab reovee nõuetekohase puhastuse.  

Lähiajal on plaanis rajada ühendustorustik olemasoleva Keava reoveepuhasti 
survekanalisatsiooni torustiku ning Kaerepere-Kehtna survetorustiku vahele ning 
suunata Keava alevikus moodustuv reovesi edaspidi Kehtna aleviku puhastile. Selleks 
on vajalik rajada ca 715 m reovee survetorustikku. Olemasolev Keava reoveepuhasti 
likvideeritakse ning puhasti protsessimahutit on kavas kasutada Lelle reoveepuhasti 
rekonstrueerimisel. 

Kuna pikemas perspektiivis on reovee puhastamine suurema puhasti juures 
majanduslikult soodsam lahendus, siis sisulised reovee puhastamise alternatiivid 
Keava alevikus puuduvad.  

6.6.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Käesoleval ajal on Keava alevikus ühiskanalisatsiooniga varustatud ligikaudu 76% 
aleviku elanikest. Ühiskanalisatsiooni arendamise tulemusel täiendavaid liitujaid 
kanalisatsiooniga ei lisandu. Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2021-2024) 
rajatakse survekanalisatsiooni torustik Keava reoveepuhastist kuni Kaerepere-Kehtna 
reovee survetorustikuni. Lisaks on arvestatud vajadusel Keava reovee peapumpla 
rekonstrueerimisega (sh pumpade väljavahetamisega). Samuti likvideeritakse Keava 
aleviku reoveepuhasti. Puhasti protsessimahutit on plaanis kasutada ajutiselt Lelle 
reoveepuhasti rekonstrueerimisel. 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Keava alevikus. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2021-2024  
Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vaja: 

• Keava aleviku reoveepuhasti likvideerimine, sh seadmete demonteerimine, 
protsessimahuti tühjendamine ja väljatõstmine ning hoone lammutamine; 

• Survekanalisatsiooni torustiku rajamine reovee suunamiseks Kehtna alevikku, 
kogupikkusega ca 715 m; 

• Keava reovee peapumpla rekonstrueerimine (sh vajadusel pumpade 
vahetamine).  

Ühiskanalisatsiooni rajamiseks vajalike investeeringute maksumus Keava alevikus on 
toodud tabelis 36. 
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Tabel 36. Keava aleviku ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Keava aleviku ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2021-2024  

Keava aleviku reoveepuhasti likvideerimine kmpl 1 10 000   3 500 

sh seadmete demonteerimine, protsessimahuti 

tühjendamine ja väljatõstmine, hoone lammutamine. kmpl 1 10 000   3 500 

Survekanalisatsiooni torustike rajamine reovee 
suunamiseks Kehtna alevikku m 715 50 050   17 518 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine m 715 50 050   17 518 

Keava reovee peapumpla rekonstrueerimine kmpl 1 25 000   8 750 

     

Keava aleviku ühiskanalisatsiooni arendamine 2025-2032 

          

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     97 808  34 233   

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   0   

Kanalisatsioon KOKKU     97 808   34 233   

6.6.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveekanalisatsioon Keava alevikus puudub. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud kraavitusega. Samuti on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel 
pinnasesse.  

Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks 
vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 

6.7 Eidapere alevik 

6.7.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Eidapere aleviku 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 

• Eidapere aleviku veevarustuse toimimises suuremad probleemid 
käesoleval ajal puuduvad. Vajalik on laiendada ühisveevärki 
reoveekogumisala piires ning seni liitumata tarbijate ühendamine 
ühisveevärgiga. 

6.7.2 Perspektiivne veetarve Eidapere alevikus 

Eidapere aleviku ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 70 elanikku. 
Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Eidapere aleviku asutusi ja ettevõtteid. Eidapere 
aleviku ühisveevärgiga varustatud tarbijate arvu ning veetarbe prognoos on esitatud 
tabelis 28. 

6.7.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Käesoleval ajal on Eidapere alevikus üks veevõrk, mis baseerub aleviku põhjaosas 
asuval Eidapere puurkaevul (katastri nr 9052). Lisaks oli varasemalt ühisveevärki 
ühendatud, kuid hetkel on kasutusest väljas Tuule tn puurkaev (katastri nr 12313). 
Vesi suunatakse veevõrku II astme pumba abil peale veetöötlusseadmete 
(rauaeraldusfiltri) läbimist. 
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Viimaste joogivee proovide analüüsitulemuste põhjal vastab Eidapere aleviku 
joogivesi uuritud näitajate osas joogivee kvaliteedi piirnormidele (SM 24.09.2019. a. 
määrus nr. 61). 

Kvaliteedinõuetele vastava joogivee tagamiseks reoveekogumisala elanikele on 
vajalik veevarustuse ringtorustiku rajamine Jaama ja Männi tn piirkonda ning 
ühisveevärgi laiendamise reoveekogumisala piires. Sellest lähtuvalt ühisveevärgi 
arendamise alternatiivid puuduvad. 

6.7.4 Veevarustuse edasine areng 

Käesoleval ajal on Eidapere aleviku ühisveevärgiga varustatud ligikaudu 70 aleviku 
elanikku ning ühisveevärgi laiendamise käigus tagatakse täiendavalt liitumise 
võimalus ligikaudu 42 aleviku elanikule. Ühisveevärgi laiendamise tulemusena 
tagatakse liitumise võimalus praktiliselt kõigile aleviku elanikele. Arendamise kava 
lühiajalises perspektiivis (2021-2024) on kavas likvideerida Tuule tn puurkaev-
pumpla ning laiendada ühisveevärki Männi, Jaama, Metsa tn ning Tallinna mnt 
piirkonnas. 

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2025-2032) on kavas laiendada aleviku 
ühisveevärki Koidu tn piirkonnas. Lisaks on kavas rajada täiendava tuletõrje 
veevõtumahuti (ca 108 m3) aleviku lõunaossa Tallinna mnt piirkonda  tagamaks 
piisav tuletõrjevee varu (vastavalt tuletõrje veevarustuse standardile EVS 812-
6:2012). 

Eidapere aleviku olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud 
käesoleva töö lisades esitataval joonisel 5. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Eidapere alevikus. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2021-2024 
Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vaja: 

• Tuule tn puurkaev-pumpla likvideerimine; 
• Veetorustike rajamine Männi, Jaama, Metsa tn ning Tallinna mnt piirkonnas 

kogupikkusega ca 1180 m. 

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2025-2032 
Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on ette nähtud: 

• Ühisveevärgi torustike rajamine Koidu tn piirkonnas kogupikkusega ca 160 
meetrit; 

• Ühisveevärgi torustike rekonstrueerimine aleviku põhjaosas kogupikkusega ca 
120 meetrit; 

• Tuletõrje veevõtumahuti (ca 108 m3) rajamine aleviku lõunaosasse Tallinna 
mnt äärde. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Eidapere alevikus on toodud tabelis 37. 
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Tabel 37. Eidapere aleviku ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Eidapere aleviku ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2021-2024 

 Tuule tn puurkaev-pumpla likvideerimine kmpl 1 6 400   2 240 

sh puurkaevu tamponeerimine tk 1 3 800   1 330 

sh pumplahoone lammutamine tk 1 2 600   910 

Veetorustike rajamine Männi, Jaama, Metsa tn ning 
Tallinna mnt piirkonnas m 1180 96 100   33 635 

sh veetorustike rajamine m 1180 82 600   28 910 

sh majaühenduste rajamine tk 15 13 500   4 725 

     

Eidapere aleviku ühisveevärgi arendamine 2025-2032 

Veetorustike rajamine Koidu tn piirkonnas m 160 14 800   5 180 

sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 160 11 200   3 920 

sh majaühenduste rajamine tk 4 3 600   1 260 

Veetorustike rekonstrueerimine aleviku põhjaosas m 120 10 200   3 570 

sh veetorustike rekonstrueerimine m 120 8 400   2 940 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 2 1 800   630 

Tuletõrje veevõtumahuti rajamine m³ 108 43 200   43 200 

     

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     117 875   41 256   

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     78 430   59 743   

Veevarustus KOKKU     196 305   100 999   

6.7.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Eidapere aleviku 
ühiskanalisatsiooni toimimisel käesoleval ajal: 

 Eidapere aleviku ühiskanalisatsiooni toimimises käesoleval ajal suuremad 
probleemid puuduvad. Eidapere aleviku ühiskanalisatsiooni torustikud on 
suures osas rajatud ja rekonstrueeritud aastatel 2015 ja 2018 ning on heas 
seisukorras. Vanemate eelkõige kinnistusiseste torustike ning kaevude 
amortisatsiooni tõttu toimub sademevee ja pinnasevee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi.  

6.7.6 Eidapere aleviku perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Eidapere aleviku reostuskoormus on ligikaudu 211 ie. Perspektiivis on 
arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga on liitunud suurem enamus reoveekogumisala 
ning aleviku elanikest. Eidapere aleviku ühiskanalisatsiooniga varustatud tarbijate 
arvu ning reovee koguse prognoos on esitatud tabelis 29.  

6.7.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Eidapere aleviku reovee puhastamine toimub aleviku kaguosas asuvas annuspuhastis, 
mis on rajatud 2015. aastal. Puhasti on heas seisukorras ning tagab üldiselt reovee 
nõuetekohase puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustavad häireid sademeveed, mis 
puhastisse suunatavat vooluhulka oluliselt suurendavad. Sellest tulenevalt on vajalik 
reoveekanalisatsiooni süsteemis sademevee ühenduste likvideerimine. Lähiajal on 
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reoveepuhasti jõudluse suurendamiseks plaanis ka reoveepuhasti protsessimahuti 
vaheseina eemaldamine.   

Tagamaks reoveekogumisala elanike reovee nõuetekohane puhastamine on samuti 
vajalik ÜVK liitujate arvu suurendamine reoveekogumisalal. 

Sellest lähtuvalt ühiskanalisatsiooni arendamise alternatiivid puuduvad.  

6.7.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Käesoleval ajal on Eidapere alevikus ühiskanalisatsiooniga varustatud ligikaudu 26% 
aleviku elanikest. Ühiskanalisatsiooni arendamise tulemusena tagatakse 
ühiskanalisatsiooni liitumise võimalus täiendavalt ligikaudu 42 aleviku elanikule. 
Lisaks eeldatakse ühiskanalisatsiooniga liitujate arvu suurenemist 
ühiskanalisatsiooniga varustatud piirkonnas Eidapere reoveekogumisalal.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2021-2024) on kavas laiendada 
ühiskanalisatsiooni reoveekogumisala piires, tagamaks liitumise võimalus kõigile 
reoveekogumisala elanikele. Arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2025-2032) 
on plaanis laiendada ühiskanalisatsiooni ka Koidu tn piirkonda. 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Eidapere alevikus. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2021-2024  
Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vaja: 

• Kanalisatsioonitorustike rajamine Eidapere reoveekogumisalal Männi, Jaama, 
Metsa tn ning Tallinna mnt piirkonnas; 

• Reoveepumplate rajamine (2 tk). 
Kanalisatsioonisüsteemi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2025-2032  
Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on plaanis: 

• Kanalisatsioonitorustike rajamine Koidu tn piirkonnas; 
• Reoveepumpla rajamine (1 tk).  

Ühiskanalisatsiooni rajamiseks vajalike investeeringute maksumus Eidapere alevikus 
on toodud tabelis 38. 
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Tabel 38. Eidapere aleviku ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud 
investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Eidapere aleviku ühiskanalisatsiooni arendamine 2021-2024  

Eidapere alevikus Männi, Jaama ja Metsa tn piirkonnas 
kanalisatsioonitorustiku rajamine m 715 85 000   29 750 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine m 715 71 500   25 025 

sh majaühenduste rajamine tk 15 13 500   4 725 

Survekanalisatsiooni torustike rajamine Männi, Jaama, 
Metsa tn ja Tallinna mnt piirkonnas m 390 27 300   9 555 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine m 390 27 300   9 555 

Reoveepumplate rajamine kmpl 2 50 000   17 500 

     

Eidapere aleviku ühiskanalisatsiooni arendamine 2025-2032 

Eidapere alevikus Koidu tn piirkonnas 
kanalisatsioonitorustiku rajamine m 100 13 600   4 760 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine m 100 10 000   3 500 

sh majaühenduste rajamine tk 4 3 600   1 260 

Survekanalisatsiooni torustike rajamine Koidu tn 
piirkonnas m 155 10 850   3 798 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine m 155 10 850   3 798 

Reoveepumpla rajamine kmpl 1 25 000   8 750 

Kanalisatsioonitorustik rekonstrueerimine Eidapere 
aleviku põhjaosas   45 6 300   2 205 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine m 45 4 500   1 575 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 2 1 800   630 

     

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     186 645   65 326   

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     64 113   22 440   

Kanalisatsioon KOKKU     250 758   87 766   

6.7.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveekanalisatsioon Eidapere alevikus puudub. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud peamiselt kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et 
sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 

Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks 
vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 

6.8 Lelle alevik 

6.8.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Lelle aleviku 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 

• Lelle aleviku ühisveevärgi torustikud on rajatud enam kui 30 aastat 
tagasi malm- ja terastorudest ning on sellest tulenevalt käesolevaks ajaks 
amortiseerunud; 
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• Lelle alevikus on ühisveevärk olemas üksnes aleviku edelaosa 
kortermajade piirkonna elanikel. 

6.8.2 Perspektiivne veetarve Lelle alevikus 

Lelle aleviku ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 81 elanikku. 
Ühisveevärgi vett kasutavad hetkel üksnes elanikud. Lelle aleviku ühisveevärgiga 
varustatud tarbijate arvu ning veetarbe prognoos on esitatud tabelis 28. 

6.8.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Käesoleval ajal on Lelle alevikus üks veevõrk, mis baseerub aleviku lõunaosas asuval 
Lelle puurkaevul (katastri nr 9442). Vesi suunatakse veevõrku peale 
veetöötlusseadmete (aereeritavad rauaeraldusfiltrid) läbimist. Lelle puurkaev-pumpla 
on rekonstrueeritud 2014. aastal ning on heas seisukorras. 

Viimaste joogivee proovide analüüsitulemuste põhjal vastab Lelle aleviku joogivesi 
uuritud näitajate osas joogivee kvaliteedi piirnormidele (SM 24.09.2019. a. määrus nr. 
61). 

Kuna olemasolevad ühisveevärgi torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi, on 
need käesolevaks ajaks amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist. Ühisveevärgi 
teenusega on alevikus varustatud üksnes asula lõunaosa kortermajade elanikud. 
Kvaliteedinõuetele vastava joogivee tagamiseks reoveekogumisala elanikele on 
vajalik ühisveevärgi laiendamise reoveekogumisala piires. Sellest lähtuvalt 
ühisveevärgi arendamise alternatiivid puuduvad. 

6.8.4 Veevarustuse edasine areng 

Käesoleval ajal on Lelle aleviku ühisveevärgiga varustatud ligikaudu 81 aleviku 
elanikku ning ühisveevärgi laiendamise tulemusel Lelle reoveekogumisalal on 
võimalik tagada täiendavalt liitumine ligikaudu 230 aleviku elanikule. Arendamise 
kava lühiajalises perspektiivis (2021-2024) on kavas rekonstrueerida olemasolevad 
amortiseerunud ühisveevärgi torustikud ning laiendada ühisveevärki aleviku keskuses 
tagamaks liitumise võimalus Lelle lasteaiale. Lisaks on kavas läbi viia küsitlus ÜVK 
liitumise huvi väljaselgitamiseks Lelle alevikus. 

Juhul kui liitumise huvi osutub piisavaks on arendamise kava pikaajalises 
perspektiivis (2025-2032) kavas laiendada aleviku ühisveevärki reoveekogumisala 
piires. Lisaks on kavas rajada täiendavad tuletõrje veevõtumahutid (2x108 m3) 
aleviku keskusesse Pärnu mnt ja Viljandi mnt piirkonda  tagamaks piisav tuletõrjevee 
varu (vastavalt tuletõrje veevarustuse standardile EVS 812-6:2012). 

Lelle aleviku olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva 
töö lisades esitataval joonisel 6. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Lelle alevikus. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2021-2024 
Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik: 

• Veetorustike rekonstrueerimine Lelle aleviku lõunaosas kogupikkusega ca 380 
m; 
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• Veetorustike rajamine Lelle alevikus lasteaia liitmiseks ühisveevärgiga 
kogupikkusega ca 355 m. 

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2025-2032 
Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on ette nähtud: 

• Ühisveevärgi torustike rajamine Lelle reoveekogumisalal kogupikkusega ca 
4430 meetrit; 

• Tuletõrje veevõtumahutite (2x108 m3) rajamine aleviku keskusesse Pärnu mnt 
ja Viljandi mnt äärde. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Lelle alevikus on toodud tabelis 39. 

Tabel 39. Lelle aleviku ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Lelle aleviku ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2021-2024 

Veetorustike rekonstrueerimine Lelle aleviku keskuses m 380 34 700   12 145 

sh veetorustike rekonstrueerimine m 380 26 600   9 310 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 9 8 100   2 835 

Veetorustike rajamine Lelle alevikus lasteaia liitmiseks 
ühisveevärgiga m 355 33 850   11 848 

sh veetorustike rajamine m 355 24 850   8 698 

sh majaühenduste rajamine tk 10 9 000   3 150 

     

Lelle aleviku ühisveevärgi arendamine 2025-2032 

Veetorustike rajamine Lelle reoveekogumisalal m 4430 427 100   149 485 

sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 4430 310 100   108 535 

sh majaühenduste rajamine tk 130 117 000   40 950 

Tuletõrje veevõtumahutite rajamine (2x108 m3) m³ 216 86 400   86 400 

     

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     78 833   27 591   

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     590 525   271 268   

Veevarustus KOKKU     669 358   298 859   

6.8.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Lelle aleviku 
ühiskanalisatsiooni toimimisel käesoleval ajal: 

• Lelle aleviku keskuse ühiskanalisatsiooni torustikud on rajatud enam kui 
30 aastat tagasi kasutades asbotsemendist torusid läbimõõduga DN200. 
Tulenevalt torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas 
amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi; 

• Lelle reoveepuhasti on rajatud 1988. aastal ning on käesolevaks ajaks 
amortiseerunud ning ei suuda aeg-ajalt tagada reovee nõuetekohast 
puhastust. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid liigveed, mis 
suurte saju- ja sulaperioodidel Lelle puhastisse sisenevat reovee kogust 
suurendavad; 
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• Lelle alevikus on ühiskanalisatsiooniga varustatud üksnes aleviku 
edelaosa kortermajade piirkonna elanikud. Ülejäänud reoveekogumisalal 
toimub reovee kogumine kogumismahutitesse ning immutamine pinnasesse. 
Kogumismahutite seisukorra ning tühjendamise kohta täpne ülevaade puudub. 
Kuna tegemist on nõrgalt kaitstud põhjaveega alaga, võib lekkivate reovee 
kogumismahutite tõttu toimuda maapinnalähedase põhjavee reostumine. 

6.8.6 Lelle aleviku perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Lelle aleviku reostuskoormus on ligikaudu 232 ie. Lelle aleviku 
ühiskanalisatsiooniga varustatud tarbijate arvu ning reovee koguse prognoos on 
esitatud tabelis 29.  

6.8.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Lelle alevikus toimub reovee puhastamine aleviku keskusest edelasuunas olevas 
reoveepuhastis. Lelle aleviku reovee puhastamine toimub BIO-50 tüüpi 
aktiivmudapuhastis, mis on rajatud 1988. aastal. RVP projekti järgne tootlikkus on 
hüdraulilise koormuse põhjal 40-75 m3/d ning reostuskoormuse põhjal 8,9-19,1 kg 
BHT7/d (145-320 ie). 

Lelle aleviku reoveepuhastina kasutatav BIO-50 tüüpi aktiivmudapuhasti on 
käesolevaks ajaks amortiseerunud ning ei suuda aeg-ajalt tagada reovee nõuetekohast 
puhastust. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeteveed, mis suurte 
saju- ja sulaperioodidel Lelle puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. 

Sellest tulenevalt vajab Lelle aleviku reoveepuhasti lähiajal rekonstrueerimist. Selleks 
on kavas asendada olemasolev BIO-50 protsessimahuti Keava puhasti likvideerimisel 
ülejääva mahutiga ning teha vajalikud muudatused reovee puhastusprotsessi 
läbiviimisel. 

ÜVK liitumise huvist sõltuvalt on pikemas perspektiivis (eeldatavalt aastatel 2025-
2032) kavas välja arendada ühiskanalisatsioon kogu Lelle aleviku reoveekogumisalal. 
Sellest tulenevalt on vaja leida lahendus ka moodustuva reovee käitlemiseks.  

Töö koostajad kaalusid erinevaid reoveepuhastuse alternatiive, selgitamaks välja 
tehnilisest aspektist, keskkonnamõjude seisukohalt ning majanduslikult kõige parem 
lahendus Lelle aleviku reovee puhastamiseks. 

Reoveepuhasti perspektiivse reostuskoormuse arvestamisel on võetud arvesse üksnes 
ühiskanalisatsiooniga liituvate elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes moodustuva 
olmereoveega. Alternatiivide hulka ei kuulu individuaalsete reovee kogumis-
süsteemide rajamine, kuna kogumiskaevude rajamine ning tühjendamine kujuneks 
pikemas perspektiivis kulukamaks lahenduseks. Alternatiivide hulka ei kuulu ka 
reoveepumpla ning survekanalisatsioonitorustiku rajamine ning reovee pumpamine 
lähipiirkonnas asuvale suuremale reoveepuhastile, kuna selle rajamismaksumus 
osutub mitmeid kordi kallimaks võrreldes kohapealse reovee käitlemise lahendustega. 
Lähim asula, kuhu reovett oleks teoreetiliselt võimalik juhtida on Kehtna alevik, mis 
asub ca 12 km kaugusel.    

Perspektiivis on arvestatud, et Lelle reoveepuhasti reostuskoormus on ligikaudu 390 
ie.  
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Keskkonnaministri määruses nr 61 toodud heitvee reostusnäitajate piirväärtuste põhjal 
peab üle 300 ie reoveekogumisalal asuv reoveepuhasti tagama suublasse juhitavas 
heitvees järgmised heitvee piirväärtused: BHT7 – 25 mg/l, KHT – 125 mg/l, 
Heljuvaine – 35 mg/l, Üldlämmastik – 60 mg/l, Üldfosfor – 2 mg/l.  

Sellest lähtuvalt on Lelle alevikus tekkiva reovee puhastamiseks otstarbekas rajada 
uus reoveepuhasti individuaallahendusega aktiivmudapuhastina või aktiivmuda 
tehnoloogial põhineva kompaktpuhastina.  

Uue kompaktreoveepuhasti ning individuaallahendusega aktiivmudapuhasti rajamise 
maksumus koos lisakuludega on ca 275 000 eurot. Samuti on võrreldavad puhastite 
ekspluatatsioonikulud. Seetõttu on 30 aasta investeeringu ja ekspluatatsioonikulu 
summaarne maksumus mõlema alternatiivi korral samas suurusjärgus. 

Seetõttu on sobilikuks lahenduseks Lelle alevikus tekkiva reovee puhastamiseks 
uue aktiivmudatehnoloogial põhineva reoveepuhasti rajamine. Lõplik 
reoveepuhasti, sh aktiivmudapuhastuse tehnoloogia valik (läbivoolne vs 
annuspuhastus) tehakse hilisema projekteerimise käigus. Seda eelkõige seetõttu, et 
alternatiivide individuaallahendusega aktiivmudapuhasti ja kompaktpuhasti rajamis- 
ja ekspluatatsioonikulude arvestuse täpsuseks võib pidada ±5...10%, mistõttu võib 
öelda, et reoveepuhastite rajamise maksumused on sisuliselt võrdsed. Seega pole 
arendamise kava koostamise käigus kogutud algandmete põhjal reoveepuhastite 
rajamismaksumuste, ekspluatatsioonikulude ning tehnilise lahenduse  põhjal võimalik 
konkurentsi piiramata ühte eelistatumat bioloogilise puhastuse tehnoloogilist 
lahendust määrata. 

6.8.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Käesoleval ajal on Lelle aleviku ühiskanalisatsiooniga varustatud üksnes aleviku 
keskuse kortermajade elanikud. Ühiskanalisatsiooni laiendamise tulemusena tagatakse 
liitumise võimalus kõigile reoveekogumisala elanikele. Arendamise kava lühiajalises 
perspektiivis (2021-2024) on kavas rekonstrueerida olemasolev Lelle aleviku 
kanalisatsioonitorustikud ning rajada ühiskanalisatsiooni liitumine ka Lelle lasteaiale. 
Lisaks on plaanis rekonstrueerida ajutiselt Lelle aleviku reoveepuhasti, kasutades 
selleks ära Keava reoveepuhasti likvideerimisel ülejäävat protsessimahutit. 

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2025-2032) on kavas laiendada 
ühiskanalisatsiooni Lelle aleviku reoveekogumisala piires. Lisaks on vajalik 
olemasoleva Lelle puhasti asemele rajada uus aktiivmudatehnoloogial põhinev 
reoveepuhasti. 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Lelle alevikus. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2021-2024  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vaja: 

• Lelle aleviku keskuse kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine; 

• Lelle lasteaia tarbeks ühiskanalisatsiooni liitumise rajamine. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2025-2032  

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on plaanis: 
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• Ühiskanalisatsiooni laiendamine Lelle aleviku reoveekogumisala piires; 

• Rekonstrueerida olemasolev reoveepuhasti aktiivmudatehnoloogial põhineva 
puhastina. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Lelle alevikus on toodud tabelis 40. 

Tabel 40. Lelle aleviku ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks 
vajalikud investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Lelle aleviku ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine 2021-2024  

Lelle aleviku keskuse kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimine m 285 36 600   12 810 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine m 285 28 500   9 975 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 9 8 100   2 835 

Survekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine m 110 7 700   2 695 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine m 110 7 700   2 695 

Asula keskuse reoveepumpla rekonstrueerimine kmpl 1 25 000   8 750 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine Lelle 
alevikus lasteaia liitmiseks ÜVK-ga m 270 34 200   11 970 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine m 270 27 000   9 450 

sh majaühenduste rajamine tk 8 7 200   2 520 

Survekanalisatsiooni torustike rajamine m 345 24 150   8 453 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine m 345 24 150   8 453 

Reoveepumpla rajamine lasteaia juurde kmpl 1 25 000   8 750 

     

Lelle aleviku ühiskanalisatsiooni arendamine 2025-2032  

Lelle reoveepuhasti rekonstrueerimine ie 390 275 000   96 250 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine 
reoveekogumisalal m 3720 490 800   171 780 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine m 3720 372 000   130 200 

sh majaühenduste rajamine tk 132 118 800   41 580 

Survekanalisatsiooni torustike rajamine m 1415 99 050   34 668 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine m 1415 99 050   34 668 

Reoveepumplate rajamine kmpl 6 150 000   52 500 

          

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     175 548  61 442  

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     1 167 078   408 478   

Kanalisatsioon KOKKU     1 342 625   469 920   

6.8.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Lelle alevikus sademeveetorustikud puuduvad. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud peamiselt kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et 
sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 

Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks 
vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 
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6.9 Lokuta küla 

6.9.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Lokuta küla 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 

• Lokuta küla vanemad ühisveevärgi torustikud on rajatud enam kui 30 
aastat tagasi malm- ja terastorudest läbimõõduga DN50-DN75, mistõttu 
on need käesolevaks ajaks amortiseerunud. 

6.9.2 Perspektiivne veetarve Lokuta külas 

Lokuta küla ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 94 elanikku. 
Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Lokuta küla asutusi ja ettevõtteid. Lokuta küla 
ühisveevärgiga varustatud tarbijate arvu ning veetarbe prognoos on esitatud tabelis 
28. 

6.9.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Lokuta külas on üks veevõrk, mis baseerub küla põhjaosas oleval puurkaevul (katastri 
nr. 9084). Ühisveevärgist võetav vesi suunatakse veevõrku peale veetöötlusseadmete 
läbimist (aereeritavad rauaeraldusfiltrid). Lokuta puurkaev-pumpla on 
rekonstrueeritud 2014. aastal ning on heas seisukorras. Viimaste joogivee proovide 
analüüsitulemuste põhjal vastab Lokuta küla joogivesi uuritud näitajate osas joogivee 
kvaliteedi piirnormidele (SM 24.09.2019. a. määrus nr. 61). 

Lokuta küla ühisveevärk on valdavalt rajatud enam kui 30 aastat tagasi ning on 
seetõttu käesolevaks ajaks amortiseerunud. Sellest tulenevalt on vajalik 
kvaliteedinõuetele vastava joogivee tagamiseks ühisveevärgi torustikud 
rekonstrueerida. 

Sellest lähtuvalt ühisveevärgi arendamise alternatiivid puuduvad. 

6.9.4 Veevarustuse edasine areng 

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2025-2032) on vaja rekonstrueerida 
olemasolevad amortiseerunud ühisveevärgi torustikud ning laiendada ühisveevärki 
Lokuta küla reoveekogumisala piires.  

Lokuta küla olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva 
töö lisades esitataval joonisel 7. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Lokuta külas. 

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2025-2032 
Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on plaanis: 

• Veetorustike rekonstrueerimine Lokuta küla keskuses kogupikkusega ca 755 
m; 

• Ühisveevärgi torustike rajamine Lokuta küla reoveekogumisalal 
kogupikkusega ca 135 m. 

Ühisveevärgi arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Lokuta külas on 
toodud tabelis 41. 
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Tabel 41. Lokuta küla ühisveevarustuse arendamiseks ja rekonstrueerimiseks 
vajalikud investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Lokuta küla ühisveevärgi rekonstrueerimine 2021-2024 

     

Lokuta küla ühisveevärgi arendamine 2025-2032 

Veetorustike rekonstrueerimine Lokuta küla keskuses m 755 60 950   21 333 

sh veetorustike rekonstrueerimine m 755 52 850   18 498 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 9 8 100   2 835 

Veetorustike rajamine Lokuta reoveekogumisalal m 135 10 350   3 623 

sh veetorustike rajamine m 135 9 450   3 308 

sh majaühenduste rajamine tk 1 900   315 

     

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   0   

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     81 995   28 697   

Veevarustus KOKKU     81 995   28 697   

6.9.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Lokuta küla 
ühiskanalisatsiooni toimimisel käesoleval ajal: 

• Lokuta küla ühiskanalisatsiooni torustikud on rajatud enam kui 30 aastat 
tagasi ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Torustike ning kaevude 
amortisatsiooni tõttu toimub sademevee ja pinnasevee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi; 

• Lokuta küla reoveepuhastina kasutatav BIO-25 tüüpi aktiivmudapuhasti 
on käesolevaks ajaks täielikult amortiseerunud ning pole aastaid 
töötanud. Reovee puhastuseks kasutatavad biotiigid on osaliselt mudastunud. 
Reovee põhipuhastina kasutatavad biotiigid ei suuda tagada heitvee proovide 
vastavust keskkonnaloa nõuetele. 

6.9.6 Lokuta küla perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Lokuta küla reostuskoormus on ligikaudu 103 ie. Perspektiivis on 
arvestatud, et ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise tulemusena 
tagatakse ühiskanalisatsiooni liitumise võimalus täiendavalt ligikaudu 4 elanikule. 
Lokuta küla ühiskanalisatsiooniga varustatud tarbijate arvu ning reovee koguse 
prognoos on esitatud tabelis 29.  

6.9.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Lokuta külas toimub reovee puhastamine küla keskusest kagusuunas olevas 2019. 
aastal osaliselt rekonstrueeritud biotiikides (4 tk) kogupindalaga ca 1500 m2. Lokuta 
külas reoveepuhastina kasutatavad biotiigis ei suuda tagada reovee nõuetekohast 
puhastust. Reoveepuhasti töös põhjustavad häireid ka liigveed, mis suurte saju- ja 
sulaperioodidel Lokuta puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. See on 
eelkõige tingitud amortiseerunud kanalisatsioonitorustikest, mistõttu toimub 
sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

Sellest tulenevalt vajab reoveepuhasti lähiajal rekonstrueerimist. 
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Töö koostajad kaalusid erinevaid reoveepuhastuse alternatiive, selgitamaks välja 
tehnilisest aspektist, keskkonnamõjude seisukohalt ning majanduslikult kõige parem 
lahendus lokuta küla reovee puhastamiseks. 

Reoveepuhasti perspektiivse reostuskoormuse arvestamisel on võetud arvesse üksnes 
ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes moodustuva 
olmereoveega. Alternatiivide hulka ei kuulu individuaalsete reovee kogumis-
süsteemide rajamine, kuna küla keskuses on olemas ühiskanalisatsioon ning kogumis-
kaevude rajamine ning tühjendamine kujuneks pikemas perspektiivis kulukamaks 
lahenduseks. Samuti ei kaaluta pikemalt reovee survetorustiku ehitamist ja reovee 
juhtimist lähedalasuvale suuremale reoveepuhastile, kuna selle maksumus (ca 350000 
eurot) ületaks mitmekordselt kohapealse reoveepuhasti rajamise maksumust. Lähim 
asula, kuhu reovett oleks teoreetiliselt võimalik juhtida on Eidapere alevik, mis asub 

ca 4,4 km kaugusel. 

Eelnevast lähtuvalt on Lokuta külas tekkiva reovee puhastamiseks otstarbekas rajada 
olemasoleva mittetöötava BIO-25 puhasti asemele võrekaevust ja septikust (15 m3) 
koosnev eelpuhasti. Lisaks on vajalik rajada ümber puhasti piirdeaed. Ühtlasi on 
rajamismaksumuse ning ekspluatatsioonikulude osas tegemist soodsaima 
lahendusega. 

Seetõttu on sobilikuks lahenduseks Lokuta külas tekkiva reovee puhastamiseks 
võrekaevust, septikust ja biotiikidest koosneva reoveepuhasti rekonstrueerimine. 

ÜVK arendamise kavas on Lokuta küla reoveepuhasti maksumuse korral arvestatud 
võrekaevust, septikust (15 m3) ja biotiikidest koosneva reoveepuhasti 
rekonstrueerimise maksumusega (ca 30 000 eurot), kuid lõplik reoveepuhasti 
tehnoloogiline valik tehakse hilisema projekteerimise käigus. 

6.9.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Käesoleval ajal on Lokuta külas ühiskanalisatsiooniga varustatud suurem enamus küla 
keskuse elanikes ning ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise 
tulemusena tagatakse ühiskanalisatsiooni liitumise võimalus täiendavalt ligikaudu 4 
elanikule. Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2021-2024) on vajalik 
rekonstrueerida Lokuta küla reoveepuhasti. Vastavalt alternatiivide analüüsile on 
sobilikuks lahenduseks võrekaevust ning septikust koosneva reovee eelpuhasti 
rajamine. Olemasolevad biotiigid jäävad perspektiivis kasutusele reovee 
põhipuhastina. Lisaks on vajalik likvideerida olemasolev BIO-25 tüüpi puhasti ning 
rajada piirdeaed. 

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis (2025-2032) on ette nähtud 
rekonstrueerida olemasoleva amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud  ning 
laiendada ühiskanalisatsiooni reoveekogumisala piires. 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Lokuta külas. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2021-2024  
Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on ette nähtud: 

• Rekonstrueerida olemasolev reoveepuhasti võrekaevust ning septikust (15 m3) 
koosneva eelpuhastina. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2025-2032  
Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on ette nähtud: 
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• Rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud 
Lokuta külas kogupikkusega ca 840 meetrit;  

• Ühiskanalisatsiooni torustike laiendamine reoveekogumisalal kogupikkusega 
ca 285 meetrit. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Lokuta külas on 
toodud tabelis 42. 

Tabel 42. Lokuta küla ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Lokuta küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine 2021-2024  

Lokuta küla reoveepuhasti rekonstrueerimine (sh 
võrekaevu, septiku paigaldamine, torutööd, piirdeaed, 
BIO-25 puhasti likvideerimine) kmpl 1 30 000   10 500 

     

Lokuta küla ühiskanalisatsiooni arendamine 2025-2032 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine m 840 92 100   32 235 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine m 840 84 000   29 400 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 9 8 100   2 835 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine m 285 31 200   10 920 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine m 285 28 500   9 975 

sh majaühenduste rajamine tk 3 2 700   945 

          

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     34 500   12 075   

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     141 795   49 628   

Kanalisatsioon KOKKU     176 295   61 703   

6.9.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveekanalisatsioon Lokuta külas puudub. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud kraavitusega. Samuti on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel 
pinnasesse.  

Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks 
vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 

6.10 Hertu küla 

6.10.1 Veevarustuse edasine areng 

Hertu küla veevarustuse toimimises suuremad probleemid käesoleval ajal puuduvad. 

Hertu küla ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 31 elanikku. 
Ühisveevärgi vett kasutavad asutused ja ettevõtted puuduvad. Hertu küla 
ühisveevärgiga varustatud tarbijate arvu ning veetarbe prognoos on esitatud tabelis 
28. 

Ühisveevärgist võetav vesi suunatakse veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist 
(aereeritavad rauaeraldusfiltrid). Veetöötlusjaam on rajatud 2015. aastal ning on heas 
seisukorras. Viimaste joogivee proovide analüüsitulemuste põhjal on Hertu küla 
joogivees üle piirnormide (SM 24.09.2019. a. määrus nr. 61) olnud üldraua sisaldus 
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ning oksüdeeritavus. Nõuetekohase joogivee kvaliteedi tagamiseks on vajalik 
veetöötlusseadmeid regulaarselt hooldada. 

Hertu küla keskuse on ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 321 meetrit, millest ca 
200 meetrit rekonstrueeriti 2015. aastal. 

Perspektiivis on otstarbekas anda veevarustussüsteem üle kohalikele elanikele hallata. 

6.10.2 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Hertu küla 
ühiskanalisatsiooni toimimisel käesoleval ajal: 

• Hertu küla kanalisatsioonitorustikud on rajatud enam kui 30 aastat 
tagasi, mistõttu on need käesolevaks ajaks amortiseerunud; 

• Hertu küla reoveepuhastina varasemalt kasutatud kaevpuhasti on 
täielikult amortiseerunud ning pole aastatid töötanud. Reovee puhastuseks 
kasutatavad biotiigid on mudastunud ning kinni kasvanud. Sellest tulenevalt 
vajab puhasti rekonstrueerimist. Kuna reoveepuhasti asub eramaal on vajalik 
kaaluda alternatiivseid reovee käitlemise lahendusi. 

6.10.3 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Prognoositav Hertu küla reostuskoormus on ligikaudu 31 ie. Hertu küla 
ühiskanalisatsiooniga varustatud tarbijate arvu ning reovee koguse prognoos on 
esitatud tabelis 29.  

Hertu küla reovee puhastamine toimub küla keskusest põhjasuunas olevas eramaal 
asuvas reoveepuhastis, mis koosneb kaevpuhastitest ning biotiikidest (2 tk). 
Olemasolevad kaevpuhastid on täielikult amortiseerunud ning pole aastaid töötanud. 
Reovee puhastuseks kasutatavad biotiigid (kogupindalaga ca 1 050 m2) on 
mudastunud ning kinni kasvanud. 

Otstarbekas on paigaldada küla keskuse kortermajadele reovee kogumismahutid ning 
tekkiv reovesi vedada ära Kehtna reoveepuhastile. Kanalisatsioonisüsteemi haldamine 
ning kogumismahutite tühjendamine on seetõttu mõistlik anda üle kohalikele 
elanikele. 

6.10.4 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Hertu külas sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevee ärajuhtimine on lahendatud 
kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel 
pinnasesse.  

Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks 
vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 

6.11 Ingliste küla 

6.11.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Ingliste küla 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 
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• Ingliste küla ühisveevärgi torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi 
malm- ja terastorudest läbimõõduga DN50 ja DN100 ning on seetõttu 
käesolevaks ajaks amortiseerunud. 

6.11.2 Perspektiivne veetarve Ingliste külas 

Ingliste küla ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 33 elanikku. 
Ühisveevärgi vett kasutavad ka Ingliste lasteaed ja raamatukogu ning töökoda. 
Ingliste küla ühisveevärgiga varustatud tarbijate arvu ning veetarbe prognoos on 
esitatud tabelis 28. 

6.11.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Ingliste küla keskuses on üks veevärk, mis baseerub käesoleval ajal Ingliste küla 
puurkaevul (katastri nr 8213). Ühisveevärgist võetav vesi suunatakse veevõrku peale 
veetöötlusseadmete läbimist (aereeritavad rauaeraldusfiltrid). Ingliste puurkaev-
pumpla on rekonstrueeritud 2014. aastal ning on heas seisukorras. Ühisveevärgist 
võetav vesi vastab joogivee kvaliteedi piirnormidele (SM 24.09.2019. a. määrus nr. 
61).   

Ingliste küla ühisveevärk on valdavalt rajatud enam kui 30 aastat tagasi ning on 
seetõttu käesolevaks ajaks amortiseerunud. Sellest tulenevalt on vajalik 
kvaliteedinõuetele vastava joogivee tagamiseks ühisveevärgi torustikud 
rekonstrueerida. 

Sellest lähtuvalt ühisveevärgi arendamise alternatiivid puuduvad. 

6.11.4 Veevarustuse edasine areng 

Käesoleval ajal on Ingliste küla ühisveevärgiga varustatud peamiselt küla keskuse 
kortermajade elanikud ning lastead ja töökoda. Ühisveevärgi laiendamise tulemusena 
tagatakse liitumise võimalus täiendavalt ligikaudu 68 küla elanikule. Arendamise 
kava pikaajalises perspektiivis (2025-2032) on kavas rekonstrueerida vanemad 
ühisveevärgi torustikud küla keskuses ning laiendada ühisveevärki Keila jõe äärses 
elamupiirkonnas ning Ingliste mõisa piirkonnas. 

Ingliste küla olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva 
töö lisades esitataval joonisel 9. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Ingliste külas. 

Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2025-2032 
Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on ette nähtud: 

• Rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud ühisveevärgi torustikud 
Ingliste küla keskuses ning laiendada ühisveevärki Keila jõe äärses 
elamupiirkonnas ning Ingliste mõisa piirkonnas kogupikkusega ca 1615 
meetrit. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Ingliste külas on toodud tabelis 43. 
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Tabel 43. Ingliste küla ühisveevarustuse arendamiseks ja rekonstrueerimiseks 
vajalikud investeeringute mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Ingliste küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2021-2024 

     

Ingliste küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2025-2032 

Veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine m 1615 131 050   45 868 

sh veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine m 1615 113 050   39 568 

sh majaühenduste rajamine ja rekonstrueerimine tk 20 18 000   6 300 

     

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   0 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     150 708   52 748 

Veevarustus KOKKU     150 708   52 748 

6.11.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Ingliste küla 
ühiskanalisatsiooni toimimisel käesoleval ajal: 

• Ingliste küla keskuses ühiskanalisatsioon puudub ning seal on kasutusel 
lokaalsed imbsüsteemid või kogumiskaevud. Kogumiskaevude seisukorra 
ning tühjendamise kohta andmed puudub. Olemasolevad amortiseerunud 
kogumiskaevud ning imbsüsteemid võivad põhjustada põhja- ja pinnavee 
reostumist. 

6.11.6 Ingliste küla perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Ingliste küla reostuskoormus on ligikaudu 100 ie. Ingliste küla 
ühiskanalisatsiooniga varustatud tarbijate arvu ning reovee koguse prognoos on 
esitatud tabelis 29. 

Reoveekogumisala Ingliste külas käesoleval ajal moodustatud pole. Kuna piirkonnas 
on põhjavesi nõrgalt kaitstud, on kavandatud pikaajalises perspektiivis küla keskuses 
arendada välja ÜVK süsteemid. Sellega seoses on otstarbekas teha 
Keskkonnaministeeriumile reoveekogumisala moodustamise taotlus. 
Reoveekogumisala moodustamine piiri ettepanek on esitatud ka Ingliste küla ÜVK 
joonisel.  

6.11.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Käesoleval ajal Ingliste külas ühiskanalisatsioon puudub ning reovesi kogutakse 
kogumiskaevudesse või immutatakse pinnasesse. Kogumiskaevude seisukorra ning 
tühjendamise kohta andmed puudub. Olemasolevad amortiseerunud kogumiskaevud 
ning imbsüsteemid võivad põhjustada põhja- ja pinnavee reostumist.  

Tulenevalt sellest, et küla keskuses on põhjavesi nõrgalt kaitstud (kõrge 
reostusohtlikkus) on pikemas perspektiivis vajalik ühiskanalisatsiooni 
väljaarendamise piirkonnas. Sellest lähtuvalt on vaja leida lahendus ka tekkiva reovee 
käitlemiseks.  
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Töö koostajad kaalusid erinevaid reoveepuhastuse alternatiive, selgitamaks välja 
tehnilisest aspektist, keskkonnamõjude seisukohalt ning majanduslikult kõige parem 
lahendus piirkonna reovee puhastamiseks. 

Reoveepuhasti perspektiivse reostuskoormuse arvestamisel on võetud arvesse üksnes 
Ingliste küla keskuse elanike ning asutuste olmereoveega. Alternatiivide hulka ei 
kuulu pinnasfiltersüsteemide ja põhipuhastina kasutatava biotiikide rajamine, kuna 
selleks puudub piisav maa-ala. Samuti ei kaaluta pikemalt reovee survetorustiku 
ehitamist ja reovee juhtimist lähedalasuvale suuremale reoveepuhastile, kuna selle 
maksumus ületaks mitmekordselt kohapealse reoveepuhasti rajamise maksumust. 
Lähim asula, kuhu reovett oleks teoreetiliselt võimalik juhtida on Rapla linn, mis asub 

ca 7,6 km kaugusel. 

Reoveepuhasti suublast (Keila jõgi) lähtuvalt puuduvad Ingliste küla keskuses 
reoveepuhasti alternatiivsed asukohad. Sellest lähtuvalt on Ingliste küla keskuses 
tekkiva reovee puhastamiseks võimalik uue maa-aluse kinnise kompaktpuhasti 
rajamine või kogumismahutite rajamine ning reovee äravedu lähipiirkonna suuremale 
reoveepuhastile (Rapla, Kehtna).  

Kuigi kogumismahutite rajamine (ca 55 000 eurot) on oluliselt odavam kui 
ühiskanalisatsiooni ning reovee kompaktpuhasti rajamine (ca 365 000 eurot), on 
kogumismahutite tühjendamisega kaasnevad ekspluatatsioonikulud siiski oluliselt 
suuremad, mistõttu on 30 aasta investeeringu ja ekspluatatsioonikulu summaarne 
maksumus reovee kogumismahutite rajamise korral siiski suurem. 

Seetõttu on sobilikuks lahenduseks Ingliste külas tekkiva reovee puhastamiseks 
uue aktiivmudatehnoloogial põhineva kompaktpuhasti rajamine. 

6.11.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Käesoleval ajal on Ingliste külas ühiskanalisatsioon puudub. Arendamise kava 
pikaajalises perspektiivis (2025-2032) on kavas rajada küla keskusesse 
ühiskanalisatsioon ning tekkiva reovee puhastamiseks aktiivmudatehnoloogial 
põhinev kompaktreoveepuhasti. 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Ingliste külas. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2025-2032  

Arendamise kava pikaajalises perspektiivis on ette nähtud: 

• Kanalisatsioonitorustike rajamine Ingliste küla keskuses kogupikkusega ca 
2000 m; 

• Reovee puhastamiseks kompaktreoveepuhasti rajamine Ingliste küla 
keskusesse. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Ingliste külas 
on toodud tabelis 44. 
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Tabel 44. Ingliste küla ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa/ Tegevus Ühik Kogus 
Maksumus 

(eurot) 
Omaosalus 

(eurot) 

Ingliste küla ühiskanalisatsiooni arendamine 2021-2024  

     

Ingliste küla ühiskanalisatsiooni arendamine 2025-2032  

Ingliste reoveepuhasti rajamine ie 100 91 500   32 025 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 
ja rajamine m 1125 130 500   45 675 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine m 100 10 000   3 500 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine m 1025 102 500   35 875 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 20 18 000   6 300 

Survekanalisatsiooni torustike rajamine m 875 61 250   21 438 

sh survekanalisatsiooni torustike rajamine m 875 61 250   21 438 

Reoveepumplate rajamine kmpl 3 75 000   26 250 

          

Lühiajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     0   0 

Pikaajaline investeering kokku (koos lisakuludega 15%)     411 988   144 196 

Kanalisatsioon KOKKU     411 988   144 196 

6.11.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Ingliste külas sademeveetorustikud puuduvad. Sademevee ärajuhtimine on lahendatud 
peamiselt kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub 
haljasaladel pinnasesse. 

Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks 
vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 
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7. Finantsanalüüs 

7.1 Arendustegevuse finantseerimisvajadused, prioriteedid ning 
võimalused 

Tabelis 45 on kokkuvõtlikult välja toodud investeeringute maht, mis on vajalik 
Kehtna valla ÜVK süsteemide kaasajastamiseks ning rajamiseks arendamise kava 
perioodi jooksul. Investeeringu kogusumma, mis on vajalik ÜVK süsteemide 
arendamiseks ja rekonstrueerimiseks on suurusjärgus 3,75 miljonit eurot (ilma 
käibemaksuta). Tuleb arvestada, et investeeringu suurus on välja arvutatud vastavalt 
tabelis 27 toodud hindadele, mis võivad käesoleval ajal kuni 20% vahemikus erineda 
reaalsetest ehitushindadest. 

Investeeringute tegemisel tuleb arvestada ka rahaliste finantseerimisvõimalustega 
ning EL poolt kehtestatud direktiividega, millele peavad ÜVK süsteemid vastama, et 
vähendada elanikkonna terviseriske ning keskkonna reostumist. Tabelis on jaotatud 
investeeringud eelkõige EL direktiividest tulenevate kohustuste tähtaegasid ja 
elanikkonna maksevõimet arvestades. ÜVK torustike ehitamine üksnes valla (või vee-
ettevõtte) omavahenditest ei ole piisavate finantseerimisvahendite puudumise tõttu 
võimalik. Arenguetappide elluviimiseks tuleb taotleda abi erinevatest finantsallikatest. 

Töös on arvestatud, et finantsabi taotletakse planeeritavate tegevuste tarbeks 
siseriiklikest allikatest (KIK). KIK toetus ÜVK rajatiste rekonstrueerimisel ja 
rajamisel on kuni 65% projekti maksumusest. KIK veeprogrammi rahastatavate 
investeeringute puhul eeldatakse, et KOV ja vee-ettevõtte omafinantseering ÜVK 
süsteemide rajamise ja rekonstrueerimise korral moodustab minimaalselt 35%. 
Madalamat omafinantseeringut (20%) on võimalik rakendada üksnes piirkondlikule 
vee-ettevõtjale (nt AS Rapla Vesi, AS Matsalu Veevärk), juhul kui majandus- ja 
finantsanalüüs seda toetab. Omafinantseering võib olla kaetud ka laenuga. 
Eraldiseisvate tuletõrje veevõtukohtade (kuivhüdrantide) rajamisel ja 
sademeveekanalisatsiooni projektide puhul tuleb arvestada, et (KOV või vee-
ettevõtte) omafinantseering moodustab 100%.  

Tabelis 45 on välja toodud ka Kehtna vallas arendatavate projektide planeeritavad 
teostamise ajad ning eeldatav valla (või vee-ettevõtte) omafinantseeringu suurus. 
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Tabel 45. Kehtna valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja rajamiseks vajalikud investeeringud. 

Asula Lühiajaline ja 
pikaajaline 

programm KOKKU* 

Lühiajaline investeeringuprogramm 2020 - 2024 Lühiajaline investeeringuprogramm 
2020 - 2024 kokku 

Pikaajaline 
investeeringuprogramm 

2025 -2032 kokku 
2020.a 2021.a 2022.a 2023.a 2024.a 

Järvakandi alev 224 250 0 112 125 112 125 0 0 224 250 0 

veevarustus 51 750 0 25 875 25 875 0 0 51 750 0 

kanalisatsioon 172 500 0 86 250 86 250 0 0 172 500 0 

Kehtna alevik 29 095 0 17 423 11 673 0 0 29 095 0 

veevarustus 23 345 0 11 673 11 673 0 0 23 345 0 

kanalisatsioon 0 0 0 0 0 0 0 0 

sadekanalisatsioon 5 750 0 5 750 0 0 0 5 750 0 

Kaerepere alevik 49 680 0 0 0 0 0 0 49 680 

veevarustus 49 680 0 0 0 0 0 0 49 680 

kanalisatsioon 0 0 0 0 0 0 0 0 

Keava alevik 162 668 0 112 988 0 0 0 112 988 49 680 

veevarustus 64 860 0 15 180 0 0 0 15 180 49 680 

kanalisatsioon 97 808 0 97 808 0 0 0 97 808 0 

Eidapere alevik 447 063 0 152 260 152 260 0 0 304 520 142 543 

veevarustus 196 305 0 58 938 58 938 0 0 117 875 78 430 

kanalisatsioon 250 758 0 93 323 93 323 0 0 186 645 64 113 

Lelle alevik 2 011 983 0 127 190 127 190 0 0 254 380 1 757 603 

veevarustus 669 358 0 39 416 39 416 0 0 78 833 590 525 

kanalisatsioon 1 342 625 0 87 774 87 774 0 0 175 548 1 167 078 

Lokuta küla 258 290 0 0 0 17 250 17 250 34 500 223 790 

veevarustus 81 995 0 0 0 0 0 0 81 995 

kanalisatsioon 176 295 0 0 0 17 250 17 250 34 500 141 795 

Hertu küla 0 0 0 0 0 0 0 0 

veevarustus 0 0 0 0 0 0 0 0 

kanalisatsioon 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ingliste küla 562 695 0 0 0 0 0 0 562 695 

veevarustus 150 708 0 0 0 0 0 0 150 708 

kanalisatsioon 411 988 0 0 0 0 0 0 411 988 

         

KOKKU 3 745 721 0 521 986 403 248 17 250 17 250 959 732 2 785 989 

KOKKU OMAOSALUS** 1 478 443 0 188 675 141 137 6 038 6 038 341 887 1 136 557 

* Hinnad sisaldavad projekteerimise, projektijuhtimise, järelevalve ning uuringute kulusid, mis moodustavad koos ettenägematute kuludega projekti maksumusest kuni 15% 
** Arvestatud, et süsteemide väljaarendamiseks taotletakse kohaliku omavalitsuse (või vee-ettevõtte) poolt raha KIK-ist. Omaosaluseks ÜVK süsteemide rekonstrueerimisel ning 
arendamisel on KIK-ist taotlemisel arvestatud 35%. 
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Tabelis 45 toodud projektide maksumustes ei ole kajastatud käibemaksu ning 
maksumused on arvestatud praegustes (2020. a.) hindades. 

Konkreetse finantsskeemi väljatöötamine on küllaltki aeganõudev ja keerukas 
protseduur, mistõttu seda käesoleva arendamise kava raames ei teostata. 

Töö järgmises peatükis (vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid) on ÜVK teenuse hinna 
kujundamisel arvestatud alginvesteeringule lisaks ehitushindade tõusu. Keskmiselt on 
prognoositud ehitushinna tõusuks aastatel 2020-2032 ligikaudu 2,5-3,8 % aastas. 
Seejuures täpne projekti maksumus määratakse konkreetsete ehitajate poolsete 
hinnapakkumistega ning seetõttu ei pruugi pikaajaline investeeringute planeerimine 
kirjeldatud finantsskeemi alusel ühtida reaalse turusituatsiooniga igal järgneval aastal. 

7.2 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariif 

Käesoleva arendamise kava raames hinnatakse üldiselt, milline peaks olema 
arendamise kava elluviimise järgselt rakendatav veetariifipoliitika ÜVK-ga liitumise 
tasu. Lõplikud tariifid töötab välja vee-ettevõtja ning kooskõlastab Konkurentsiamet 
või Kehtna Vallavalitsus.  

7.2.1 Tariifide kehtestamise põhimõtted 

Käesoleval ajal kehtivad Kehtna valla asulates OÜ Kehtna Vesi tegevuspiirkonnas 
asulate lõikes erinevad veeteenuse hinnad. Endise OÜ Järvakandi Kommunaal 
tegevuspiirkonnas Järvakandi alevis on veeteenuse hinnad kooskõlastatud 
Konkurentsiametiga. Järvakandi alevis kehtivad erinevad kanalisatsiooniteenuse 
hinnad elanikele, asutustele kui ka ettevõtetele sõltuvalt kogusest ning reovee 
reostusgrupist. 

Kõige tähtsamaks teguriks veetariifide väljatöötamisel on alaliselt elavate elanike arv 
vallas või veelgi täpsemalt inimeste arv, kes on ühendatud ÜVK süsteemi ning kes 
hakkavad tasuma teenuse eest. Otstarbekas on määrata tariifid tarbitava vee hulga 
järgi.  

Väga oluline on ÜVK tariifide kujundamisel arvestada elanike maksevõimega. 
Tariifid peaksid jääma vahemikku 2-3% leibkonna netosissetulekutest. Keskmiseks 
leibkonnaliikme kuu netosissetulekuks on võetud 757,1 eurot (2018. aasta 
Statistikaameti andmed Raplamaa kohta).  

ÜVK tariifide kujundamisel lähtutakse teostatavate investeeringute omaosalusest 
(35%) ja ekspluatatsioonikuludest, mis on arvutatud praegustes hindades. Lisaks tuleb 
arvestada nii ehitushindade kui ka tarbijahindade tõusuga arendamise kava perioodi 
vältel. Töö tabelis 46 on välja toodud koondtabel ÜVK tariifide kujunemisest. Tabelis 
toodud ÜVK tariifide korral on arvestatud olemasolevate ÜVK objektide 
amortisatsioonikulusid üksnes omafinantseeringu osas, mis näiteks aastatel 2011-2014 
ellu viidud Järvakandi reoveekogumisala veemajandusprojekti korral oli ca 26,35% 
projekti abikõlbulikest kuludest. 

Arvestades palgatõusuks KIK-i ametlikud prognoosandmed 
(https://www.struktuurifondid.ee/sites/default/files/prognoos_kuni_2070_-
_28.10.2019_0.xlsx), võiks 2032. aastal Raplamaa leibkonnaliikme netosissetulek olla 
ligikaudu 1449,5 eurot. Maksimaalseks ÜVK tariifi suurusjärguks peetakse 2-3 % 
netosissetulekust kuus. Seega on sobiv suurusjärk 29,0-43,5 eurot inimese kohta kuus. 
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Kui arvestada keskmiseks veetarbeks 75 l inimese kohta ööpäevas, siis annab see 
tarbimiseks ligikaudu 2,25 m3 vett inimese kohta kuus.  

Selle arvestuse järgi kujuneks 1 m3 tarbitava vee optimaalseks maksumuseks aastaks 
2032 ilma käibemaksuta 12,9-19,3 eurot. Tegemist on arvutuslike numbritega ning 
tegelik situatsioon võib erineda analüüsitavast. Seetõttu on oluline Kehtna valla ÜVK 
arendamise kava korraline ülevaatamine iga nelja aasta tagant, mis võimaldab 
analüüse korrigeerida. Põhjendatud ÜVK teenuse hinna kalkulatsiooni skeem on 
esitatud järgnevalt. 

Tariifide määramise eesmärgid (ÜVVKS): 

– tootmiskulude katmine; 

– investeeringud olemasolevate ÜVK süsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks; 

– kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; 

– keskkonnakaitse tingimuste täitmine; 

– põhjendatud tulukus; 

– ÜVK arendamine vastavalt ÜVK arendamise kavale piirkonnas, kus ÜVK-ga 
ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud 
enne 1999. aasta 22. märtsi. 

ÜVK teenuse hind koosneb veetootmise/puhastamise omahinnast ja sellele 
lisanduvast plaanilisest kasumist, millest osa suunatakse investeeringuteks. ÜVK 
teenuse hinna kujundamise tabelis on arvestatud KIK-i kaudu rahastatavate projektide 
amortisatsioonikulusid tehtavatelt investeeringutelt 35%-liselt. 

I Veetootmise omahind : 

1. elektrienergia maksumus. 

2. amortisatsioonikulud 2,5% a. puurkaev-pumplate, torustike ja mahutite 
rekonstrueerimis/rajamismaksumusest, arvestades, et nende 
amortisatsiooniaeg on 40 aastat. 

3. ressursimaks, mis Devoni põhjaveekihist Ordoviitsiumi kihini võetavale veele 
on 2016. aastast 8,47 senti/m3 ning Ordoviitsiumi-Kambriumi kihist võetavale 
veele 8,64 senti/m3. Ressursimaksu tuleb arvestada väljapumbatud vee hulga, 
mitte tarbitava vee hulga alusel.  

4. töötasud inimestele, kes haldavad veevarustussüsteeme (arendamise kava 
perioodil on palkade tõusuks arvestatud 4,1-5,7% aastas). 

5. administreerimiskulusid on arvestatud OÜ Kehtna Vesi 2019. aasta tegelike 
kulude põhjal. Lisaks on arvestatud administreerimiskulude suurenemist 
veetoodangu kasvu ja THI prognoosi põhjal. 

6. remondi- ja hoolduskulusid on arvestatud OÜ Kehtna Vesi 2019. aasta 
tegelike kulude põhjal. Lisaks on arvestatud remondikulude suurenemist 
veetoodangu kasvu ja THI prognoosi põhjal. 

II Reovee puhastamise omahind kujuneb : 

1. Reovee puhastamise ja pumpamise elektrikulud.  

2. amortisatsioonikulud 2,5% a. reoveepumplate, torustike ja reoveepuhastite 
rekonstrueerimis/rajamismaksumusest, arvestades, et nende 
amortisatsiooniaeg on 40 aastat. 
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3. töötasud inimestele, kes haldavad kanalisatsioonisüsteeme (arendamise kava 
perioodil on palkade tõusuks arvestatud 4,1-5,7% aastas). 

4. Saastetasud on arvestatud 2019. aasta tegelike kulude põhjal reovee 
puhastamise omahinna sisse, tingimusel, et vett puhastatakse vastavalt 
keskkonnaloas väljastatud tingimustele. Lisaks on arvestatud kulude 
suurenemist reovee koguse kasvu ja THI prognoosi põhjal. 

5. reovee puhastamisel kasutatava kemikaali kulu on arvestatud OÜ Kehtna Vesi 
2019. aasta tegelike kulude põhjal. Lisaks on arvestatud kulude suurenemist 
reovee koguse kasvu ja THI prognoosi põhjal. 

6. administreerimiskulusid on arvestatud OÜ Kehtna Vesi 2019. aasta tegelike 
kulude põhjal. Lisaks on arvestatud administreerimiskulude suurenemist 
reovee koguse kasvu ja THI prognoosi põhjal. 

7. remondi- ja hoolduskulusid on arvestatud OÜ Kehtna Vesi 2019. aasta 
tegelike kulude põhjal. Lisaks on arvestatud remondikulude suurenemist 
reovee koguse kasvu ja THI prognoosi põhjal. 

Vee-ettevõtte kasuminormiks on arvestatud 10% käibest. 

Seega võiks Kehtna vallas arenguperioodi jooksul kujuneda vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hinnaks kokku ligikaudu 7,77 eur/m3. 

Välja kujunenud hind on praegusest hinnast küll kõrgem, kuid elanikkonna heaolu ja 
maksevõime kasvades siiski aktsepteeritav (kuni 1,3% leibkonnaliikme kuu 
sissetulekust). ÜVK kasutamise hinda on võimalik minimeerida vastavalt vee-
ettevõtte laienemise ning sellest tuleneva ÜVK väljaehitamisulatuse optimeerimisega 
pikemale ajaperioodile (ÜVK täielik väljaehitamise võimalikkus ning 
hinnakujunemine sõltub suuresti ka finantseerimisallikate poolt pakutavatest 
tingimustest). ÜVK teenuse kujunev hind on näidatud tabelis 46, kus on muuhulgas 
arvestatud elanikkonna prognoositava palgatõusuga.  

Oluline on arvesse võtta, et allpool toodud tabelit ei saa ega tohi kasutada ÜVK hinna 
kehtestamiseks Kehtna vallas, kuid kindlasti tuleb tariifide kujundamisel arvestada 
finantsanalüüsi peatükis kirjeldatud põhimõtteid, mille alusel kujuneb veetootmise ja 
reovee puhastamise omahind. ÜVK teenuse hind Kehtna valla ÜVK süsteemide 
aladel peaks ka edaspidi olema sama nii eraõiguslikel isikutel kui ka juriidilistel 
isikutel. Erinev reoveeteenuse hind juriidilistel isikutel on põhjendatud nt siis, kui 
ettevõtte tegevuse tulemusena tekib reovett, mille reoainete sisaldus on kõrgem 
olmereovee parameetritest. 

Käesolevas arendamise kavas toodud ÜVK teenuse prognoositavad tariifid (tabel 45) 
iseloomustavad üksnes Kehtna valla veetootmise ja reovee puhastamise omahinda 
ning sellele lisanduvat plaanilist kasumit. ÜVK teenuse tariifi prognoos on koostatud 
Kehtna valla vee-ettevõtete poolt hallatavate asulate kohta lähtuvalt perspektiivsetest 
ÜVK teenuse mahtudest ning veetootmise ja reovee puhastamise kuludest. 
Perspektiivne ÜVK teenuse tariif Kehtna vallas kehtestatakse vee-ettevõtte 
tegevuspiirkonna põhiselt ning selle kooskõlastab Konkurentsiamet või Kehtna 
Vallavalitsus. 

Alljärgnevas tabelis kajastatud ÜVK teenuste hind sisaldab käibemaksu. Tabelist on 
näha, et ÜVK hindu tuleb järk-järgult tõsta, kuna vee ja reovee hind peab sisaldama 
nii ekspluatatsioonikulusid kui ka teostatud investeeringute amortisatsioonikulusid. 
Kuigi perspektiivse ÜVK tariifi prognoosimisel on arvestatud amortisatsioonikulusid 
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üksnes teostatavate investeeringute omaosaluse põhjal, on vee-ettevõtluse 
jätkusuutlikkuse tagamiseks Kehtna vallas vajalik pikemas perspektiivis jõuda 
etalontariifiga tähistatud ÜVK tariifini, mis arvestab teostatavate investeeringute 
amortisatsioonikulu 100 %-lisena (vt. tabelis 46 esitatud etalontariif). 

Arendamise kava koostajad on seisukohal, et nii pika perioodi vältel, nagu seda on 
arendamise kavas kajastatud, ei ole võimalik väga täpselt prognoosida palkade tõusu 
ja inflatsiooninäitajate muutust, mistõttu on soovitatav kindlasti iga nelja aasta tagant 
arendamise kava ülevaatus. Arendamise kava ülevaatusega on otstarbekas kontrollida 
vajalike investeeringute mahtusid ning vaadata üle ja vajadusel korrigeerida ÜVK 
teenuse hinna prognoosi. 
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Tabel 46. Kehtna valla vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna prognoos (käibemaksuga) 

Aasta Ühik 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Ühisveevärgiga  liitunute arv - 3 183 3 181 3 186 3 191 3 207 3 222 3 204 3 190 3 213 3 230 3 244 3 261 3 273 3 265 

Ühiskanalisatsiooniga liitunute arv - 3 163 3 162 3 167 3 173 3 189 3 205 3 186 3 173 3 186 3 191 3 219 3 250 3 277 3 284 

Veeteenuse maht m3/a 99 533 100 280 100 988 101 697 102 691 103 665 103 783 104 000 105 191 106 230 107 195 108 247 109 168 109 546 

Kanalisatsiooniteenuse maht m3/a 97 022 101 043 101 747 102 478 103 469 104 466 104 555 104 794 105 718 106 432 107 766 109 191 110 518 111 308 

Veeteenuse hind eur/m3 1,55* 1,55* 1,80 2,10 2,40 2,55 2,65 2,74 2,81 2,91 2,95 3,03 3,08 3,19 

Kanalisatsiooniteenuse hind eur/m3 2,10* 2,10* 2,40 2,70 3,00 3,40 3,89 3,95 4,05 4,11 4,21 4,32 4,44 4,58 

Komplekshind** eur/m3 3,65 3,65 4,20 4,80 5,40 5,95 6,54 6,69 6,87 7,02 7,16 7,35 7,53 7,77 

Hinnatõus % 0,0 0,0 15,0 14,3 12,5 10,2 10,0 2,3 2,6 2,2 2,0 2,7 2,4 3,2 

Etalontariif (kogukulu, kasum, 

KM) eur/m3 8,55 9,42 9,36 9,56 9,60 9,56 9,62 9,74 9,92 9,93 10,01 9,87 10,05 10,38 

Leibkonnaliikme netosissetulek  811,3 857,8 901,5 946,9 993,6 1 038,6 1 085,1 1 133,0 1 182,3 1 232,8 1 284,8 1 338,1 1 393,0 1 449 

Leibkonnaliikme kulutus VK 

teenusele  7,48 7,56 8,76 10,08 11,42 12,67 14,04 14,46 14,93 15,37 15,78 16,32 16,82 17,48 

VK teenuse kulu osakaal 
sissetulekust % 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

*Käesoleval ajal Kehtna vallas kehtivad kaalutud keskmised vee- ja kanalisatsioonitariifid. Kaalutud keskmise veetariifi arvestamisel on kasutatud 2019.a. veekasutuse 
aruannetes esitatud veekoguseid ja vee-ettevõtete poolt esitatud veetarbimise andmeid. 

**Komplekshinna prognoosimisel on võetud arvesse vee-ettevõtluse kulusid 2019. aastal ning olemasolevate varade ning planeeritavate investeeringute 
amortisatsioonikulusid üksnes omaosaluse põhjal. 
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7.2.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tasu 

Liitumistasu on tasu, mida kinnistu omanik või valdaja tasub vee-ettevõttele 
liitumislepingu kohaselt osaliselt ÜVK rajamise eest. Liitumistasu suurus kinnistu 
omanikule või valdajale sõltub investeeringuprogrammi suurusest, teiste 
finantseerimisallikate osakaalust kogu programmi maksumuses ja liituvate abonentide 
arvust. Liitujate arv on otseses sõltuvuses kinnistu omanike ja valdajate soovist 
kasutada ÜVK teenuseid ning osaleda vastavate süsteemide rajamisel. 

Liitumistasu on ühekordne, seda võib maksta kas ühekorraga või osadena vastavalt 
kinnistu valdaja võimalustele. 

Järgnevalt on näitena esitatud üks võimalik metoodika liitumistasu arvutamiseks: 

M = K/G 

kus M on liitumistasu, G on uutele elamualadele asuvate elanike arv ja K on 
liitumisteks tehtavate investeeringute suurus. Investeeringute suurus kujuneb reaalselt 
ÜVK süsteemiga ühendamiseks tehtud kulutustest. 

7.2.3 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnast välja jäävate majapidamiste 
reoveekäitlus 

Piirkondades, mis paiknevad reoveekogumisaladel, kuid kus puudub 
ühiskanalisatsioonisüsteem, peavad reovee kogumiseks olema veetihedad 
kogumiskaevud (Veeseadus § 124). Kogumiskaevude tühjendamist teostatakse 
äravedamisteenust pakkuva paakautoga. Kaevude tühjendamist tellivad kohalikud 
elanikud ise. 

Kehtna valla üksikmajapidamistes (sh. hajaasustusega külad), mis jäävad välja 
reoveekogumisaladest, võib kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud 
põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 vähemalt mehaaniliselt puhastatud 
heitvett või kuni 50 m3 bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas (KKM määrus nr 
61 § 8) . 

Majapidamistes, mis asuvad kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel, peab 
reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama, juhul kui heitvett 
immutatakse pinnasesse kuni 10 m3 ööpäevas. Samuti võib kaitsmata ja nõrgalt 
kaitstud põhjaveega aledel pinnasesse immutada 10-50 m3 heitvett pärast reovee 
süvapuhastust, mille korral heitvesi vastab üle 100 000 ie reostuskoormusega 
reoveekogumisaladele kehtestatud nõuetele. Lisaks võib nõrgalt kaitstud põhjaveega 
aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 mehaaniliselt puhastatud olmereovett (v.a. 
vesikäimlast pärit reovesi) ööpäevas (KKM määrus nr 61 § 8). 

Heitvee pinnasesse juhtimisel on oluline silmas pidada, et heitvee immutussügavus 
peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 
1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest (KKM määrus nr 61 § 8). 

Kogumiskaevude ja –mahutite tühjendamise ning samuti septiku sette ja kuivkäimlate 
sisu purgimise võimalus on olemas Järvakandi alevi ja Kehtna aleviku 
reoveepuhastite juures. 

Reovee kohtkäitlust Kehtna vallas reguleerib Kehtna Vallavolikogu 20.03.2012 a. 
määrus nr 51. 


