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1

SISSEJUHATUS

Käesolev arengukava on koostatud AS Infragate Eesti töögrupi poolt, kellele viidatakse töös
kui “Konsultandile”.
Töögrupi liikmed ja nende osalus töös oli alljärgnev:
Inga Tammissaar

- projektijuht, veevarustus, kanalisatsioon, investeeringuprojektide
väljatöötamine, skeemid, keskkonnamõjud, üld- ja
sotsiaalmajanduslikud aspektid;

Kersti Türk

- hüdrogeoloogia ja puurkaevude seisundi hindamine.

Töö teostamise aluseks oli AS Narva Vesi ja AS Infragate Eesti vaheline leping HÕ-28/95910, 03.06.2010. a - Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava
koostamine.
Leping nägi ette: koondada olemasolevad materjalid ja anda ülevaade olemasolevast
situatsioonist; koostada olemasoleva ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem;
linna poolt korraldatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse ja vee-ettevõtte AS Narva
Vesi institutsionaalne ja tehniline analüüs; Narva-Jõesuu linna sotsiaal-majandusliku
olukorra analüüs; optimaalse teeninduspiirkonna- ja reoveekogumisalade määramine;
veevarustuse - ja kanalisatsioonisüsteemide vastavuse hinnang kehtivatele nõuetele; linna
üldisest arengust ja probleemidest tulenevate veevarustuse ja kanalisatsiooni eesmärkide
määratlemine;
projektide
valik
ja
tegevusprogrammi
koostamine;
tellija
parandusettepanekute sisseviimine; töö lõplik vormistamine ja Tellijale esitamine.
Konsultandi poolt peetakse silmas olulisemate investeerimisprojektide prioriteetsust linna
infrastruktuuride väljaarendamisel ja pakiliste keskkonnaprobleemide lahendamisel. Kõige
olulisemad projektid koondatakse lühiajalisse investeerimisprogrammi aastateks 20112015.
Teised VK süsteemide edasiseks väljaarendamiseks kavandatud projektid lülitatakse
pikaajalisse investeeringuprogrammi aastateks 2016-2022.
ÜVK arendamise kava on vastavalt Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadusele koostatud
kaheteistkümneks aastaks. See on dokument, mille peab heaks kiitma linnavolikogu ning
mille alusel toimub edaspidi veemajanduse arendamine Narva-Jõesuu linnas. Vastavalt linna
arengule ja välistele mõjudele võib olla vajalik käesolevat arendamise kava muuta.
Arendamise kava muutmine ja täiendamine selle elluviimise protsessis on täiesti loomulik.
Arengukava koostamisel on lähtutud AS-lt Narva Vesi ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuselt
saadud informatsioonist, varem koostatud uuringutest, projektidest ja planeeringutest ning
Konsultandi isiklikest tähelepanekutest.
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SISUKOKKUVÕTE

Sotsiaal-majanduslik olukord
Narva-Jõesuu paikneb Ida-Viru maakonnas Soome lahe kaldal, Narva jõe suudmes. Linn
piirneb edelast Vaivara valla, kagust Narva linna, idast Eesti-Venemaa piiri tähistava Narva
jõe ning edelast Narva lahega.
Esmased märkmed Narva-Jõesuust pärinevad 16. sajandi algusest, linna areng on olnud
seotud veerikka Narva jõe ja mereäärse suurepärase loodusliku rannaga. Linnaõigused sai
Narva-Jõesuu 1993-ndal aastal. Linna pindala on 12,3 km2. Narva-Jõesuu asub Narvast 12
km, Ida-Viru maakonna keskusest Jõhvist 47 km ja Tallinnast 212 km kaugusel. TallinnPeterburi maantee jääb linnast lõunasse.
Narva-Jõesuu oli juba 19. sajandi alguses tuntud kui Peterburi eliidile meelepärane
suvituslinn oma 7 km pikkuse kauni liivaranna ning luitemännikuga. Narva-Jõesuu on
looduslike tingimuste poolest klimaatiline kuurort, kus tervistavat mõju avaldavad puhas,
suhteliselt niiske ja liikuv mereõhk koos kuiva männimetsaga. Merekallast palistavad ca 40
m laiuselt liivaluited, linnaparkide kõrghaljastus on väga liigirohke.
Esimene kuurhoone rajati juba 1882.aastal, ehitati ka esimesed pansionid, 1902.aastal
rajati vesiravila. Narva-Jõesuu linna sümboliks on 1910-1912. aastatel ehitatud Kuursaal,
mis on käesoleva sajandi alguskümnete arhitektuuri üks silmapaistvaim näide meie
vabariigis. 1937. aastal reklaamiti Narva-Jõesuud juba kui hästikorrastatud suvituskohta.
Esimene suurem raviasutus avati 1961. aastal, puhkekodusid-profülaktooriume ning
sanatooriume rajasid nõukogudeaegsed piirkonna suuremad tööstusettevõtted.
Linnaelanike põhitegevuseks on olnud puhkemajandus ja merendus (kalapüük ning
kalatööstus).
Olemasolev ühisveevarustussüsteem
Narva-Jõesuu ühisveevarustus põhineb põhjaveel. Eesti Geoloogiakeskuse puurkaevude
katastrile tuginedes on Narva-Jõesuu linna aastatel 1955 kuni 2004 rajatud 23 puurkaevu.
Käesolevaks ajaks on ametlikult ja katastriandmetes kajastuvalt likvideeritud 3 puurkaevu.
Olemasolevast 20-st puurkaevust toimub ametlikult registreeritud veevõtt kaheksast Narva
Vesi AS ühisveevarustuse kaevust, millest kahte (puurkaevud nr 2079 ja nr 2084)
käesoleva arendamise kava koostamise ajal ametlikult ei kasutata, Lisaks on vee
erikasutusluba väljastatud Narva-Jõesuu Sanatoorium AS kahele puurkaevule (nr 2091 ja nr
2092).
Veetöötlusseadmeid Narva-Jõesuu linna rajatud ei ole. Tuletõrje veevarustus on lahendatud
hüdrantide, veehoidlate ja looduslike veekogude baasil.
Käesoleval ajal on Narva-Jõesuu põhjaveemaardlas kinnitatud Voronka veekihi T1 ja T2
kategooria tarbevaru kuni aastani 2020 kokku 2500 m3/d, millest viimastel aastatel on
kasutatud ära umbes 30 %. Linna veetrasside amortisatsiooni tõttu võivad veekaod ulatuda
kuni 60 %-ni võrkudesse pumbatava vee kogusest. Seepärast on äärmiselt vajalik teostada
veevõrgu rekonstrueerimine, mis võimaldaks vähendada puurkaevude toodangut umbes
30% võrra.
1999. aastal Eesti Geoloogiakeskuse poolt tehtud tarbevarude määramise uuring „Narva ja
Narva-Jõesuu veehaarete põhjavee tarbevaru hinnang“ (Leonid Savitski, Leo Vallner) oli
Ida-Virumaa Kambrium-Vendi veekompleksi põhjaveevaru regionaalse hindamise loogiliseks
jätkuks. Narva-Jõesuu prognoosne tarbevaru (P-kategooria) hinnati ümber koguseliselt
hüdrodünaamilise modelleerimise meetodil T-kategooria varuks. Hüdrodünaamiline
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modelleerimine näitas merevee intrusiooni võimalikkust ja veevõtu korral 2500 m3/
ööpäevas võib jõuda merevesi juba 2020. aastaks Narva jõe suudmesse. Seepärast on
Kirderand OÜ (nr 2086 ja nr 2090), Narva-Jõesuu SPA (nr 2091 ja 2092) ning puurkaevude
nr 2079 ja nr 2082 põhjaveevaru määratud T2-kategooriasse. Veehaarete töötamisega peab
kaasas käima pidev põhjaveeseire, mille käigus tuleb jälgida põhjaveetaseme ja vee
kvaliteedi koostise muutusi. Soovitati nii keeruliste hüdrogeoloogiliste tingimustega
piirkonnas teha detailuuringud merevee intrusiooni ja Gdovi veekihi suurema
mineraalsusega põhavee tõusva liikumise migratsioonimudeli koostamiseks.
Veevõtu korral Narva-Jõesuu linnas 2500 m3/ööpäevas modelleerimise andmetel langeb
Voronka veekihi survepind 2020. aastaks absoluutkõrguste vahemikku 45 kuni -55 m.
Survepinna alanemine looduslikust seisust ulatub siis 50-60 meetrini. Põhjavee tarbevarude
arvutusperioodi vältel merevesi ei jõua modelleerimise andmetel Narva-Jõesuus Voronka
veekihist toituvate puurkaevudeni, kui säilitatakse soovitatud tarbimisrežiim.
Ühisveevarustuse klientide arv Narva-Jõesuus oli 2010. a alguses 2849 inimest, so 95 %
elanikkonnast.
Alates
2009. aastast
töötab
peamiselt
kuus
ühisveevarustuse
Kambrium-Vendi
veekompleksi Voronka veekihti avavat puurkaevu - nr 2081 (PK-5), nr 2089 (PK-6), nr
2082 (PK-7), nr 2080 (PK-9), nr 2083 (PK-10) ning nr 2085 (PK-12), mis rahuldavad
käesoleval ajal linna veevajaduse. Kõikide puurkaevude haldajaks on AS Narva Vesi.
Puurkaevud on ühendatud ühtsesse veevõrku. Reservis on puurkaevud nr 2079 (PK-1) ja nr
2084 (PK-1A).
Summaarne keskmine (aritmeetiline keskmine) veevõtt puurkaevudest oli 2009. a AS Narva
Vesi andmetel 1005 m3/d. Veevõtt võib kõikuda 900 m3/d kuni 1270 m3/d-ni.
Keskmine vee ühiktarbimine elaniku kohta Narva-Jõesuus oli 2009. aastal 88 l/d.
Joogiveekvaliteet ei vasta sotsiaalministri 31.07.2001.a. määruses nr. 82 määratletud
nõuetele rauasisalduse, värvuse, hägususe, kloriidide ja naatriumi osas.
Narva-Jõesuu linna joogiveetorustike kogupikkus on 27,567 kilomeetrit. Rajatud on
joogiveevõrgustik perioodil 1961 kuni 2007. Enamjagu (80%) torustikest on rajatud
perioodil 1961 kuni 1981. 68 % torustikest on metallist. 11 % torustikest malmist ning
ainult 17 % torustikest on PE ning rajatud perioodil 2005-2007. 4 % torustike materjal ja
rajamisaastad on teadmata, seega eeldatavasti rajatud 1960-ndatel ning materjaliks samuti
teras või malm. Olemasoleva torustiku seisund on halb ning kohest rekonstrueerimist
vajab ca 16 kilomeetrit. Joogiveetorustik puudub näiteks osaliselt Jõe, Õnne, Lootuse, Karja,
Vabaduse, Lennuki, Koidula, Mäe, Vilde, Kesk ja Kiriku tänavatel. Veevõrgu kvaliteet on
mitterahuldav ning seda näitavad ka suured lekked veevõrgust.
Veekadude osakaal on ca 60 %. Suurimad veekaod on Nurme, Aia, Metsa, Linda, Vabaduse,
Kesk, J. Poska ja Raja tänavatel. Veevõrgu halva seisundi peapõhjuseks on kehv
ehituskvaliteet.
Torustike läbimõõdud (21% on dn32-63, 49% on dn110, 27% on dn150, 2% on dn200)
vastavad enamuses (torud dn32-63 tuleb vahetada välja vähemalt dn110-le)
transporditavale veekogusele. Suured probleemid on hetkel rõhu tagamisega kõigis võrgu
osades. Lahenduseks tuleks rekonstrueerida täies ulatuses II-astme süsteem koos
rõhuautomaatikaseadmete ja II-astme pumpade asendamisega.
Ühisveevarustuse probleemid Narva-Jõesuus
•

osa elanikkonnast on veevarustussüsteemiga ühendamata;

•

puurkaevpumplate halb olukord;
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•

probleemid tuletõrjeveevarustusega;

•

leketest tingitud veekadude osakaal on suur;

•

joogiveeallikate kvaliteet ei vasta I kvaliteediklassi nõuetele (raud, värvus, hägusus,
kloriidid, naatrium) ja vee gaasidesisaldus;

•

veevõrgu halb olukord. Olevasolevad torustikud on valdavalt vanad ja rajatud
madala ehituskvaliteediga.

Olemasolev ühiskanalisatsioonisüsteem
Ühiskanalisatsioonisüsteemiga on Narva-Jõesuus liitunud ca 1889 inimest (63%
elanikkonnast). Elanikud, kellel puudub ühiskanalisatsioonisüsteemi kasutamise võimalus,
juhivad oma reovee kogumis- ja imbkaevudesse või otse loodusesse.
2006. aastal Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud töös “Reovee kogumisalade määramine“,
mille teostas AS Eesti Veevärk Konsultatsioon (praegune ärinimi AS Infragate Eesti),
määrati reoveekogumisala ka Narva-Jõesuu linnas. Narva-Jõesuu linn on reovee
kogumisala, kust tulenev reostuskoormus on suurem kui 2000 ie-d. Narva-Jõesuu linna
reoveekogumisala reostuskoormus on 2900 ie-d.
Reoveekogumisalade piirid on kinnitatud 02.juuli 2009.a. keskkonnaministri käskkirjaga nr.
10791 ning on toodud Joonistel NA15-1-01 ja NA15-2-012.
Narva-Jõesuu linnas on 14,9 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, materjaliks on
valdavalt keraamika ja terastorud, ülejäänud on malm, asbest, teras ja raudbetoon torud.
Vanade torustike (rajatud 1970-90-ndatel) tehniline seisukord on katastroofiliselt halbpinnasevee infiltratsioon, palju on setteid. Torustike keskmine vanus on 30 aastat. Ei ole
teada kõikide torustike täpseid asukohti, vanuseid, läbimõõte. Ükski reoveekaevudest ei
vasta vajalikele tingimustele. Enamus kaevudel puuduvad hermeetilised põhjad, nad on ära
vajunud ja lihtsustavad reovee otse loodusesse jõudmist.
Narva-Jõesuu linnas on ca 4 km survekanalisatsioonitorustikku, materjaliks on valdavalt
polüetüleen-teras ja malmtorud, lisaks 11,607 kilomeetrit pikk survetoru, mis juhib NarvaJõesuu linna reovee Narva linna reoveepuhastile, sealjuures materjaliks teras 2,877 km
ulatuses ning 8,73 km ulatuses PVC materjalist.
Narva-Jõesuus on kasutusel neli reoveepumplat.
Narva-Jõesuus puudub lokaalne reoveepuhasti,
survetorustiku abil Narva linna reoveepuhastisse.

reovesi

juhitakse

11,6

km

pikkuse

Narva linna reoveepuhastusjaam on rekonstrueeritud 2005.aastal.
Kommunaalreovee ja tööstuse reovee töötlemine toimub erinevaid tehnoloogiad kasutades.
Veed liidetakse peale puhastusprotsesside läbimist ja suunatakse Narva Jõkke (väljalaskme
kood IV 117).
Ehitustööde tulemusel tekkisid kaks eraldi reovee puhastamise magistraali: majanduslikolme reovee puhastamiseks tootlikkusega 38 500 m3 ööpäevas ja tööstusreovee (AS
Kreenholmi Valduse, AS Nakro) puhastamiseks tootlikkusega 7200 m3 ööpäevas.

1

Keskkonnaministri käskkiri on kättesaadav Keskkonnaministeeriumi kodulehelt:

http://www.envir.ee/923431
2

Kinnitatud reoveekogumisala kaart on kättesaadav Keskkonnateabekeskuse kodulehelt

http://www.keskkonnainfo.ee/index.php?lan=EE&sid=95&tid=91&l1=5
AS Infragate Eesti
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Kanalisatsiooni põhiprobleemid Narva-Jõesuus
Põhiline probleem ühiskanalisatsioonisüsteemis on torustike amortiseerumine või süsteemi
puudumine üldse, reoveepumplate, torustiku ja seadmete amortiseerumine.
•

kanalisatsioonivõrgu halb olukord. Olemasolevad torustikud on valdavalt vanad ja
rajatud madala ehituskvaliteediga. Suur lisavee kogus ühiskanalisatsioonis jms;

•

kogu linn ei ole kaetud ühiskanalisatsioonisüsteemiga, vajadus laienduste järele;

•

puudub sademeveekanalisatsioon.
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ARENGUKAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED

3.1 ÕIGUSLIK BAAS
Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi on igaüks kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda
ning hoiduma tekitamast sellele kahju. Looduskeskkond on ressursiks, mida tuleb kasutada
läbimõeldult ja säästvalt. Riigikogu poolt on heaks kiidetud Eesti Keskkonnastrateegia
aastani 2030 (Riigikogu otsus 14.02.2007).
Veemajandust reguleerib Veeseadus. Veeseadust on korduvalt täiendatud ning Veeseaduse
muutmise seadus on viimati vastu võetud 6.06.2010.a., jõustunud 17.07.2010. Veeseaduse
ülesandeks on sise-ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogude ökoloogilise
tasakaalu tagamine, vee kasutamise ja kaitse ning maaomanike ja veekasutajate vaheliste
suhete reguleerimine.
02.06.1993 aastal vastu võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 (1)
järgi on kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas
sotsiaalabi
ja
-teenuseid,
vanurite
hoolekannet,
noorsootööd,
elamuja
kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust,
territoriaalplaneerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate
korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamist reguleerib Eesti praegu
10.02.1999. a vastu võetud ning 30.09.2009 viimati muudetud Ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni seadus.
Seadus sätestab, et ühisveevärk ja-kanalisatsioon rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu
kinnitatud ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Kui kohalikul
omavalitsusel puudub ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava, võib ühisveevärki ja
-kanalisatsiooni rajada detailplaneeringu alusel kuni selle arendamise kava valmimiseni
tingimusel, et detailplaneering sisaldab seaduses sätestatud nõudeid. Ühisveevärgi jakanalisatsiooniseaduse kohaselt korraldab arengukava koostamist kohalik omavalitsus.
Vastavalt ÜVKS §4 lõige 5 alusel on arendamise aluseks arengukava, kui arendamise
kaasfinantseerimine toimub riigieelarvest või riigi poolt tagatud laenust.
Seadus reguleerib kinnistute ühisveevärgist veega varustamise ja kinnistute reovee,
sademevee, drenaaźivee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise
korraldamist ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku
omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused. Ühisveevärk ja kanalisatsioon
on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või
reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav.
Lisaks eelnimetatud seadustele reguleerivad veemajandust ka Vabariigi Valitsuse,
Sotsiaalministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud määrused:
• Sotsiaalministri määrus nr 82, 31.07.2001.a. “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning
analüüsimeetodid” (RTL I 2001,100, 1369; 2002, 84, 1299; 2005, 69, 971;
2007,8,131). Määrus kehtestab nõuded joogivee kvaliteedile ja kvaliteedi kontrollile ning
joogivee proovide analüüsimeetodid
eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee
saastumise kahjulike mõjude eest.
• Sotsiaalministri määrus nr 1, 02.01.2003.a. “ Joogivee tootmiseks kasutatava või
kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ”. Määrusega
kehtestatakse kvaliteedi- ja kontrollinõuded joogivee tootmiseks kasutatava või
AS Infragate Eesti
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kasutada kavatsetavale pinna- ja põhjaveele, võttes arvesse vee looduslikku koostist,
nõuetekohaseid veetöötlusmeetodeid, vee kogust ja kaitstust reostuse eest.
• Keskkonnaministri määrus nr 60, 17.10.2002.a. “Põhjaveekomisjoni põhimäärus”. (RTL,
24.10.2002, 120,1747). Põhjaveekomisjoni üheks ülesandeks on põhjavee uurimise,
kasutamise ja kaitse olukorra hindamine ning uuringuvajaduse ja-suundade määramine.
• Puurkaevude rajamine, kasutusele võtmine, likvideerimine, konserveerimine ja
rekonstrueerimine toimub vastavalt Veeseaduse §-dele 30-306 ja Keskkonnaministri
29.07.2010 a määrusele nr 37 „Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja
konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja
puuraugu
projekteerimise,
rajamise,
kasutusele
võtmise,
likvideerimise
ja
konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise
ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete
keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise
akti vormid“.
• Keskkonnaministri määrus nr 61, 16.12.1996.a. “Veehaarde sanitaarkaitseala
moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine”. (RTL 1997, 3, 8). Määrusega
reguleeritakse
veehaarete
sanitaarkaitsealade
moodustamist
ja
veevõtukoha
hooldusnõuded.
• Vabariigi Valitsuse määrus nr 269, 31.07.2001.a. “Heitvee veekogusse või pinnasesse
juhtimise kord” (RT I 2001, 69, 424; 2003, 83, 565; 2006, 10, 67). Määrus kehtestab
nõuded heitvee puhastusele ning loodusesse juhitava heitvee proovivõtule.
• Vabariigi Valitsuse määrus nr 171, 16.05.2001.a.
(RT
I 2001, 47, 261)
“Kanalisatsiooniehitiste
veekaitse-nõuded”.
Määrusega
kehtestatakse
reovee
kogumiseks, puhastamiseks või suublasse juhtimiseks rajatud kanalisatsioonitorustiku,
reoveepuhasti, pumpla või reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse
juhtimisega seotud hoone või rajatise veekaitsenõuded.
• Keskkonnaministri määrus nr 76, 16.12.2005.a. “Ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni
kaitsevööndi ulatus”. Määrus kehtestab ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni ehitistele
kaitsevööndi ulatuse tulenevalt ehitise otstarbest ja asukohast, paigaldussügavusest ja
läbimõõdust.
• Keskkonnaministri määrus nr 57, 19.03.2009.a. “Reovee kogumisalade määramise
kriteeriumid” (RTL 2003, 64, 917). Määrus kehtestab reoveekogumisala määramise
kriteeriumid asulatele elanike arvuga rohkem kui 50. Nimetatud dokumendi põhjal on
määratud pinnasesse immutamise reostuskoormuse piirväärtused. Hoonestatud
piirkonna puhul tuleb lähtuda olemasolevast reostuskoormusest.
• Keskkonnatasude seadus, vastu võetud 07.12.2005.a. (RT I, 2005, 67,512). Seadus
sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise alused, saastetasumäärad, nende
arvutamise ja tasumise korra ning keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha
kasutamise alused ja sihtotstarbe.
• Riigikogu otsusega 14.02.2007.a. heaks kiidetud “Eesti keskkonnastrateegia aastani
2030”. Nimetatud strateegia on keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mis juhindub
Eesti säästva arengu riikliku strateegia “Säästev Eesti 21” põhimõtetest ja on
katusstrateegiaks kõikidele keskkonna valdkonna ala-valdkondlikele arengukavadele,
millede koostamisel või korrigeerimisel peab juhinduma keskkonnastrateegias toodud
põhimõtetest.
• Keskkonnastrateegia aastani 2030 rakendusplaaniks on “Eesti keskkonnategevuskava
aastateks 2007-2013” /vabariigi valitsuse korraldus nr 116, 22.02.2007.a.).
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• Keskkonnaministri määrus nr 34 01.07.2009.a, viimati muudetud 08.07.2010.a.,
jõustunud 18.07.2010 Meetme “Veemajanduse infrastruktuuri arendamine” tingimused
(RTL 2008, 23, 355). Määrus kehtestab “Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse”
§12 lõike 4 alusel ja kooskõlas §13-ga ning Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007.a.
määruse nr 111 “ perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste
määramine” §5 punktiga 1. Määrusega sätestatakse vastavalt «Perioodi 2007–2013
struktuuritoetuse seaduse» (edaspidi struktuuritoetuse seadus) § 3 lõikele 3 kinnitatud
«Elukeskkonna arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna «Veemajanduse ja
jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine» meetme «Veemajanduse infrastruktuuri
arendamine» raames toetuse andmise ning toetuse kasutamise tingimused ja kord.
Määruse kohaselt antakse toetust järgmisteks tegevusteks:
reoveekogumisalade, mille reostuskoormus on 1000 ja enam ie, ühisveevärgi jakanalisatsioonisüsteemi ehitamine ja rekonstrueerimine;
- üle 50 elaniku teenindava joogiveevarustussüsteemi rekonstrueerimiseks;
reoveekogumisalade,
rekonstrueerimine;

mille

reostuskoormus on alla

1000 ie, ühiskanalisatsiooni

anaeroobse reoveesette töötluse tehnoloogia kasutuselevõtt reoveepuhastis, mille
reostuskoormus on üle 100 000 ie.
Määruse kohaselt ei finantseerita ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimist ja ehitamist
väljaspool
reoveekogumisalasid,
ühisveevärgi
ja-kanalisatsiooni
ehitamist
uuselamutepiirkondades ning sademeveesüsteemide rekonstrueerimist ja ehitamist.
Lisaks eelnimetatud kehtestatud ja ka ettevalmistamisel olevatele määrustele reguleerivad
veemajandust ka Euroopa Liidu veealased direktiivid. Direktiivi järel on esitatud
sulgudes Euroopa Liidu direktiivile vastavad Eesti õigusaktid:
• Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ – eesmärgiks on kaitsta keskkonda asula
reovee suublasse juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest, milleks tuleb reovesi
reoveekogumisaladel kokku koguda ning seejärel puhastada.
Tagada asulareovee
kogumine ja nõuetekohane puhastamine reoveekogumisaladel 2000-10000 i.e-ga 2010
lõpuks. (Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid: Veeseadus, Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni
seadus, Vabariigi Valitsuse määrus nr 269 “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise
kord”).
• Nitraadi direktiiv 91/676EÜ – eesmärgiks on eelkõige piirata põllumajandustootmisest
pärineva reostuse mõju pinna-ja põhjaveele. (Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid:
Veeseadus, Vabariigi Valitsuse määrus nr 288 “Veekaitsenõuded väetise-ja
sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste
kasutamise ja hoidmise nõuded”).
• Joogiveedirektiiv 98/83/EÜ (3.11.1998.a.) – eesmärgiks on kaitsta inimese tervist
joogivee mistahes saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest, tagades joogivee
tervislikkuse ja puhtuse. Direktiivi eesmärgiks on viia joogivee indikaatorparameetrid
2000 ja enama elanikuga asulates nõuetega vastavusse
alates 01.01.2008.a.
(rauasisalduse, pH ja mangaani osas aga juba 2007.a.). 2013.a. lõpuks peab nõuetele
vastav joogivesi olema tagatud kõikidele üle 50 elanikuga asulate elanikele. (Vastavad
Eesti Vabariigi õigusaktid: Veeseadus, Rahvatervise seadus, Ühisveevärgi-ja
kanalisatsiooni seadus, Sotsiaalministri määrus nr 82 “Joogivee kvaliteedi-ja
kontrollinõuded ja analüüsimeetodid”).
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• Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ – eesmärgiks on saavutada ja hoida veekogude
head seisundit. Eesmärgi täpne kirjeldus on kirjas Veeseaduse §38 lõikes 3. Vee kaitse
ja kasutamise kavandamise eesmärk on säästva arengu ja vee võimalikult looduslliku
seisundiklassi tagamine ning mere-, pinna-ja põhjavee kvaliteedi, hulga ja reziimi (vee
seisundi) hoidmine inimtegevusest võimalikult rikkumatuna, täites vee kasutamise ja
kaitse eripärast tingitud kvaliteedinõudeid. Nimetatud eesmärk tuleb saavutada 2015.a.
22. detsembriks.
Narva-Jõesuu linnas on ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga seonduv lisaks ülevabariigilistele
õigusaktidele reguleeritud järgmiste õigusaktidega:
•

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 13.04.2000, määrus
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri;

Narva-Jõesuu

linna

•

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2010, määrus nr.8, Narva- Jõesuu
veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord;

linna

•

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 04.05.2010, määrus
veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad.

linna

nr.19,

nr.7,

Narva-Jõesuu

3.2 ALAMVESIKONNA VEEMAJANDUSKAVA
Narva-Jõesuu linn kuulub Ida-Eesti vesikonna Viru alamvesikonna veemajanduskavasse.
Ida - Eesti vesikonna Viru alamvesikonna veemajanduskava on kinnitatud 21. dets 2006
Keskkonnaministri käskkirjaga nr 1388.
Viru alamvesikond hõlmab ilma Narva veehoidla ja alamvesikonna juurde kuuluva
rannikumereta 11% ning koos rannikumere ja Narva veehoidlaga 19% Eesti territooriumist.
Viru alamvesikond hõlmab kas osaliselt või tervikuna 8 linna ja 27 valda kolmes
maakonnas.
Viru alamvesikonna veemajanduskava peamised keskkonnaeesmärgid:
•

joogiveevarustuse eesmärgid:

•

tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi kogu elanikkonnale: joogivesi peab olema
kättesaadav ja ei tohi sisaldada haigusetekitajaid ega ülenormatiivseid keemilisi
toksilisi ühendeid;

•

esimeses järjekorras (aastaks 2007) tuleb vastavusse viia suuremate asumite (üle
2000 inimese) veevarustus. Kaugemas perspektiivis (aastaks 2013) peab
ühisveevarustuse (mida kasutavad enam kui 50 inimest) vesi vastama kõigile
kvaliteedinõuetele. Väiksemate külade ja hajaasustuse osas tuleb aastaks 2014
korrastada veevarustus vähemalt rahuldavale tasemele;

•

väljaspool järjekorda tuleb lahendada tervisele ohtlikke komponente (fluor, boor)
sisaldavat joogivett kasutatavate ühisveevärkide vee vastavusse viimine joogivee
nõuetega;

•

tagada kõigile tiheasustusalade elanikele võimalus ühisveevärgiga liitumiseks.

•

reostuse vältimise kontroll:

•

esmaseks
eesmärgiks
on
oluliste
keskkonnanõuetega vastavusse viimine;

•

korrastada suuremate asulate
puhastusseadmed aastaks 2010;
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•

aastaks 2014 tagada kõigile tiheasustusalade (reoveekogumisalade) elanikele
võimalus liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga, kõige halvemas seisus olevate
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide nõuetega vastavusse viimine, veekogudesse või
pinnasesse juhitava heitvee nõuetekohane puhastamine;

•

piirkondades, kus vee hea seisundi saavutamiseks ei piisa eeltoodud eesmärkide
täitmisest tuleb tagada hajaasustuse kanalisatsioonilahenduste veekogude
keskkonnaseisundist lähtuv puhastusefekt, minimaalsete keskkonnanõuetega
võrreldes täiendav fosforiärastus heitveest, vanade biotiikide ja heitveest pärineva
fosforirikka mudaga reostunud alade puhastamine.

•

põhjaveehoiu keskkonnaeesmärgid:

•

vältida põhjavee reostuse laienemist hajureostuse ja punktreostusallikate mõjul;

•

kindlustada põhjaveevarude säästev kasutamine lähtudes kinnitatud põhjaveevarust
või põhjaveeressursist;

•

tagada põhjavee tõhus kaitse Pandivere kõrgustikul põhjavee formeerumisalal;

•

viia 2008. a lõpuks ellu nitraaditundliku ala nitraatidega reostamise vähendamise
tegevuskava;

•

tagada vajalik veekaitserežiim põhjaveehaarete sanitaarkaitsealadel ja toitealadel.

•

vooluveekogude keskkonnaeesmärgid:

•

ära hoida jõgede seisundi halvenemine. Olulisem on suurte jõgede vee kvaliteedi
säilitamine. Väga oluline on väärtuslike, heas seisundis jõelõikude hea seisundi
säilitamine;

•

looduslike jõgede hea keemilise ja ökoloogilise seisundi taastamine, saavutamaks
aastaks 2015 hea seisundi kõikjal, kus see võimalik;

•

saavutada või säilitada tehislike ja oluliselt muudetud veekogude hea keemiline
seisund ja ökoloogiline potentsiaal aastaks 2015.

Viru alamvesikonna meetmekava koondtabelis on toodud keskkonnaeesmärkide
realiseerimise ajakava. Meetmekavast tuleneb, et aastaks 2008. a oli vajalik veevarustuse
korrastamine, uute trasside rajamine üle 500 inimesega asulates. Siia hulka kuulub ka
Narva-Jõesuu linn. Samuti oli aastaks 2008 vajalik teostada reoveepuhastusseadmete ja
kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine. Aastaks 2014 peab olema teostatud fosforiärastuse täiendamine ja järelpuhastuse korrastamine.

3.3 NARVA-JÕESUU LINNA REOVEEKOGUMISALA
Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala on kinnitatud Keskkonnaministri käskkirjaga nr 1079
02. juuli 2009 „Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000 ie.“
Reoveekogumisala on piirkond, kus elanikkond ja/või majanduslik tegevus on piisav asula
reovee kogumiseks ja reoveepuhastisse juhtimiseks või keskkonda heitmiseks.
Narva-Jõesuu linnast tulenev reostuskoormus on suurem kui 2000 ie-d. Narva-Jõesuu linna
reoveekogumisala reostuskoormus on 2900 ie-d, 200 ha, 15 ie/ha kohta.
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Joonis 3.Narva-Jõesuu linna reovee kogumisala3

3.4 NARVA-JÕESUU LINNA ÜLDPLANEERING
Narva-Jõesuu linna üldplaneering on koostatud ajavahemikul 1999-2000.
Narva-Jõesuu linna üldplaneering on kehtestatud Narva-Jõesuu linnavolikogu 14.09.2000.a.
määrusega nr 33.
Narva-Jõesuu linna üldplaneering on dokument, mille eesmärgiks on omavalitsuse
tasakaalustatud arengu kavandamine pikemaks perioodiks, linna arengusuutlikkuse ja
konkurentsivõime tagamine ning maa- ja veealade kasutamise planeerimiseks.
Üldplaneering tugineb linna arengukavale. Üldplaneering kujutab endast eelkõige
kokkuleppeid, mille saavutamisel vähendatakse erinevate planeeritaval maa-alal
tegutsevate huvigruppide vahelisi pingeid. Vastuvõetud üldplaneering on aluseks tulevastele
detailplaneeringutele ning maakorraldusele.
Narva-Jõesuu linna üldplaneering on vormistuslikult jaotatud kaheks omavahel seotud
osaks. Esimene osa sisaldab üldplaneeringu lähteülesannet, planeerimisprotsessi kirjeldust,
hetkeolukorra analüüsi ja keskkonnamõjude hindamist. Lähteandmete analüüsi osas on
eraldi toodud hetkeolukorra probleemid ja kitsaskohad ning välja pakutud ka võimalikud
üldplaneeringuga teostatavad lahendused.
Üldplaneeringu teise osa põhisisuks on perspektiivse maakasutusplaani "Narva-Jõesuu
2015" kujunemise kirjeldus ning maakasutusplaani seletuskiri. Lisatud on ka soovitused
üldplaneeringu rakendamiseks. Vaatamata tihedale seotusele omavad üldplaneeringu osad
ka iseseisvat iseloomu - vastavalt vajadusele on võimalik kasutada kas ainult lähteandmete
kogumikku või siis perspektiivset maakasutusplaani.
3

Kinnitatud reoveekogumisala kaart on kättesaadav Keskkonnateabekeskuse kodulehelt

http://www.keskkonnainfo.ee/index.php?lan=EE&sid=95&tid=91&l1=5
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Rajatavad kanalisatsiooni ja tsentraalse veevarustuse ning samuti gaasitrassid on näidatud
üldplaneeringu kaardil nr.16 (Tehniline infrastruktuur). Kaardil on toodud ka tehnilise
infrastruktuuri hetkelolukord. Eelkõige planeeritakse uute elamupiirkondade ühendamist
kanalisatsiooni- ja veetrassidega.
Üldplaneeringu järk-järgulist rakendamist kajastav tegevuskava kuulub metoodiliselt
üldplaneeringu juurde. Toimingute etapiviisilise järjekorra ning täpsemad teostamise
tähtajad, vastutavad isikud ja rahalised vahendid kinnitavad siiski üldplaneeringu
kehtestanud linnavõimud. Seetõttu üldplaneeringu rakendamise etapiviisilise järjestuse on
määranud Linnavolikogu. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine on II tähtsuse
järjekorras.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.03.2008, otsusega nr. 153 otsustati algatada Narva-Jõesuu
linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.04.2010, otsusega nr. 30 vaadati üle Narva-Jõesuu linna
üldplaneering.
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktist 31 ning
Planeerimisseaduse § 29 lõikest 3 vaatas Narva-Jõesuu Linnavolikogu üle kehtiva NarvaJõesuu linna üldplaneeringu, mis on kehtestatud Linnavolikogu 14.09.2000.a. määrusega nr
33 ning asus järgmisele seisukohale.
1. Planeeringu kehtestamisest möödunud aastatega on oluliselt muutunud Narva-Jõesuu
linna majanduslik olukord. Nimelt on lõpetanud või oluliselt vähendanud oma tegevust osa
tootmisettevõtetest
Narva
jõega
piirnevatel
tööstusaladel.
Jõekaldal
paiknevad
laevaremonditehase varemed reostavad oluliselt jõeäärset miljööd. Volikogu on seisukohal,
et olukorra muutmiseks tuleb leida jõeäärsetele maa-aladele uus funktsioon. Maakasutuse
juhtfunktsiooni muutmine eeldab kas uue üldplaneeringu või seda muutvate
detailplaneeringute koostamist, mille käigus tuleb kindlasti viia läbi ka keskkonnamõju
strateegiline hindamine. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
sätestab üheselt, et KSH tellijaks ja rahastajaks on kohalik omavalitsus.
Narva-Jõesuu linnavalitsus on teinud ettevalmistusi Narva jõekalda osa üldplaneeringu
algatamiseks ning võttis hinnapakkumisi planeeringu koostamise ja KSH läbiviimise
maksumuse kohta, millele tuginedes jõuti järeldusele, et omavalitsuse eelarve ei võimalda
vajalike tööde rahastamist käesolevas majanduslikus olukorras.
2. Üldplaneeringu kehtestamisele järgnenud aastatel puudus majanduslik nõudlus ulatuslike
teenindus ja tervisehoiu maa-alade järgi. Nõukogude ajal püstitatud puhkekodud seisavad
jätkuvalt ilma kasutuseta. Samas nõudlus uute korruselamute maaalade osas on
rahuldamata, mida näitab maa-omanike surve detailplaneeringute koostamisel.
Tasakaalu saavutamiseks ei ole mõistlik koostada uut üldplaneeringut, kuna vastavad alad
on suhteliselt lokaalsed. Rahaliste võimaluste piires, ning kaasates huvitatuid isikuid
planeeringu
koostamise
rahastamises,
tuleb
jätkata
üldplaneeringut
muutvate
detailplaneeringute koostamist.
3. Muudatused planeerimisseaduses (RTI, 04.06.2009, 28, 170) tekitasid olukorra, kus
Narva-Jõesuu linna ehitusmäärusega määratud maakasutus- ja ehitustingimused muutusid
õigustühisteks. Linna ehitusmäärusega on reguleeritud minimaalsed elamumaa kruntide
suurused, kruntide täisehituse piirmäärad, hoonete korruselisus ja kõrgus, hoonete arv
krundil, hoonete paiknemiskaugus krundipiiridest, piirdeaedade kõrgused ja välisilme. Kuna
kehtiv üldplaneering loetletud teemasid ei käsitle, siis olukorra parandamiseks on
omavalitsus sunnitud asuma uue üldplaneeringu koostamisele. Kuni uue üldplaneeringu
kehtestamiseni tuleb planeerimisel, projekteerimisel ja ehitamisel lähtuda Narva-Jõesuu
linna ehitusmääruses sätestatud maakasutus- ja ehitustingimustest.
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3.5 NARVA-JÕESUU LINNA ARENGUKAVA AASTATEKS 2007-2015
Narva-Jõesuu linna arengukava aastateks 2004-2014 on vastu võetud (täiendatud)
26.09.2007.a. Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsusega nr.126.
Narva-Jõesuu missioon seisneb linna muutmises kaasaegseks konkurentsivõimeliseks
Euroopa linnaks, ligitõmbava loodusliku, informatiivse ja elukeskkonnaga, väljaarenenud
teenindussfääriga ja eduka ettevõtlusega.
Linnaks, kus kohalikud ja piiritagused külastajad ja turistid veedavad aastaringselt oma
vaba aega, ravivad end ja puhkavad. Elanikkonna elukvaliteet ja haridustase tõuseb, linna
tuntus ja külgetõmme paraneb ja kasvab.
Strateegilised arengusuunad
• Esimene strateegiline eesmärk: linna elukeskkonna parandamine.
• Teine strateegiline eesmärk: kohaliku majanduse tugevdamine ja soodsa ärikliima
loomine Euroopa majandusruumis.
• Kolmas strateegiline eesmärk: omavalitsuse efektiivsuse tõstmine ja soodsa sotsiaalse
kliima loomine.
• Neljas strateegiline eesmärk: linna omapära ja tuntuse tõstmine ja arendamine.
Prioriteetseteks
arengusuundadeks
on
olemasolevate
ühisveevärgija
kanalisatsioonisüsteemide renoveerimine, et viia joogiveekvaliteet ja reoveepuhastus
kehtivatele nõuetele vastavaks, eesmärk 100% tarbijatest kanaliseerida.
Arengukava Lisas nr 5 „Tähtsamad projektid“ on insenervõrkude all välja toodud Vee ja
kanalisatsioonisüsteemide renoveerimine- tegevuskava finantseerimine aastatel 2007-2009
ja 2009-2014.

3.6 NARVA-JÕESUU LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI
ARENGUKAVA AASTATEKS 2000-2012
Seni kehtinud Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava perioodiks
2000-2012. a. on koostatud 2000. aastal AS Eesti Veevärk Konsultatsiooni poolt. 24. märts
2004. a kinnitati Narva-Jõesuu Linnavolikogu määrusega nr 77 „Narva-Jõesuu linna
ühisveevärgi –ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2000-2015“.
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3.7

VEE ERIKASUTUSLUBA

Keskkonnaameti Viru regioon on AS-le Narva Vesi väljastatud 15.07.2009 vee erikasutusloa
nr. L.VV/300837 kehtivusega 16.07.2009-15.07.2014.
Loas toodud nõuded on esitatud alljärgnevates tabelites:
Tabel 3.1 Lubatud veevõtt Narva-Jõesuu linnas
Veehaarde nimetus/
puurkaevu katastri nr
PK 1/2079
PK 1A/2084
PK-5/2081
PK-6/2089
PK-7/2082
PK-9/2080
PK-10/2083
PK-12/2085

Põhjaveekiht

Lubatud veevõtt,
m3/a
175 000
10 000
87 000
78 000
121 000
87 000
87 000
78 000

Kambrium-Vendi

Lubatud veevõtt,
m3/d
480
240
216
333
240
240
216

Allikas: Vee erikasutusluba nr L.VV/300837

Tabel 3.2 Heitvee ärajuhtimine
Reoveepuhasti
nimetus,
kood

Narva
reoveepuhasti
väljalaskme
kood IV117)

Suubla
nimetus,
kood

Narva jõgi/
VEE1062200

Lubatud
vooluhulk,
m3/a

16680500

Reostusnäitajad
BHT7
Heljum
KHT
PÜLD
NÜLD
Sulfaadid
pH min
pH max
Naftasaadused
Vask
Tsink
Kaadmium
Plii
Üldkroom
Elavhõbe
Ühealuselised
fenoolid
Kahealuse
lised
fenoolid

Suurim
lubatud
sisaldus,
mg/l
15,0
15,0
125,0
1,0
10,0

Lubatud
kogus, t/a

-1

-1

6,0
9,0
1,0

-2

2,0
2,0
0,2

33,361
33,361
3,336

0,5
0,5
0,05
0,1

8,340
8,340
0,834
1,668

15,0

250,208

250,208
250,208
2085,062
16,680
166,805
-2

16,680

Allikas: Vee erikasutusluba nr L.VV/300837
Märkused: 1- saasteaine, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
2- määramata
3- vee erikasutusloa andja otsustab täitmise
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Tabel 3.3 Vee-erikasutusloas toodud nõuded vee-ettevõttele
Tegevus
Veearvestuse
pidamine
Vee kvaliteedi
kontrollimine

Põhjaveetaseme
mõõtmine

Nõue
Puurkaevudest ja Narva jõest võetava vee arvestust pidada taadeldud
veemõõtjate alusel, fikseerides veevõtu päevikus veemõõtja näidud ja
veekogused kuude lõikes kuu alguses (või lõpus). Sagedus peab olema
selline, et veekasutuse aruandlus oleks usaldusväärne.
Loa kehtivuse ajal võtta veeproove Sotsiaalministri 31.07.2001 määruse
nr 82 „Joogivee kvaliteedi -ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“
nõuete ning asukohajärgse terviseametiga kooskõlastatud joogivee
kontrollikava järgi. Põhjavee proovides määrata ammoonium, hägusus,
elektrijuhtivus, flouriidid, kloriidid, lõhn, mangaan, naatrium, nitraat,
nitrit, oksüdeeritavus, raud, sulfaat, pH, värvus. Pinnavee proovides
määrata
komponendid
vastavalt
ettenähtud
rühmale
(A,B,C).
Veeanalüüsid
võtta
vastavuses
kehtiva
metoodikaga
(Proovivõtumeetodid. Keskkonnaministri 6. mai 2002.a määrus nr 30).
Labor
peab
olema
akrediteeritud
ja
sooritama
katselaborite
võrdluskatsed.
Analüüsitulemused esitada Keskkonnaameti Viru regioonile.
Mõõta staatilist veetaset puurkaevudes vähemalt üks kord aastas. Kõik
mõõtmised teostada usaldusväärse mõõtevahendiga. Tulemuste
esitamisel ära näidata veetaseme mõõtepunkti absoluutkõrgus.
Tulemused arhiveerida ja esitada Keskkonnaameti Viru regioonile.

Allikas: AS-le Narva Vesi on väljastatud 15.07.2009 vee erikasutusluba nr. L.VV/300837 kehtivusega 16.07.200915.07.2014.

Loa kehtivuse ajal tuleb proovid võtta reoveepuhastisse sisenevast reoveest ja suublasse
juhitavast
heitveest.
Heitvee
proovid
võtta
vastavuses
kehtiva
metoodikaga
(Proovivõtumeetodid. Keskkonnaministri 6. mai 2002 määrus nr 30). Proovi võtmisel tuleb
tagada proovi esinduslikkus (peavad proovid olema keskmistatud proportsioonis
vooluhulgaga või ajaliselt keskmistatud 24-tunnise proovikogumisajaga). Proovivõtja peab
olema atesteeritud.
Narva linna reoveepuhastilt tuleb võtta üks kord päevas pH, temperatuur, lahustunud
hapnik, hõljuvained, elektrijuhtivus. Kaks korda kuus tuleb võtta BHT 7, Püld, Nüld, SO4-2 , KHT,
nitritid, nitraadid ja ammoonium.Üks kord kuus tuleb võtta naftasaadused, kuivjääk, ühe ja
kahealuselised fenoolid, kloriidid, sulfiidid. Üks kord kvartalis Üldkroom, vask, tsink,
kaadmium, plii, elavhõbe.
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4

SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS

4.1 ÜLDÜLEVAADE
Narva-Jõesuu paikneb Ida-Viru maakonnas Soome lahe lõunakaldal, Narva jõe suudmes.
Narva-Jõesuu on muutumas üha kaasaegsemaks ja atraktiivsemaks puhkekohaks, mis on
kuulus ainulaadse looduskeskkonna poolest. Omapärase männimetsaga ääristatud peene
liivaga rand on pikim kogu Eestis, kulgedes 7,5 km ulatuses mööda Soome lahe
lõunakallast. Ilusad ja kohati metsikud pargid on aga linna lahutamatuks osaks.
Linn ise paikneb Narva jõe ja merelahe vahelises kolmnurgas, kus sümmeetrilised tänavad
on rajatud otse luitemännikusse. Praegugi on linna hoonestuses kõrvuti sajandivanused
puitpitsilised suvilad, pansionid ning nõukogude ajajärgul ehitatud sanatooriumid.

4.2 ELANIKKOND
Narva-Jõesuus elab linnavalitsuse andmetel seisuga 1. jaanuar 2010 2999 inimest. Suviti
linna reg. elanike rahavaarv ei tõuse, kuid tõuseb linna külastavate inimeste arv, sh faktiline
elanike arv, kes ei ole registreeritud elanikuks, kuid omavad suvilat Narva-Jõesuus. NarvaJõesuu elanikkonna arvud ja demograafiline sõltuvusindeks on välja toodud järgnevas
tabelis.
Tabel 4.4 Narva-Jõesuu linna elanikkond
Elanikud
0-14
15-64
65+
Rahvaarv kokku
Demograafiline sõltuvusindeksa:
Narva-Jõesuu linn
Demograafiline sõltuvusindeksa:
Ida-Viru maakond
Demograafiline sõltuvusindeksa:
Eesti

2006

2007

2008

2009

2010

336

317

285

320

323

1 989

1 958

2 025

2 046

2 064

718

744

668

634

612

3 043

3 019

2 978

3 000

2 999

0,530

0,542

0,471

0,466

0,453

0,463

0,521

0,460

0,457

0,454

0,466

0,470

0,471

0,472

0,475

Allikas: Statistikaamet, Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Märkus:(a) = (elanike arv 65+ + elanike arv alla 15)/( elanike arv 15-64)

Narva-Jõesuu linna elanike arv näitab vaadeldud ajaperioodil mõningat kõikumist. 2006.
aastal oli Narva-Jõesuu elanike arv 3043 inimest, 2010. aastaks on elanike arv vähenenud
2999 inimeseni. Linna elanikkonna vähenemine on iseloomulik tervele Eestile, mida
iseloomustab vähene sündivus.
Aastate 2006-2008 demograafiline sõltuvusindeks Narva-Jõesuus on olnud kõrgem kui IdaViru maakonnas ja Eestis keskmiselt. 2009. ja 2010. aasta näitaja on aga nii Ida-Viru
maakonna keskmisest kui ka Eesti keskmisest näitajast madalam. Narva-Jõesuu
sõltuvusindeksi langus aastatel 2007-2010 näitab, et elanikkonna trendiks on tööealiste
osatähtsuse kasv ja 0-14 ning 65+ aastaste osatähtsuse vähenemine.
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4.3

VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE TARBIMINE

Narva-Jõesuu linna summaarne olemasolev ning perspektiivne elanike veetarbimine on
määratud allolevate indikaatoritega.
Tabel 4.5 Elanike vee- ja kanalisatsioonitarbe põhinäitajad Narva-Jõesuus
INDIKAATOR
Elanike arv vee-ettevõtte ÜVK tegevuspiirkonnas
Ühisveevärgiga ühendatud elanike arv
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike arv
Ühisveevärgiga ühendatud elanike osakaal
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike osakaal
Elanikkonna ühiktarbimine

Ühik
elanikku
elanikku
elanikku
%
%
l/p/el

2009
3 000
2850
1890
95
63
88

2010
2 999
2849
1889
95
63
91

2016
2 999
2939
2159
98
72
91

2022
2 999
2939
2699
98
90
91

Allikas: Konsultant

Perspektiivis on eeldatud, et elanike arv vee-ettevõtte ÜVK tegevuspiirkonnas jääb kuni
aastani 2022 2010. aastaga samale tasemele. Elanikkonna ühendatus ühisveevärgiga jõuab
aastaks 2022 98%ni ning ühendatus kanalisatsiooniga 90%ni. Ühiktarbimise puhul on
eeldatud, et see jääb aastatel 2010-2022 konstantsele tasemele (91 liitrit).

4.4

TÖÖHÕIVE

Allpooltoodud tabelis on esitatud Ida-Virumaa viimase viie aasta töötuse määra andmed
võrrelduna vastavate Eesti keskmiste näitajatega.
Tabel 4.6 Töötuse määr Ida-Virumaal
TÖÖHÕIVE
Ida-Virumaa
Eesti

Ühik
%
%

2005
16,2
7,9

2006
12,1
5,9

2007
9,0
4,7

2008
10,0
5,5

2009
18,1
13,8

Allikas: Eesti Statistikaamet

Ida-Virumaa elanike majanduslik aktiivsus ajaperioodil 2005-2009 on näidanud Eesti
keskmisega võrreldes sarnast trendi, kuid on võrreldes Eesti keskmise näitajaga olnud ca
kaks korda kõrgem. Kui aastate 2005-2007 töötuse määr on aasta-aastalt langenud, siis
2008. aasta II poolel alanud töötuse kiire kasvu tulemusena on töötuse määr 2009. aastaks
Eestis jõudnud 13,8%ni ning Ida-Virumaal 18,1%ni. Ida-Virumaa on Eesti maakondadest
suurima tööpuudusega maakond.

4.5

ETTEVÕTLUS NARVA-JÕESUU LINNAS

Narva-Jõesuu linna ettevõtted on kontsentreerunud majutusteenuste pakkumisele ning ravija puhkemajandusele. Narva-Jõesuu olulisemad ettevõtted on ära nimetatud allolevas
tabelis.
Tabel 4.7 Narva-Jõesuu suuremad ettevõtted aastal 2009
Ettevõtte nimi
Egeria Kinnisvara OÜ
Narva-Jõesuu Hooldekodu SA
Kirderand OÜ
Povian OÜ
Fortum Termest AS
Anita Tuur OÜ
Bromik OÜ
Ust-Narva Investeeringud OÜ

Tegevusvaldkond
Ravi-, puhkemajandus ning majutusteenused
Sotsiaalhoolekanne
Kalatööstus (konservid, preservid, kulinaaria jne)
Rahvusvaheline auto-kaubavedu
Soojusenergia tootmine, müük ja jaotus
Majutusteenused
Majutusteenused
Majutusteenused

Allikas: Narva-Jõesuu Linnavalitsus
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Tööstuse arendamine kuurortlinnas on ebasoovitav, olemasolev tööstuspiirkond jääb ilmselt
eksisteerima.

4.6

PERED JA SISSETULEK

4.6.1 Leibkonnaliikme sissetulek
Leibkonnaliikme netosissetulek on oluliseks indikaatoriks vee- ja kanalisatsioonitariifide
taseme prognoosimisel. Eestis puudub statistika leibkonnaliikme netosissetuleku kohta
valdade kaupa. Seetõttu on leibkonnaliikme netosissetulek leitud regressioonimudeli abil.
Narva-Jõesuu leibkonnaliikme netosissetuleku arvestamiseks koostatud regressioonimudel
põhineb Eesti Statistikaameti järgmistel andmetel:
• leibkonnaliikme kuine netosissetulek aastatel 2003—2006 (15 maakonda, kogu Eesti ning
Tallinn – kokku 17 üksust);
• füüsilise isiku tulumaksu laekumised nimetatud üksuste lõikes aastatel 2003—2006;
• rahvaarv üksuste tasemel aastatel 2003—2006.
Üksuse rahvaarvu tunnuse abil on leitud füüsilise isiku tulumaksu laekumiste suurus ühe
elaniku kohta vastavas piirkonnas. Mudel põhineb 68 kirjega andmestikul ning
regressioonimudeli koostamisel vaadeldi kahte tunnust:
• prognoositav tunnus – LEIBKONNALIIKME NETOSISSETULEK KUUS;
• sõltumatu tunnus – FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKS.
Kasutades Eesti Statistikaameti üksikisiku tulumaksu laekumise andmeid Narva-Jõesuu
linna, Ida-Viru maakonna ja Eesti kohta ning Statistikaameti rahvaarvu andmeid Ida-Viru
maakonna ja Eesti kohta ning Narva-Jõesuu linna andmeid Narva-Jõesuu linna rahvaarvu
kohta, on aastateks 2004-2008 leitud Narva-Jõesuu linna, Ida-Viru maakonna ja Eesti
pereliikme netosissetulek järgneva regressioonimudeli abil:
Leibkonnaliikme netosissetulek = 6,77 * Füüsilise isiku tulumaks + 9925,52.
Järgmine tabel kirjeldab leibkonnaliikme keskmist sissetulekut aastatel 2004-2009 NarvaJõesuus, Ida-Viru maakonnas ning Eestis keskmiselt.
Tabel 4.8 Leibkonnaliikme keskmine sissetulek aastatel
Jõesuus, Ida-Viru maakonnas ning Eestis keskmiselt
KESKMINE
Ühik
NETOSISSETULEK

2004-2009

2004

2005

2006

2007

Üksikisiku
aastane
tulumaks Narva-Jõesuus
kokku
EEK

6 959 200

7 859 500

10 071 300

14 067 100 17 088 800 15 719 800

Üksikisiku
aastane
tulumaks
Narva-Jõesuu
leibkonnaliikme kohta
EEK

2 466

2 829

3 310

4 672

5 738

5 240

Narva-Jõesuu
netosissetulek

EEK

26 632

29 092

32 346

41 575

48 799

45 423

EEK

490
300

Üksikisiku
tulumaks
kokku

2008

Narva-

2009

keskmine

aastane
Ida-Virumaal
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KESKMINE
Ühik
NETOSISSETULEK

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Üksikisiku
aastane
tulumaks
Ida-Virumaal
leibkonnaliikme kohta
EEK

2 805

3 169

3 785

4 926

6 001

5 114

Ida-Viru
maakond
keskmine netosissetulek EEK

28 925

31 394

35 567

43 300

50 576

44 567

Üksikisiku
aastane
tulumaks Eestis kokku
EEK

5 544 470 6 364
900
900

944 7 833
000

Üksikisiku
aastane
tulumaks
Eestis
leibkonnaliikme kohta
EEK

4 104

4 723

5 825

7 340

8 567

7 402

Eesti
netosissetulek

37 726

41 924

49 389

59 652

67 960

60 068

Narva-Jõesuu
netosissetuleku
osakaal
Ida-Virumaa keskmisest %

92%

93%

91%

96%

96%

102%

Narva-Jõesuu
netosissetuleku
Eesti keskmisest

71%

69%

65%

70%

72%

76%

256 9 853 706 11 487 355 9 921
200
900
800

455

keskmine
EEK

osakaal
%

Allikas: Statistikaamet, Narva-Jõesuu linna kodulehekülg, Konsultandi arvutused

Aastatel 2004-2008 on toimunud sissetuleku pidev tõus, seoses 2008. aasta II poolest
alanud majanduslangusega on 2009. aasta netosissetulekud võrreldes eelnevate aastatega
tunduvalt vähenenud. Sissetulek leibkonnaliikme kohta on Narva-Jõesuus perioodil 20042008 olnud nii Ida-Virumaa kui ka Eesti keskmisest madalam (va 2009. aasta). NarvaJõesuu leibkonnaliikme keskmine sissetulek moodustab aastatel 2004-2009 Eesti
keskmisest sissetulekust keskmiselt 70,5%.
4.6.2 Tariifide jõukohasus ja taluvusanalüüs
Alljärgnev tabel näitab elanike vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu ja leibkonnaliikme
keskmise netosissetuleku suhet.
Tabel 4.9 Vee- ja kanalisatsiooniteenuste keskmine arve ja sissetuleku suhe
TARIIFIDE TALUVUS
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariif
käibemaksuga
Leibkonnaliikme poolt tarbitava vee/reovee kogus
Keskmine vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest
makstav summa
Leibkonnaliikme netosissetulek
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest makstava
kulu osakaal leibkonnaliikme netosissetulekust

Ühik

Vee-ja
kanalisatsiooniteenus
KOKKU

EEK
l

24,34
91

EEK
EEK

810,11
45 422,90

%

1,78%

Allikas: AS Narva Vesi, konsultandi arvutused
Märkused: (a) keskmine tarbimismaht 2009. aasta andmetel

Lähtuvalt tabelis kirjeldatud eeldustest kujuneb vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest
makstavaks kuluks 1,78% leibkonnaliikme netosissetulekust. Maailmapanga poolt etteantud
soovituslik leibkonna kulu vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest ei tohiks ületada 4%
sissetulekust. Seega on rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumide järgi Narva-Jõesuus
vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad elanikele jõukohased ning vajaduse korral on olemas
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võimalused tariifide tõstmiseks. Kui tariifid oleksid võrdsed maksimaalse taluvuspiiriga (ehk
4%
sissetulekust),
moodustaksid
leibkonnaliikme
kulutused
veeja
kanalisatsiooniteenustele 1817 krooni aastas, ehk 151 krooni kuus.

4.7

OMAVALITSUSE FINANTSMAJANDUSLIK ÜLEVAADE

4.7.1 Omavalitsuse eelarve ja finantskohustused
Narva-Jõesuu linna 2010. aasta eelarve tulude maht on 30,4 miljonit krooni. Suuremateks
tuluartikliteks on üksikisiku tulumaks ning toetused. Kulude maht 2010. aastal on 33,6
miljonit krooni. Põhilised valdkonnad kus kulud tekivad, on haridus, vaba aeg ja
valitsussektori teenused. Valla kulutused keskkonnakaitselistele tegevustele on 2010. aastal
3,9 miljonit krooni. Valla 2008. ja 2009. aasta eelarve täitmine ning 2010. aasta eelarve on
ära toodud alljärgnevas tabelis.
Tabel 4.10 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse eelarve
Eelarvekirje
TULUD
Maksud
Kaupade ja teenuste müük
Toetused
Muud tulud
Tulud kokku
Finantseerimistehingud
KULUD
Üldised valitsussektori teenused
Avalik kord ja julgeolek
Majandus
Elamu- ja kommunaalmajandus
Keskkonnakaitse
Tervishoid
Vaba aeg, kultuur ja religioon
Haridus
Sotsiaalne kaitse
Kulud kokku

Ühik
EEK
EEK
EEK
EEK
EEK
EEK
EEK
EEK
EEK
EEK
EEK
EEK
EEK
EEK
EEK
EEK

2008

2009

18 920 021
2 146 485
17 441 667
769 841
39 278 014
2 572 545
4 187
342
7 951
2 301
1 254

761
931
015
370
653

5 491 105
13 029 495
2 147 139
36 705 469

2010

17 959 026
2 759 724
12 269 168
669 082
33 657 000
773 568
4 121
210
2 920
1 244
3 401

613
150
822
198
500

4 450 808
13 614 828
2 919 512
32 883 431

16 280 000
2 643 300
10 996 100
431 000
30 350 400
-3 299 000
4 891 800
195 000
2 812 600
1 240 000
3 945 100
30 000
4 523 900
12 947 800
3 063 200
33 649 400

Allikas: Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Tabel 4.11 Narva-Jõesuu linna laenukohustused seisuga 31.12.2008. a.
Laenuandja

Ühik

Laenu
summa

AS Swedbank
08.08.2005
AS Swedbank
22.11.2006
Maapank (pankrotis)
KOKKU

EEK

2 000 000

Laenujääk
seisuga
31.12.2009
893 119

EEK

1 500 000

613 627

EEK
EEK

3 500 000

304 800
1 811 546

Laenu
tähtaeg

Intressimäär
%

05.08.2012.

Euribor+0.250%

15.11.2011.

Euribor+0.250%

Allikas: Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Laenukohustuste jääk 2009. aasta detsembrikuu seisuga oli summas 1 181 tuh krooni.
Liisingkohustusi Narva-Jõesuu linnal ei ole.
4.7.2 Narva-Jõesuu laenuvõime analüüs
Narva-Jõesuu linna ÜVK arendamine sõltub ilmselt olulisel määral sellest, kas Narva-Jõesuu
soovib ühisveevärki ja –kanalisatsiooni arendada ja seotud tulevasi investeeringuprojekte
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omafinantseerida.
Käesolevas
uuringus
eeldatakse,
omafinantseerimine tagatakse eelkõige laenude abil.

et

linnapoolne

võimalik

Valla ja linnaeelarve seaduse (Vastu võetud 16.06.1993. a seadusega (RT I 1993, 42, 615),
jõustunud 1.01.1994. a.) § 8 lõike 1 punkt 1 kohaselt võivad vald ja linn võtta laenu,
kasutada kapitalirenti, emiteerida võlakohustust tõendavaid väärtpabereid ja võtta muid
võlakohustusi tingimusel, et kõigi tagasimaksmata laenude, tasumata kapitalirendi maksete
ja emiteeritud võlakirjade ning muude võlakohustuste kogusumma koos võetava laenu,
kapitalirendi, emiteeritavate võlakirjade ja muude rahaliste kohustustega ei või ületada
60% selleks eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludest, millest on maha arvatud
riigieelarvest tehtavad sihtotstarbelised eraldised.
Narva-Jõesuu aastate 2008-2010 laenuvõime on kirjeldatud järgmises tabelis.
Tabel 4.12 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse perspektiivne laenuvõime
INDIKAATOR
Maksud
Kaupade ja teenuste müük
Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tulud
Narva-Jõesuu puhastatud
eelarve
Omavalitsuste laenukoormuse
piir %-na eelarvetuludest
Kogu laenuvõime,
puhastatud eelarve
seisukohalt
Narva-Jõesuu olemasolevad
võlakohustused
Narva-Jõesuu olemasolevate
võlakohustuste % eelarve
tuludest
Narva-Jõesuu laenuvõime

Ühik
EEK
EEK
EEK
EEK

2008
18 920 021
2 146 485
13 166 761
769 841

2009
17 959 026
2 759 724
13 053 777
669 082

2010
16 280 000
2 643 300
9 592 800
431 000

EEK

35 003 108

34 441 609

28 947 100

%

60%

60%

60%

EEK

21 001 865

20 664 965

17 368 260

EEK

3 523 778

2 447 882

1 811 589

%
EEK

10%
17 478 087

7%
18 217 084

6%
15 556 671

Allikas: Rahandusministeeriumi andmebaas, Konsultandi arvutused

Narva-Jõesuu puhastatud eelarve koosneb maksutuludest, kaupade ja teenuste
müügituludest, mittesihtotstarbelistest toetustest ja muudest tuludest, moodustades 2010.
aasta eelarves kokku ca 28,9 miljonit krooni. Vastavalt eelkirjeldatud Valla ja linnaeelarve
seadusele ei või kohaliku omavalitsuse võlakohustused ületada 60% selleks eelarveaastaks
kavandatud
eelarvetuludest,
millest
on
maha
arvatud
riigieelarvest
tehtavad
sihtotstarbelised eraldised. Eelnevale tuginedes moodustab Narva-Jõesuu linna kogu
laenuvõime 2010. aastal ca 17,4 miljonit krooni, millest olemasolevad võlakohustused
moodustavad ca 1,8 miljonit krooni. Lähtuvalt eeltoodust on Narva-Jõesuu linnal veel vaba
reservi võlakohustuste suurendamiseks ca 15,6 miljonit krooni ulatuses.

4.8

VEE-ETTEVÕTLUS

4.8.1 Ülevaade
Narva-Jõesuu
linnas
osutab
alates
7.
detsembrist
2000.
aastast
veeja
kanalisatsiooniteenust 100% Narva linna ja Narva-Jõesuu linna omandis olev ettevõte - AS
Narva Vesi.
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Kõik Narva-Jõesuu linnas asuvad ühisveevärgi ja –kanalisatsioonirajatised (joogivee- ja
kanalisatsioonitorustikud, reoveepumplad (4 tk) ja puurkaevpumplad (8 tk) kuuluvad AS-le
Narva Vesi.
4.8.2 Ajalugu
Narva linna veevärgi avamise kuupäevaks loetakse 28.septembrit 1876. Veevarustuse ja
heitveepuhastuse juhtimissüsteemi korraldus on aastate jooksul muutunud.
1965 - moodustati Narva linna Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Kontor.
1971 - reorganiseeriti see Narva Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Tootmisvalitsuseks.
1984 - ühendati kõik Eesti “Veekanali” tootmisvalitsused Veevarustuse ja Kanalisatsiooni
Tootmiskoondiseks, millele allus Narva Tootmisvalitsus.
1992 - loodi Riigiettevõte Eesti Vesi ning selle siseselt Narva Veevõrk.
1993 - sai Narva Vesi munitsipaalettevõtteks.
1995 - korraldati see ümber aktsiaseltsiks Narva Vesi.
4.8.3 Teenused
AS Narva Vesi põhitegevusalad:
•

toorvee pumpamine selle puhastamine ja joogivee tarbijale juhtimine;

•

majapidamis-, olme- ja tööstuslike heitvete vastuvõtmine, nende puhastamine ja
väljalaskmine, setete töötlemine;

•

sadevete ärajuhtimine Narva linna territooriumilt ning nende puhastamine;

•

sadevete kanalisatsiooni ekspluatatsioon ja remont;

•

tuletõrjehüdrantide ekspluatatsioon;

•

veevõrkude ja ehitiste ekspluatatsioon, jooksev- ja kapitaalremont;

•

vee- ja heitvete mõõteriistade paigaldamine ja kontrollimine;

•

elanikkonnale, asutustele ja organisatsioonidele veevarustuse ja kanalisatsiooni
projekteerimis- ja ehitusteenuste osutamine, konsultatsiooniteenused;

•

veevarustuse ja kanalisatsiooni objektide ehituse tehniline järelevaatus, tellija
funktsioonide täitmine.
4.8.4 Veeteenuse osutamise õiguslikud alused

Narva-Jõesuu linnas reguleerivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise põhimõtteid
järgmised dokumendid:
•

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 13.04.2000, määrus
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri;

•

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2010, määrus nr. 8, Narva- Jõesuu linna
veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord;

•

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 04.05.2010, määrus
veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad;

•

Vee-erikasutusluba nr. L.VV/300837 kehtivusega kuni 15.07.2014;

•

Veeteenuse osutamise õiguslikuks aluseks on Narva Linnavolikogu 07.12.2000.a.
määrus nr. 37 „Narva-Jõesuu linna vee-ettevõtja määramine.”

AS Infragate Eesti
Tallinn 2010

24

nr.

nr.

19,

7,

Narva-Jõesuu

Narva-Jõesuu

linna

linna

Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010-2022
Kinnitatatud Narva-Jõesuu linnavolikogu 29.09.2010 määrusega nr 23

4.8.5 AS-i Narva Vesi struktuur
AS Narva Vesi on aktsiaselts ning lähtub oma tegevuses aktsiaseltsile õigusaktides
esitavatest õigustest ja kohustustes. 2009. aasta keskmine töötajate arv AS-is Narva Vesi
oli 110. Ettevõtte nõukogu on 5-liikmeline.
AS Narva Vesi on suuteline olemasoleva struktuuriga teostama veemajandusteenuste
pakkumist oma tegevuspiirkonna tarbijatele.
4.8.6 Vee-ettevõtte majandustulemused vee- ja kanalisatsiooniteenuste
osutamisel
Müüdud vee- ja tarbitud reoveekogused 2008-2009. majandusaastal (st perioodil
01.10.2008 kuni 31.12.2009) on välja toodud Tabel 4.10 ja Tabel 4.11 2009. aastal
moodustas elanikele osutatavate teenuste maht 58% veevarustusteenusest ning 50%
kanalisatsiooniteenusest.
Tabel 4.13 Veeteenuse müügimahud (veekogused)
Veeteenuse müük
2009.aastal
Narva-Jõesuu

Ühik
m3/aastas

elanikkond
91 412

ettevõtted ja
asutused
64 869

KOKKU
tarbimine
156 281

Allikas: AS Narva Vesi

Tabel 4.14 Kanalisatsiooniteenuse müügimahud (reoveekogused)
Kanalisatsiooniteenuse müük
2009.aastal
Ühik
elanikkond
3
Narva-Jõesuu
m /aastas
70 089

ettevõtted ja
asutused
68 903

KOKKU
tarbimine
138 992

Allikas: AS Narva Vesi

4.8.7 Teenuste tariifid
Teenuste tariife kehtestab Narva-Jõesuu Linnavalitsus vee-ettevõtte ettepanekul.
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduse § 14 kohaselt kujundatakse teenuse hind selliselt,
et vee-ettevõtjal oleks tagatud:
•

tootmiskulude katmine;

•

kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;

•

keskkonnakaitse tingimuste täitmine;

•

põhjendatud tulukus.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus on kehtestanud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse tariifid,
mis on välja toodud alljärgnevas tabelis.
Abonenttasusid ei rakendata ning allpool esitatud hindadele lisandub käibemaks.

Tabel 4.15 Vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifid alates 05.08.2010
Teenus
Vesi
Elanikkond
Ettevõtted
Kanalisatsioon
Elanikkond

Tariifid EEK/m3 ilma käibemaksuta
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13,05

Ettevõtted
Allikas: Narva-Jõesuu Linnavalitsus

4.8.8 Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste tegevustulud ja –kulud
AS Narva Vesi äritulud olid 2009. aastal 89 808 tuh krooni, mis sisaldab tulusid vee- ja
kanalisatsiooniteenustest,
muid
tulusid
ja
äritulusid,
saadud
viiviseid
ning
sihtfinantseerimise amortisatsiooni tulusid. Ettevõtte ärikulud olid 2009. aastal kokku
85 597 tuh krooni. Suuremateks kuluartikliteks olid materjali- ja tööjõukulud ning põhivara
kulum. AS-i Narva Vesi puhaskasum oli 2009. aastal 4 743 tuh krooni. Ettevõtte
majandustulemused aastatel 2006-2009 on esitatud alljärgnevas tabelis.
Tabel 4.16 AS Narva Vesi kasumiaruanne aastatel 2006-2009
Kasumiaruanne
Müügitulud
Muud äritulud
Äritulud kokku
Kaubad, materjal
ja teenused
Mitmesugused
tegevuskulud
Tööjõukulud
Palgakulud
Sotsiaalmaks
Põhivara kulum
Muud ärikulud
Kokku ärikulud
Ärikasum
Muud finantstulud
ja -kulud
Aruandeaasta
puhaskasum

Ühik
EEK
EEK
EEK

2006
62 807 327
27 555 832
90 363 159

2007
72 584 955
20 066 838
92 651 793

2008
72 168 512
17 859 177
90 027 689

2009
62 401 688
27 406 214
89 807 902

EEK

28 556 322

21 585 393

31 622 110

30 114 052

EEK
EEK
EEK
EEK
EEK
EEK
EEK
EEK

18
16
12
4
29

507
285
417
868
115
512
92 936 741
-2 573 582

4 507 549
18 782 202
13 846 247
4 935 955
25 492 907
13 254 743
83 622 794
9 028 999

109 153
568 651
210 781
357 870
161 665
220 196
82 681 775
7 345 914

2 433 909
20 723 518
15 424 354
5 299 164
30 611 965
1 713 853
85 597 297
4 210 605

EEK

-160 016

47 570

-616 380

-532 866

EEK

-2 413 566

8 981 429

7 962 294

4 743 471

254
945
713
231
180

Allikas: AS Narva Vesi
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5

KESKKONNASEISUND

5.1 ÜLDIST
Kuurortlinn Narva-Jõesuu asub Narva jõe suudmes Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni
piiril. Narva-Jõesuu kuulub Ida-Viru maakonna koosseisu. Eesti rahvaarvult kolmas linn
Narva asub Narva-Jõesuust kagu suunas 12 kilomeetri kaugusel. Linna põhjapoolne piir on
Eesti merepiir Soome Vabariigiga. Lähim Soome linn Kotka asub Narva-Jõesuust 150 km
kaugusel.
Omanäoline männimetsaga kaetud liivarand on kõige pikem kogu Eestis ja kulgeb Soome
lahe lõunakaldal 7,5 km pikkuselt. Seega kujutab linna territoorium endast unikaalset paika
puhkuseks ning olemasolevatele looduslikele
ressurssidele ja võimalustele tugineva
taastusravi arendamiseks.
Narva-Jõesuu pindala on 11,3 ruutkilomeetrit. Sellest 113 ha (12,4 %) moodustab
elamuterajoon, 282 ha (25,69 %) on metsa all, 75 ha (8,2%) on rand. Eesti astumine
Euroopa Liitu annab geograafiliselt õnnestunult paiknevale linnale suure võimaluse
majanduslikuks arenguks, integreerides linna ühtsesse euroopa turgu. Linn paikneb
ideaalselt tulevases majanduslikus “kasvukolmnurgas” Kirde-Eesti, Kagu-Soome ja LoodeVenemaa vahel. Tuleb samuti arvesse võtta, et linn asub dünaamiliselt areneva Balti mere
regioonimajandustsoonis.
Narva-Jõesuul on tähtis roll Kirde-Eesti kuurordi ja turismipotentsiaali arendamisel ning
kogu regioonile soodsa imidzi kujundamisel. Regionaalarengu plaanid näevad ette NarvaJõesuu kui rahvusvahelise kuurordi ja puhkekoha sisemiste ressursside potentsiaali
efektiivsema kasutuselevõtmise, konkurentsivõimaluste ja eeliste suurema kasutuselevõtu.
Narva-Jõesuud vaadeldakse ka kui tulevast spetsialiseerunud väljaõppe ja kvalifikatsiooni
tõstmise baasi kuurorttegevuses ja turismis hõivatud personalile. Samuti nähakse NarvaJõesuud ka rahvusvahelise laiaprofiililise väikesadamana.
Narva-Jõesuu arengu ja kestvuse peamiseks eelduseks on soodsate elamistingimuste
loomine linnas koos looduskeskkonna säilitamisega. Selle aluseks on vee kvaliteedi ja
ökoloogilise keskkonna säilitamine, olemasolevatesse looduslikesse ressurssidesse kaitsev
suhtumine ja nende pidev hooldamine. Järelikult mõjutab otseselt nii linna kui kuurordi
järjepidevad arengut linna tehnilise infrastruktuuri
ja insenervõrkude seisund ning
kommunaalmajanduse kvaliteet.

5.2 GEOLOOGILINE EHITUS
Geoloogiliselt paikneb Narva-Jõesuu Ida – Euroopa platvormi loodeosas, Fennoskandia
(Balti) kilbi lõunanõlval ja sellega piirneval alal. Pinnakate on seal valdavalt liivane või
kivine, domineerivad merelised kulutus- ja kuhjetasandikud, rohkesti on astanguid,
rannavalle ja luiteahelikke.
Lainetus mõjutab rannajoone arengut. Viimastel aastakümnetel sagenenud tormid on
oluliselt purustanud Narva - Jõesuu rannavööndit. Oletatav on, et Narva – Jõesuus on
ilmselt abrasiooni soodustanud Narva veehoidla paisutamine, mis praktiliselt lõpetas
liivakande lahte (viimane pidurdas seal rannanõlval tormilainetust). Rannajoont muudab ka
jäälüke ja pinnaseärakanne tuulega – deflatsioon.
Narva-Jõesuu territooriumi geoloogiline läbilõige algab kristalse aluskorra kivimitega, mis
aluskorra pinna lähedal on sageli porsunud. Aluskorda katavad Vendi ladestu terrigeensed
settekivimid, mis kuuluvad Kotlini lademesse ja jagunevad kolmeks: Gdovi (liivakivi), Kotlini
(savi) ja Voronka (liivakivi, savi ja aleuroliidi vahekihtidega) kihistuks. Selle geoloogilise
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läbilõike osaga on seotud kogu Põhja-Eesti tähtsam põhjaveevaru. Vendi ladestu kivimitele
järgnevad ülevalpool Kambriumi ladestu Lontova ja Pirita kihistu terrigeensed setted.
Nendest Narva-Jõesuu veehaardel avaneb ainult Lontova lade. Aluspõhja kivimeid katavad
kõikjal Kvaternaari ladestu setted, ulatudes mõnest meetrist 45 meetrini.
Valdavateks mullatüüpideks Narva – Jõesuus on leete- ja leetunud liivmullad.
Kliima on mõõdukalt niiske. Oluline on Põhja – Atlandilt sissetungivad merelised õhumassid.
Neid saadavad sademed ja temperatuuri mõningane langus suveperioodil ning pilvisus,
lumesajud, jäätumised ja tuisud talvel. Sügis on mere aeglase jahtumise tõttu pikk ja soe.
Lahe kattumisel jääga, mere mõju tunda ei ole. Lumekatte püsivus on aastate keskmisena
107 päeva. Tuuled puhuvad sügisel ja talveperioodil valdavalt lõunakaartest, suvel
pöörduvad tuuled põhjakaartesse. Kõige soojem on Narva – Jõesuus juulis, keskmise
temperatuuriga +17,4 °C. Sademete hulk aastas on 721 mm, mis on suurem kui mujal
Eestis.

5.3 PINNAVESI
Narva jõe ja Narva lahe veeseisund on rahuldav. Nii Narva kui ka Narva – Jõesuu reovesi
juhitakse Narva jõkke alles peale selle puhastamist Narva reoveepuhastusjaamas. Üks
olulisemaid Narva lahe reostajaid on kõigi eelduste kohaselt St. Peterburg ja teadmata on
Ivangorodist tulev reostus.

5.4 PÕHJAVESI
Narva-Jõesuu paikneb klindieelsel alal Narva lahe liivarannikul ning piirkonna läbilõikes
puuduvad nii Ordoviitsiumi ladestu lubjakivikompleks kui Ordoviitsiumi ja Kambriumi
ladestu kivimid. Lontova sinisavi vettpidav kiht paikneb otse Kvaternaari veekompleksi all
ligikaudu 20 m sügavusel maapinnast.
Narva-Jõesuu
veehaarete
ühisveevarustuse
veekompleksi Voronka veekiht.

joogiveeallikaks

on

Kambrium-Vendi

Narva-Jõesuu veehaarde hüdrogeoloogiline läbilõige algab Kvaternaari veekompleksiga,
mille paksus ulatub kohati 45 meetrini ja koosneb valdavalt merelise tekkega liivast ja
glstsigeensetest setetest. Veekompleksi veeandvus on väike ja põhjavesi on reostuse eest
kaitsmata. Kvaternaari veekompleksi vett kasutatakse salvkaevudest üksikelamute
veevajaduse rahuldamiseks. Järgmine aluspõhjaline, Voronka veekiht on Narva-Jõesuu
veehaardel ainuke ühisveevarustuseks sobiv joogiveeallikas. Voronka veekiht koosneb
peene- ja keskmiseteralisest liivakivist aleuroliidi ja savi vehekihtidega, paksus on
keskmiselt 30-35 m.
Voronka veekiht on ülemisest Kvaternaari veekompleksist eraldatud Lontova lademe
savidega (paksus 25-60 m) ja alumisest, Gdovi veekihist Kotlini kihistu savidega (paksus
30-40 m). Voronka veekihti avavate puurkaevude tootlikkused on keskmiselt 7,2 l/s
veetaseme alanemisel 10,3 m.
Narva-Jõesuu linnas tarbitav põhjavesi on keemiliselt tüübilt vesinikkarbonaatne
magneesiumilis- või naatriumilis-kaltsiumiline mineraalsusega 0,4-0,6 d/dm3. Peamisteks
probleemideks joogivees on üldraua suur sisaldus. Voronka veekihi põhjavesi on hästi
kaitstud pindmise reostuse eest paksu Lontova veepidemega. Põhjavee intensiivsel
kasutamisel võib põhjavee kvaliteeti mõjutada merevee, aga ka alt Gdovi veekihist suure
mineraalsusega vee sissetõmme. Selle ennetamiseks on vajalik pidevalt kontrollida veevõttu
ja jälgida põhjavee kvaliteedi muutusi. Gdovi veekiht koosneb peene-, keskmise-, allosas
isegi jämedateralisest liivakivist paksusega 30-50 m ja lasub aluskorra murenemiskoorikul,
mille all on kristalse aluskorra põhjavesi mineraalsusega kuni 3,0 g/dm3.
AS Infragate Eesti
Tallinn 2010

28

Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010-2022
Kinnitatatud Narva-Jõesuu linnavolikogu 29.09.2010 määrusega nr 23

Kambrium-Vendi veekompleksi tarbevaru on praktiliselt taastumatu, kuna vesi on
formeerunud 10-12 000 a. tagasi pärast jääaegsete sulavete infiltreerumise teel kompleksi,
mille tagajärjel magestus (eriti Voronka piires) sealne olemasolev kristalse aluskorra
päritoluga mineraalvesi.
Kambrium-Vendi veekompleksi Voronka veekihi põhjavesi on Narva-Jõesuu linna hetkel
ainsaks kasutatavaks põhjaveeallikaks. AS Narva Vesi valduses on ka üks Gdovi veekihi
tarbepuurkaev (PK-1A), kuid seda hetkel (vee kõrge soolsuse tõttu) ei kasutata.
Riiklikku põhjaveeseiret teostatakse Narva-Jõesuu linnas puurkaevus nr 2088 (seire
nr 912), kus mõõdetakse veetaseme survetaset ja tehakse hüdrokeemilisi seiret.
5.4.1 Kinnitatud põhjaveevarud
Keskkonnaministri poolt anti välja 06.04.2006.a käskkiri nr 409 - Ida-Viru maakonna
põhjaveevarude kinnitamine. Narva-Jõesuu linna kinnitatud põhjaveevarud on järgmised:
Tabel 5.17 Põhjaveevarud Narva-Jõesuu piirkonnas
Põhjavee
-maardla

Põhjaveemaardla
piirkond

Veekihi
geoloogiline indeks

Põhjaveevaru,
m³/d

Varu
kategooria
ja otstarve

Kasutusaeg

NarvaJõesuu

Narva-Jõesuu

V2vr

1200

T1 joogivesi1

Kuni 2020

Narva-Jõesuu

V2vr

1300

T2 joogivesi2

Kuni 2020

Allikas: Keskkonnaministri määrus nr 409
Märkus: 1- T1 põhjaveevaru on tarbevaru, mis on uuritud detailsusega, mis võimaldab hinnata tema kujunemise
allikaid ja rajatingimusi ning mille puhul on tagatud joogiveenõuetele vastav kvaliteet ja selle säilimine
etteantud koguses arvestusperioodi lõpuni;
2- T2- on hinnatud põhjaveevaru, mida on uuritud vähemalt järgmises mahus – hinnatud on varu
analoogiliste veehaarete kasutamise kogemuse, uuringutööde ja katsepumpamiste alusel, põhjavee
kvaliteet on uuritud detailsusega, mis lubab eeldada põhjavee sihipärast kasutamise tagatust arvutusliku
aja jooksul.

1999. aastal Eesti Geoloogiakeskuse poolt tehtud tarbevarude määramise uuring „Narva ja
Narva-Jõesuu veehaarete põhjavee tarbevaru hinnang“ (Leonid Savitski, Leo Vallner) oli
Ida-Virumaa Kambrium-Vendi veekompleksi põhjaveevaru regionaalse hindamise loogiliseks
jätkuks. Narva-Jõesuu prognoosne tarbevaru (P-kategooria) hinnati ümber koguseliselt
hüdrodünaamilise modelleerimise meetodil T-kategooria varuks. Hüdrodünaamiline
modelleerimine näitas merevee intrusiooni võimalikkust ja veevõtu korral 2500 m3/
ööpäevas võib jõuda merevesi juba 2020. aastaks Narva jõe suudmesse. Seepärast on
Kirderand OÜ (nr 2086 ja nr 2090), Narva-Jõesuu SPA (nr 2091 ja 2092) ning puurkaevude
nr 2079 ja nr 2082 põhjaveevaru määratud T2-kategooriasse. Veehaarete töötamisega peab
kaasas käima pidev põhjaveeseire, mille käigus tuleb jälgida põhjaveetaseme ja vee
kvaliteedi koostise muutusi. Soovitati nii keeruliste hüdrogeoloogiliste tingimustega
piirkonnas teha detailuuringud merevee intrusiooni ja Gdovi veekihi suuema mineraalsusega
põhavee tõusva liikumise migratsioonimudeli koostamiseks.
Veevõtu korral Narva-Jõesuu linnas 2500 m3/ööpäevas modelleerimise andmetel langeb
Voronka veekihi survepind 2020. Aastaks absoluutkõrguste vahemikku 45 kuni -55 m.
Survepinna alanemine looduslikust seisust ulatub siis 50-60 meetrini. Põhjavee tarbevarud
arvutusperioodi vältel merevesi ei jõua modelleerimise andmetel Narva-Jõesuus Voronka
veekihist toituvate puurkaevudeni, kui säilitatakse soovitatud tarbimisrežiim.
Käesoleval ajal on Narva-Jõesuu põhjaveemaardlas kinnitatud Voronka veekihi T1 ja T2
kategooria tarbevaru kuni aastani 2020 kokku 2500 m3/d, millest viimastel aastatel on
kasutatud ära umbes 30 %. Linna veetrasside amortisatsiooni tõttu võivad veekaod ulatuda
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kuni 60 %-ni võrkudesse pumbatava vee kogusest. Seepärast on äärmiselt vajalik teostada
veevõrgu rekonstrueerimine, mis võimaldaks vähendada puurkaevude toodangut umbes
30% võrra.
Narva-Jõesuu linna põhjaveevarude ümberhindamise käigus (ümberhindamine on kavas
teha peale 2014 aastat) tuleb täpsustada veehaarete vajalik tootlikkus ja asukohad pikemas
perspektiivis. Veehaarde rajamine väljapool Narva-Jõesuu halduspiire on vajalik seetõttu, et
olemasolevatest tarbevarudest (2500 m3/d) ei pruugi jätkuda kõikidele veetarbijatele.
Väljapoole Narva-Jõesuu halduspiire rajatavale veehaarde abil saaks suurendada linna jaoks
vajalike varusid hinnanguliselt kuni 3000 m3/d. Eeldades, et eratarbijatele väljastatud
veelubade maht lühi- ja pikaajalises perspektiivis jääb umbes 600 m3/d, jääks Narva-Jõesuu
ühisveevarustuse tarbeks 2300 m3/d, mis on piisav varu tagamaks veevarustus kõikidele
uutele liitujatele (k.a uusarendused).

5.5 KAITSTAVAD OBJEKTID
Narva-Jõesuu linnas paiknevad kaitstavad objektid on esitatud nimekirjana allpool. Igal
objektil on kaitsevöönd, milles planeeritav tegevus, sh torustike ehitus ja
rekonstrueerimine, peab olema kooskõlastatud Keskkonnaameti Viru regiooniga.
Tabel 5.18 Kaitstavad objektid Narva-Jõesuus
Nimetus
Narva jõe alamjooksu hoiuala
Udria maastikukaitseala1
Struuga loodusala
Neiuvaip, tumepunane
Hink
Harjus
Vingerjas
Tõugjas
Kuldking, kaunis
Võldas
Tõmmuujur, lai
Karukell, aas

Tüüp
hoiuala
Maastikukaitseala,
Natura (loodusala)
Natura (loodusala)

Kaitsealuse liigi
leiukoht

Allikas. www.keskkonnainfo.ee, www.maaamet.ee
Märkus: 1- Narva-Jõesuu linna edalapiir kattub Udria maastikukaitsealaga
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6

VEEVARUSTUS

6.1 ÜLDIST
Käesolevas peatükis käsitletakse Narva-Jõesuu linna olemasolevate veevarustuse torustike
ja puurkaevpumplate seisukorda ning hinnatakse vee koguseid ja kvaliteeti.
Ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni haldavaks ettevõtteks on AS Narva Vesi.
Olemasolev ühisveevarustuse süsteem Narva-Jõesuu linnas baseerub Kambrium-Vendi
veekompleksi põhjaveel. Andmed Narva-Jõesuu veevarustussüsteemi olemasoleva
seisukorra ja arenguperspektiivide kohta pärinevad AS-lt Narva Vesi ja Narva-Jõesuu
Linnavalitsuselt.
Ühisveevarustuse ulatus ja liitunud elanike arv on esitatud alljärgnevas tabelis.
Tabel 6.19 Ühisveevärgi teenusega varustatud elanikkond
Asula
Elanikkond
2010 a.
Eramajad
Korteriühistud
Juriidilised isikud
Kokku

2999
2999

Liitunud
kliendid
546
57
59
662

Liitunud
elanikkond,
inimest

Liitunud
elanikkond,
% asula
elanikkonnast

2849

95

2849

95

Allikas: AS Narva Vesi, Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Märkus: Eramajade elanikkonnast on liitunud 95%, juriidilistest isikutest ja KÜ-dest on ühisveevarustusega liitunud
100 %

Narva-Jõesuu registreeritud elanike arv seisuga 01.01.2010. a. oli 2999 inimest. AS Narva
Vesi ühisveevärgiga on projektipiirkonnas liitunud umbes 2849 elanikku ehk 95 %
elanikkonnast.

6.2 PUURKAEVPUMPLAD
Narva-Jõesuu ühisveevarustus põhineb põhjaveel. Eesti Geoloogiakeskuse puurkaevude
katastrile tuginedes on Narva-Jõesuu linna aastatel 1955 kuni 2004 rajatud 23 puurkaevu.
Käesolevaks ajaks on ametlikult ja katastriandmetes kajastuvalt likvideeritud 3 puurkaevu.
Olemasolevast 20-st puurkaevust toimub ametlikult registreeritud veevõtt kaheksast Narva
Vesi AS ühisveevarustuse kaevust, millest kahte (puurkaevud nr 2079 ja nr 2084)
käesoleva arendamise kava koostamise ajal ametlikult ei kasutata, lisaks on vee
erikasutusluba väljastatud Narva-Jõesuu Sanatoorium AS kahele puurkaevule (nr 2091 ja nr
2092).
Veetöötlusseadmeid Narva-Jõesuu linna rajatud ei ole. Tuletõrje veevarustus on lahendatud
peaasjalikult hüdrantide, vähem veehoidlate ja looduslike veekogude baasil.
6.2.1.1 Põhjavee pumpamine
Alates
2009. aastast
töötab
peamiselt
kuus
ühisveevarustuse
Kambrium-Vendi
veekompleksi Voronka veekihti avavat puurkaevu - nr 2081 (PK-5), nr 2089 (PK-6), nr
2082 (PK-7), nr 2080 (PK-9), nr 2083 (PK-10) ning nr 2085 (PK-12), mis rahuldavad
käesoleval ajal linna veevajaduse. Kõikide puurkaevude haldajaks on AS Narva Vesi.
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Puurkaevud on ühendatud ühtsesse veevõrku. Reservis on puurkaevud nr 2079 (PK-1) ja nr
2084 (PK-1A). PK-1 kasutatakse hooajaliselt, kui kasvab järsult veetarbimine.
Ühisveevarustuse puurkaevude nimekiri ja veevõtt on esitatud alljärgnevas tabelis.
Tabel 6.20 Narva-Jõesuu ühisveevarustuse puurkaevud
Puurkaevu
nimetus/
Katastri nr

Passi
nr

Puurimise
aasta

Veekiht

Sügavus
[m]

Tootlikkus
[m3/h]

Vee erikasutusloaga
lubatud
veevõtt
aastatel
20092014
[m3/d]

Tegelik
veevõtt
aastal
2009
[m3/d]

Puurkaev
№1 Pargi
3a/ 2079
Puurkaev
№1A
Pargi 3b
(II aste
V=500m³)/
2084
Puurkaev
№5 Karja
25a/2081
Puurkaev
№6 Metsa
5a/2089
Puurkaev
№7 Vilde
32/2082
Puurkaev
№9 Metsa
9x/2080
Puurkaev
№10 Raja
8/2083
Puurkaev
№12
Koidula
78a/2085

2488

1957

Voronka

119

46,84

480

0,23

4291

1976

Gdov

211

32,4

-1

-

33290

1974

Voronka

132

8,4

240

188

5503

1985

Voronka

115

16

216

144

36988

1975

Voronka

130

-2

333

221

33045

1972

Voronka

130

12

240

142

4562

1978

Voronka

120

22,3;
25,5

240

174

5086

1981

Voronka

115

25,6

216

134

Allikas: Puurkaevude passid, arvestuskaardid, vee- erikasutusluba ja veekasutusaruanded
Märkused: 1- lubatud veevõttu ei ole vee-erikasutusloas määratud
2- andmed puuduvad, AS Narva Vesi andmetel on PK-7 tootlikkuseks 17 m3/h
3- Puurkaevu töö on peatatud alates novembrist 2008.a ja käesoleval ajal asub puurkaev reservis
4-AS Narva Vesi andmetel on PK-1 tootlikkuseks 25 m3/h

Antud tabelist selgub, et Narva-Jõesuu puurkaevude veevõtt ei ületa vee- erikasutusloas
lubatud veevõttu.
Alljärgnevalt on esitatud puurkaevpumplate andmed:
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PK-1 (kat nr 2079, passi nr 2488)
Puurkaev on rajatud Lenburvodi poolt 1957.a. Puurkaev avab Kambriumi-Vendi
veekompleksi Voronka veekihi. Puurkaev asub ca 10 m kaugusel puurkaevust nr 2084
(PK 1A).
Puurkaev on 119 m sügavune. Puurkaevu tootlikkus on kuni 46,8 m3/h veetaseme
alanemise 23 m juures. Puurkaevu optimaalne toodang on 480 m3/d. Puurkaev on
varustatud veemõõtjaga ja veeproovi võtmiseks kraaniga. Puurkaevu töö on peatatud alates
novembrist 2008. a ja käesoleval ajal asub puurkaev reservis.
Alljärgnevalt on toodud puurkaevu tehnilised näitajad.
Tabel 6.21 Puurkaevu nr.2079 konstruktsioon
Manteltoru diameeter , mm
377
273
219
168, perfofilter
140, manteldamata

Intervall, m
0-14,0
0,0-70,0
64,5-74,95
74,95-107,9
107,9-119,0

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart

Tabel 6.22 Puurkaevu proovipumpamise andmed aastast 1957
Puurkaevu
nr.

Deebit,
m3/h

2079

46,8

Veetaseme
alanemine,
m
23

Staatiline
veetase, m

Dünaamiline
veetase, m

Erideebit,
m3/h*m

7

30

2,05

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart

PK-1

EMU NK 64-10

Pumba
tootlikkus
(m3/h)

28.06.2001

Asetussügavus, m

Paigaldatud
pump

2079

Paigaldamis
e aeg

Puurkaevu
nimi

Puurkaevu
nr

Tabel 6.23 Puurkaevupumba andmed

58

20

Allikas: As Narva Vesi, Eeluuring “Narva-Jõesuu linna puurkaevude vee kvaliteedi tõstmine. Veetöötlustehnoloogia
projektlahendus”, Tallinn 2008, OÜ Veelux.

Silikaattellistest
pumplahoone
välismõõdud
on
3,7 x 4,9m.
Katuslagi
on
raudbetoonpaneelidest, varustatud montaažiava-puitluugiga, katusekatteks on plekk.
Põrand on betoonkattega, aknad on kinni müüritud, uks on puidust ja soojustamata. Kaevu
suue paikneb pumbajaamas ja on vahetatud uue vastu. Puurkaevpumpla torustik on
vahetatud. Seinale on paigaldatud elektri-automaatika kilp. Puurkaevpumpla juures on
asfalteeritud pumplaesine plats. Kuna PK-1 asub PK-1a-st ca 10 m kaugusel, siis piirdeaed
ja juurdesõidutee on mõlemal puurkaevul ühine. Kehtestatud sanitaarkaitseala 30 m on
tagatud, sanitaarkaitsealal reostusallikaid ei ole ja majandustegevust ei toimu.
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Joonis 6.1 PK-1 puurkaevpumpla välisvaade
PK-1A (puurkaev nr 2084, pass nr 4291)
Puurkaev on puuritud 1976. aastal EKE Ehitus- ja Montaazivalitsuse poolt, asub ca 10 m
kaugusel puurkaevust nr 2079 (PK 1). Puurkaev on 211 m sügavune ja avab KambriumVendi veekompleksi Gdovi veekihti (kõrge mineraalainete sisaldusega), kaevu töötavasse
ossa on paigaldatud perfofilter. Puurkaevu tootlikkus on kuni 32,4 m3/h. Puurkaev on
aastaid olnud reservis.
Alljärgnevalt on toodud puurkaevu tehnilised näitajad.
Tabel 6.24 Puurkaevu konstruktsioon
Manteltoru diameeter, mm
324
219
Perfofilter, 219

Intervall, m
+1,2-140,3
133,6-211
188,3-210,2

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart

Tabel 6.25 Puurkaevu proovipumpamise andmed
Passi nr

Deebit,
m3/h

2084

28,8;32,4

Veetaseme
alanemine,
m
7;7,5

Staatiline
veetase, m

Dünaamiline
veetase, m

Erideebit,
m3/h*m

4,5

11,5;12

0,504;4,32

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart

Tabel 6.26 Puurkaevupumba andmed
Katastri
nr

Passi
nr

Puurkaevu
nimi

Paigaldamise
aeg

Paigaldatud
pump

Asetussügavus,
m

Pumba
tootlikkus,
m3/h

2084

4291

PK-1A

5.10.1977

ЭЦВ 6-10100

30

45

Allikas: AS Narva Vesi

AS Infragate Eesti
Tallinn 2010

34

Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010-2022
Kinnitatatud Narva-Jõesuu linnavolikogu 29.09.2010 määrusega nr 23

Joonis 6.2 PK-1A puurkaevpumpla välis- ja sisevaated
Puurkaev asub II astme pumplahoones, hetkel ei ole töökorras. Automaatikaseadmed on
uued. Puurkaevu suue jääb pumpla põrandast 0,4 m kõrgusele. Veetootmisel on kasutusel
kaheastmeline süsteem – puurkaevust PK-1 pumbatakse vesi kahte reservuaari
kogumahuga 500 m3.
Puurkaevu hoone (20x15,7m) silikaattellistest seinad on väljastpoolt üle krohvitud. Hoonel
on plekk-katus, katuslaes on luuk puurkaevu teenindamiseks. Soojustamata hoonel on uus
metalluks, põrand on betoonkattega. Hoone kütmiseks on seinale paigaldatud
elektriradiaator. Puurkaevpumpla torustik, puurkaevu päis ja armatuur on osaliselt
amortiseerunud.
Puurkaevu ümber on moodustatud sanitaarkaitseala 30 m ulatuses. Liikumise piiramiseks
on sanitaarkaitsealal rajatud piirdeaed. Puurkaevu teenindamiseks on rajatud
killustikkattega teenindustee ja –plats.
Pumpla hoones paikneb linna kesk-rõhuandur koos isekirjutajaga, seade reguleerib rõhku
linnasüsteemis ning isekirjutaja jäädvustab näidud igal ajamomendil.
Pumpla hoone ei jäta head muljet, hoones paikneb osaliselt töökoda ning ruum jätab
äärmiselt korrastamata mulje. Hoone teises otsas asub AS Narva Vesi klienditeenindus.
Hoone rekonstrueerimisel peab säilitama hoone sisemõõdud mahus, mis võimaldaks sinna
mahutada veetöötlusseadmed ja II astme pumbad. Klienditeeninduse ruumid vajavad
kapitaalremonti. Puurkaevpumpla ümbrus tuleb korrastada. Kehtestatud sanitaarkaitseala
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30 m on tagatud. Pumpla ümbrus on lage, sanitaarkaitsealal reostusallikaid ei ole ja
majandustegevust ei toimu.
PK-5 (kat nr 2081, passi nr 33290)
Puurkaev PK-5 on rajatud Trust Promburvod poolt 1974.a. Puurkaev avab Kambrium-Vendi
veekompleksi Voronka veekihti. Puurkaev asub pumplahoones sees allpool maapinda, suue
on kaetud kaanega. Puurkaev on 132 m sügavune. Puurkaevu tootlikkus on kuni 8,4 m3/h
veetaseme alanemise 17 m juures. Puurkaevu optimaalne toodang on 240 m3/d. Puurkaev
on varustatud veemõõtjaga ja veeproovi võtmiseks kraaniga.
Alljärgnevalt on toodud puurkaevu tehnilised näitajad.
Tabel 6.27 Puurkaevu nr.2081 konstruktsioon
Manteltoru diameeter , mm
377
273
219, võrkfilter

Intervall, m
0-25,0
0-92,0
84,0-132,0

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart

Tabel 6.28 Puurkaevu proovipumpamise andmed aastast 1974
Puurkaevu
nr.

Deebit,
m3/h

2081

8,4

Veetaseme
alanemine,
m
17

Staatiline
veetase, m

Dünaamiline
veetase, m

Erideebit,
m3/h*m

14

31

0,5

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart

2081

PK-5

2004

EMU K 47-1 7

Pumba
tootlikkus
(m3/h)

Asetussügavus, m

Paigaldatud
pump

Paigaldamise
aeg

Puurkaevu
nimi

Puurkaevu nr

Tabel 6.29 Puurkaevupumba andmed

55

9

Allikas:AS Narva Vesi, Eeluuring “Narva-Jõesuu linna puurkaevude vee kvaliteedi tõstmine. Veetöötlustehnoloogia
projektlahendus”, Tallinn 2008, OÜ Veelux.

Puurkaevpumpla torustik ja armatuur ning hoones paiknev hüdrofoori on amortiseerunud.
Puurkaevus on terastorustik, pumba väljundtoru on PVC materjalist.
Silikaattellistest
pumplahoone
välismõõdud
on
3,6 x 5 m.
Katuslagi
on
raudbetoonpaneelidest, varustatud montaažiava-puitluugiga, katusekatteks on plekk.
Põrand on
betoonkattega, uks on soojustatud. Kaevu suue paikneb pumbajaamas
maapinnast 20 cm kõrgusel. Seinale on paigaldatud elektri-automaatika kilp.
Puurkaevpumpla juures puudub pumplaesine plats, juurdesõidutee on olemas. Piirdeaed on
olemas, kuid lukustamata. Kehtestatud sanitaarkaitseala 30 m ei ole tagatud.
Sanitaarkaitseala asetseb mitme eraomaniku kinnistul.
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Joonis 6.3 PK-5 puurkaevpumpla sisevaade
PK-6 (puurkaev nr 2089, pass nr 5503)
Puurkaevpumpla nr 6 asub Narva-Jõesuu hooldekodu läheduses, Metsa tn 6b. 1985. aastal
EKE Ehitus- ja Montaazivalitsuse poolt puuritud puurkaevu sügavus on 115 m. Puurkaevu
avab Kambrium-Vendi veekompleksi Voronka veekihti 83,2-109,85 m sügavusel, kaevu
töötavasse ossa on paigaldatud traatfilter. Puurkaevu tootlikkus on kuni 16 m3/h veetaseme
alanemise 2,8 m juures. Puurkaevu optimaalne toodang on 216 m3/d. Puurkaev asub
hoones sees. Puurkaevu suue jääb pumpla põrandast 0,5 m kõrgusele. Puurkaev on
varustatud veemõõtjaga ja veeproovi võtmiseks kraaniga.
Alljärgnevalt on toodud puurkaevu tehnilised näitajad.
Tabel 6.30 Puurkaevu konstruktsioon
Manteltoru diameeter, mm
426
324
168
Traatfilter, 168

Intervall, m
+0,3-26,5
+0,3-79,0
77,0-115,0
83,2-109,85

Allikas: AS Viimsi Vesi poolt 2008 aastal koostatud Narva-Jõesuu linna puurkaevude tehniline iseloomustus

Tabel 6.31 Puurkaevu proovipumpamise andmed
Passi nr

Deebit,
m3/h

5503

16

Veetaseme
alanemine,
m
2,8

Staatiline
veetase, m

Dünaamiline
veetase, m

Erideebit,
m3/h*m

46,7

49,5

5,724

Allikas: AS Viimsi Vesi poolt 2008 aastal koostatud Narva-Jõesuu linna puurkaevude tehniline iseloomustus

Tabel 6.32 Puurkaevupumba andmed
Katastri
nr

Passi
nr

Puurkaevu
nimi

Paigaldamise aeg

Paigaldatud
pump

Asetussügavus,
m

Pumba
tootlikkus,
m3/h

2089

5503

PK-6

2001

EMU K 47-1 7

73,5

9

Allikas:As Narva Vesi, AS Viimsi Vesi poolt 2008 aastal koostatud Narva-Jõesuu linna puurkaevude tehniline
iseloomustus

Silikaattellistest
pumplahoone
välismõõdud
on
3,6 x 5 m.
Katuslagi
on
raudbetoonpaneelidest,
varustatud
montaažiava-puitluugiga.
Katusekatteks
on
kummibituumenist rullmaterjal. Põrand on betoonkattega. Uks on metallist ja lukustatud.
Puurkaevpumpla torustik ja armatuur on terasest.
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Puurkaevpumpla juures puudub pumplaesine plats, juurdesõidutee on olemas, piirdeaed on
lukustamata. Kehtestatud sanitaarkaitseala 30 m on tagatud. Sanitaarkaitsealal
reostusallikaid ei ole ja majandustegevust ei toimu.
PK-7 (kat nr 2082, passi nr 36988)
Puurkaev PK-7 on rajatud Trust Promburvod poolt 1975.a. Puurkaev avab Kambrium-Vendi
veekompleksi Voronka veekihti. Puurkaevu sügavus on 130 m. Puurkaev asub
pumplahoonest ca 3 m kaugusel, 2 m sügavuses betoonrõngastest süvendis. Puurkaevu
optimaalne toodang on 333 m3/d. Puurkaev on varustatud veemõõtjaga ja veeproovi
võtmiseks kraaniga.
Alljärgnevalt on toodud puurkaevu tehnilised näitajad.
Tabel 6.33 Puurkaevu nr.2082 konstruktsioon
Manteltoru diameeter , mm
377
219
127
127, võrkfilter

Intervall, m
0,0-30,0
+0,5-90,0
85,0-130,0
88,0-130,0

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart

Tabel 6.34 Puurkaevu proovipumpamise andmed aastast 1975
Puurkaevu
nr.

Deebit,
m3/h

2082

-1

Veetaseme
alanemine,
m
4,4

Staatiline
veetase, m

Dünaamiline
veetase, m

Erideebit,
m3/h*m

23

27,4

-1

Allikas: Eeluuring “Narva-Jõesuu linna puurkaevude vee kvaliteedi tõstmine. Veetöötlustehnoloogia
projektlahendus”, Tallinn 2008, OÜ Veelux.
Märkus: 1- andmed puuduvad

2082

PK-7

2002

EMU K 47-1 7

Pumba
tootlikkus
(m3/h)

Asetussügavus, m

Paigaldatud
pump

Paigaldamise
aeg

Puurkaevu
nimi

Puurkaevu nr

Tabel 6.35 Puurkaevupumba andmed

92

9

Allikas:Eeluuring “Narva-Jõesuu linna puurkaevude vee kvaliteedi tõstmine. Veetöötlustehnoloogia
projektlahendus”, Tallinn 2008, OÜ Veelux.

Puurkaev paikneb hoonest 3 m kaugusel 2 m sügavuses betoonrõngastest süvendis, mille
läbimõõt on 4 m. Puurkaevupump on paigaldatud 92 m sügavusele 127 mm läbimõõduga
võrkfiltri sisse.
Silikaattellistest
pumplahoone
välismõõdud
on
9,4 x 12 m.
Katuslagi
on
raudbetoonpaneelidest,
varustatud
montaažiava-puitluugiga.
Katuse
katteks
on
plekkmaterjal. Pumplahoone on jagatud vaheseinaga kaheks erinevaks ruumiks, kus
eespoolses ruumis asub torustik ja armatuur ning hüdrofoor, mis on osaliselt
amortiseerunud. Hoone põrand on betoonkattega, seinad on seestpoolt üle löödud
kipsplaadiga, uks on plekist, aknad on kinni müüritud. Kuna pumplahoone on liialt suur ja
soojustamata, siis on suured ka küttekulud. Niiskuskahjustused seintel ja põrandal. Teine
ruum on soojustamata ja kütmata, seisab tühjana. Hoone kõrval on tuletõrjemahuti, mille
seisukord on teadmata.
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Kehtestatud sanitaarkaitseala 30 m on tagatud. Sanitaarkaitsealal reostusallikaid ei ole ja
majandustegevust ei toimu.

Joonis 6.4 Puurkaevpumpla PK-7 välisvaade

PK- 9 (puurkaevu nr 2080, pass nr 33045)
Puurkaevpumpla nr 9 asub aadressil Metsa tn 9x. 1972. aastal puuritud puurkaevu sügavus
on 130 m. Puurkaev avab Kambrium-Vendi veekompleksi Voronka veekihi 87-130 m
sügavusel, kaevu töötavasse ossa on paigaldatud võrkfilter. Puurkaevu tootlikkus on kuni
18 m3/h (veetaseme alanemisel 10 m). Puurkaevu optimaalne toodang on 240 m3/d.
Puurkaev asub hoones sees. Puurkaevu suue jääb pumpla põrandast 0,5 m kõrgusele.
Puurkaev on varustatud veemõõtjaga ja veeproovi võtmiseks kraaniga.
Alljärgnevalt on toodud puurkaevu tehnilised näitajad.
Tabel 6.36 Puurkaevu konstruktsioon
Manteltoru diameeter, mm
377
273
Võrkfilter, 219

Intervall, m
0,0-90,0
0,0-92,0
87-130,0

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart

Tabel 6.37 Puurkaevu proovipumpamise andmed
Passi nr

Deebit,
m3/h

33045

12;18

Veetaseme
alanemine,
m
8;10

Staatiline
veetase, m

Dünaamiline
veetase, m

Erideebit,
m3/h*m

16

24;26

1,548;1,8

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart

Tabel 6.38 Puurkaevupumba andmed
Katastri
nr

Passi
nr

Puurkaevu
nimi

Paigaldamise aeg

Paigaldatud
pump

Asetussügavus,
m

Pumba
tootlikkus,
m3/h

2080

33045

PK-9

2001

EMU K 47-1 7

59

9

Allikas: AS Narva Vesi

Silikaattellistest pumplahoone (mõõdud 3,6 x 4,9m) seinad on seest krohvitud ja värvitud.
Katuslagi on raudbetoonpaneelidest, varustatud montaažiava-puitluugiga, katusekatteks on
plekk. Põrand on
betoonkattega, aknad on kinni müüritud, uks on metallist ja
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soojustamata. Puurkaevpumpla torustik ja armatuur on vahetatud. Sügavveepumba tööd
juhib sagedusmuundur.
Puurkaevpumpla juures puudub teenindusplats. Kehtestatud sanitaarkaitseala 30 m on
tagatud. Puurkaevpumpla on ümbritsetud aiaga, mis on lukustamata.

Joonis 6.5 PK-9 välis- ja sisevaade (puurkaevu päis)
PK-10 (kat nr 2083, passi nr 4562)
Puurkaev PK-10 on rajatud EKE Ehitus- ja Montaaživalitsuse poolt 1978.a. Puurkaevpumpla
nr 10 asub aadressil Raja tn 8. Puurkaevu sügavus on 120 m. Puurkaev avab KambriumVendi veekompleksi Voronka veekihi 83-106 m sügavusel, kaevu töötavasse ossa on
paigaldatud võrkfilter. Puurkaevu tootlikkus on kuni 25,5 m3/h (veetaseme alanemisel
15,40 m). Puurkaevu optimaalne toodang on 240 m3/d. Puurkaev asub hoones sees.
Puurkaevu suue jääb pumpla põrandast 0,9 m kõrgusele. Puurkaev on varustatud
veemõõtjaga ja veeproovi võtmiseks kraaniga.
Alljärgnevalt on toodud puurkaevu tehnilised näitajad.
Tabel 6.39 Puurkaevu nr.2083 konstruktsioon
Manteltoru diameeter , mm
426
324
168
168, võrkfilter

Intervall, m
0,0-23,1
+0,3-85,0
71,0-120,0
83,0-106,0

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart

Tabel 6.40 Puurkaevu proovipumpamise andmed
Puurkaevu
nr.

Deebit,
m3/h

2083

22,3;25,5

Veetaseme
alanemine,
m
13,35;15,40

Staatiline
veetase, m

Dünaamiline
veetase, m

Erideebit,
m3/h*m

30,90

44,25;46,3

1,67; 1,66

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart
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2083

PK-10

2001

EMU

K 47-1 7

Pumba
tootlikkus
(m3/h)

Asetussügavus, m

Paigaldatud
pump

Paigaldamise
aeg

Puurkaevu
nimi

Puurkaevu nr

Tabel 6.41 Puurkaevupumba andmed

58,5

9

Allikas:AS Narva Vesi, Eeluuring “Narva-Jõesuu linna puurkaevude vee kvaliteedi tõstmine. Veetöötlustehnoloogia
projektlahendus”, Tallinn 2008, OÜ Veelux.

Puurkaev asub silikaattellistest pumplahoones. Hoone katuslagi on raudbetoonpaneelidest,
varustatud montaažiava-puitluugiga. Soojustamata hoonel on uus metalluks, põrand on
betoonkattega. Hoone kütmiseks on seinale paigaldatud elektriradiaator.
Puurkaevu ümber on sanitaarkaitseala 30 m ulatuses. Puurkaevpumpla juures on
teenindusplats. Puurkaevpumpla
on ümbritsetud aiaga, mis on lukustamata. Pumpla
ümbrus on lage, sanitaarkaitsealal reostusallikaid ei ole ja majandustegevust ei toimu.

Joonis 6.6 PK-10 välisvaade
PK-12 (kat nr 2085, passi nr 5086)
Puurkaev PK-12 on rajatud EKE Ehitus- ja Montaaživalitsuse poolt 1981.a. Puurkaevpumpla
nr 12 asub aadressil Koidula tn 78a. Puurkaevu sügavus on 115 m. Puurkaev avab
Kambrium-Vendi veekompleksi Voronka veekihi 80,5-115 m sügavusel, kaevu töötavasse
ossa on paigaldatud võrkfilter. Puurkaevu tootlikkus on kuni 25,6 m3/h (veetaseme
alanemisel 12,00 m). Puurkaevu optimaalne toodang on 216 m3/d. Puurkaev asub hoones
sees. Puurkaevu suue jääb pumpla põrandast 0,9 m kõrgusele. Puurkaev on varustatud
veemõõtjaga ja veeproovi võtmiseks kraaniga.
Tabel 6.42 Puurkaevu nr.2085 konstruktsioon
Manteltoru diameeter , mm
324
168
168, võrkfilter

Intervall, m
+0,5-81,0
70,5-115,0
80,5-115,0

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart

Tabel 6.43 Puurkaevu proovipumpamise andmed aastast 1981
Puurkaevu
nr.

Deebit,
m3/h

2085

25,6

Veetaseme
alanemine,
m
12,00

Staatiline
veetase, m

Dünaamiline
veetase, m

Erideebit,
m3/h*m

24,10

36,1

2,12

Allikas: Puurkaevu arvestuskaart
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2083

PK-12

1975

ЭЦВ 6-10-80

Pumba
tootlikkus
(m3/h)

Asetussügavus, m

Paigaldatud
pump

Paigaldamise
aeg

Puurkaevu
nimi

Puurkaevu nr

Tabel 6.44 Puurkaevupumba andmed

80

12

Allikas: AS Narva Vesi, Eeluuring “Narva-Jõesuu linna puurkaevude vee kvaliteedi tõstmine. Veetöötlustehnoloogia
projektlahendus”, Tallinn 2008, OÜ Veelux.

Puurkaev asub silikaattellistest pumplahoones. Suudme manteltoru ots on põrandast 0,4 m
kõrgusel ning on kaetud tugiplaadiga, millesse on veetaseme mõõtmiseks tehtud ava.
Hoone katuslagi on raudbetoonpaneelidest, varustatud montaažiava-puitluugiga. Hoone
põrand on betoonkattega, aknad on kinni müüritud, uks on välja vahetatud.
Puurkaevpumpla torustik ja armatuur on amortiseerunud.
Puurkaevu ümber on sanitaarkaitseala 30 m ulatuses, piirdeaed.

Joonis 6.7 PK-12 välis – ja sisevaade (puurkaevu päis, elekterkilp)

6.3 VEEKVALITEET
6.3.1 Üldist
Joogivee kvaliteet peab vastama järgnevates dokumentides sätestatud nõuetele (edaspidi
“veekvaliteedi nõuded”):
• EL Joogivee Direktiiv 98/83 EC;
• Sotsiaalministri määrus nr. 82, 31. juuli 2001, “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded
ning analüüsimeetodid.”
Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetavale põhjaveele kehtestatakse
nõuded järgmise dokumendiga:
• Sotsiaalministri määrus nr 1, 2. jaanuar 2003, “Joogivee tootmiseks kasutatava või
kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded.”
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6.3.2 Puurkaevuvee kvaliteet
Joogiveevõtul põhjaveest peab vee erikasutaja koostama joogiveeallika kontrollikava viieks
aastaks, kui:
1) vett võetakse rohkem kui 10 m3 ööpäevas ja seda kasutab rohkem kui 50 inimest;
2) vett töödeldakse avalikuks kasutamiseks või majandustegevuseks.
AS Narva Vesi on koostanud ja Terviseameti Ida-Virumaa osakond on kooskõlastanud
12.12.2005 a. Joogiveeallika kontrolli kava Narva-Jõesuus aastateks 2006-2010. Proovide
võtmise kohtade arv on 7 ja proovivõtu kohad on puurkaevude juures. Kohad on
puurkaevud nr 2079 (PK-1), nr 2081 (PK-5), nr 2089 (PK-6), nr 2082 (Pk-7), nr 2080 (PK9), nr 2083 (PK-10), nr 2085 (PK-12). Analüüsitavaid näitajaid kontrollitakse üks kord
kolme aasta jooksul.
17.12.2008 aastal on ära määratletud joogivee süvakontrolli veeproovide võtmise sagedus
aastatel 2009-2011. Analüüsitavaid näitajaid kontrollitakse üks kord aastas. Radioloogilised
näitajad määratakse iga kümne aasta tagant. AS Narva Vesi tegi radioloogilised näitajad
kindlaks märtsis 2008. Järgmine määramine toimub 2018 aastal.
Põhjavee veekvaliteedi analüüsis on lähtutud Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a.
määrusest nr. 1 “Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja
põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded”.
AS-le Narva Vesi on 15.07.2009 väljastatud vee erikasutusluba nr L.VV/300837 põhjavee
võtmiseks üle 5 m3 ööpäevas.
Loas toodud nõuded on esitatud alljärgnevates tabelites:
Tabel 6.45 Lubatud veevõtt Narva-Jõesuu linnas
Veehaarde nimetus/
puurkaevu katastri nr
PK 1/2079
PK 1A/2084
PK-5/2081
PK-6/2089
PK-7/2082
PK-9/2080
PK-10/2083
PK-12/2085

Põhjaveekiht

Lubatud veevõtt,
m3/a
175 000
10 000
87 000
78 000
121 000
87 000
87 000
78 000

Kambrium-Vendi

Lubatud veevõtt,
m3/d
480
240
216
333
240
240
216

Allikas: Vee erikasutusluba nr L.VV/300837

Tabel 6.46 Vee-erikasutusloas toodud nõuded vee-ettevõttele
Tegevus
Veearvestuse
pidamine
Vee kvaliteedi
kontrollimine

AS Infragate Eesti
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Nõue
Puurkaevudest ja Narva jõest võetava vee arvestust pidada taadeldud
veemõõtjate alusel, fikseerides veevõtu päevikus veemõõtja näidud ja
veekogused kuude lõikes kuu alguses (või lõpus). Sagedus peab olema
selline, et veekasutuse aruandlus oleks usaldusväärne.
Loa kehtivuse ajal võtta veeproove Sotsiaalministri 31.07.2001 määruse
nr 82 „Joogivee kvaliteedi -ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“
nõuete ning asukohajärgse terviseametiga kooskõlastatud joogivee
kontrollikava järgi. Põhjavee proovides määrata ammoonium, hägusus,
elektrijuhtivus, flouriidid, kloriidid, lõhn, mangaan, naatrium, nitraat,
nitrit, oksüdeeritavus, raud, sulfaat, pH, värvus. Pinnavee proovides
määrata komponendid vastavalt ettenähtud rühmale (A,B,C).
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Tegevus

Põhjaveetaseme
mõõtmine

Nõue
Veeanalüüsid võtta vastavuses kehtiva metoodikaga
(Proovivõtumeetodid. Keskkonnaministri 6. mai 2002.a määrus nr 30).
Labor peab olema akrediteeritud ja sooritama katselaborite
võrdluskatsed.
Analüüsitulemused esitada Keskkonnaameti Viru regioonile.
Mõõta staatilist veetaset puurkaevudes vähemalt üks kord aastas. Kõik
mõõtmised teostada usaldusväärse mõõtevahendiga. Tulemuste
esitamisel ära näidata veetaseme mõõtepunkti absoluutkõrgus.
Tulemused arhiveerida ja esitada Keskkonnaameti Viru regioonile.

Allikas: AS-le Narva Vesi on väljastatud 15.07.2009 vee erikasutusluba nr. L.VV/300837 kehtivusega 16.07.200915.07.2014.

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse radioloogiliste näitajate uuringule Narva-Jõesuu linnas
kasutatava põhjavee kohta on Voronka veekihti avavate puurkaevude vee efektiivdoos
väike 0,07-0,12 mSv/aastas. Triitiumisisaldus on valdavalt 5-6 Bq/l, mis on mitmekordselt
väiksem lubatud piirnormist (100 Bq/l). Radionukliidide sisaldus on põhjavees looduslik ja
on seotud aluskorrakivimite ja Vendi settekivimite moodustumisajast pärit radionukliidide
sisaldusega.
Põhjavees lahustunud gaaside hulk on kõrge, hinnanguliselt 5-7 %. Põhilise osa Kambriumvendi veekompleksi Voronka veekihi gaasidest moodustab lämmastik. Gaaside eraldamine
enne joogivee veevõrku juhtimist on vajalik, et tagada joogivee kvaliteet veevõrgus ja
tarbija juures. Gaasiderikas põhjavesi kahjustab veevõrku ja veeseadmeid tarbija juures
ning soodustab torustike ja seadmete korrosiooni.
Allpool tabelis tuuakse puurkaevudest võetud veeproovide analüüside tulemused viimastel
aastatel ja vahetult puurkaevu puurimise järel. Joogiveeallikana kasutatava põhjavee I
kvaliteediklassi piirsisaldust ületavad näitajad on märgitud rasvase kirjaga.
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Tabel 6.47 Põhjavee kvaliteet (Pk-1A, PK-1, PK-5, PK-6)

Nr

Näitaja

Ühik

Määrus nr
82;
98/83/EC.

Proovi
võtmise aeg

PK-1A
2084

PK-1A
2084

PK-1
2079

PK-1
2079

PK-1
2079

PK-5
2081

PK-5
2081

PK-5
2081

PK-6
2089

PK-6
2089

PK-6
2089

4291

4291

2488

2488

2488

33290

33290

33290

5503

5503

5503

15.12.
76

04.07.
94

13.06.
06

07.07.
08

1.04.091

12.99

14.03.
07

07.07.
08

21.11.06

07.07.08

5.05.09

0

1

1

0

1

0

1

1

4

4

12

<5

4

4

5

<5

0,38

0,14

0,34

0,11

0,31

8,05

8,26

7,92

8,23

8,2

1

Lõhn

Lahjend
usastea

Tarbijale
vastuvõetav,
ebatavaliste
muutusteta

2

Värvus

mg/l Pt

Tarbijale
vastuvõetav,
ebatavaliste
muutusteta

3

Hägusus

NHÜ

Tarbijale
vastuvõetav,
ebatavaliste
muutusteta

0,24

0,1

3,49

4

pH

mg/l

6,5≤pH≤9,5

8,19

8,25

8,33

8,37

5

Ammoonium

mg/l

0,50

0,11

0,122

0,196

0,21

0,21

0,15

0,138

0,15

6

Nitritid

mg/l

0,50

<0,003

<0,003

0,003

<0,004

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

7

Nitraadid

mg/l

50

<0,1

<0,5

<0,1

<0,1

<0,5

<0,1

<0,5

<0,44

8

Üldkaredus

mg-ekv/l

-

5,0

4,22

0,72

0,7

9

Kloriidid

mg/l

250

920,0

1086,3

210,6

199

193

240,0

226

200,2

197

197,2

10

Sulfaadid

mg/l

250

5,0

3,20

<5

<2

<5

5,0

<2

<5

<2

<5
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Nr

Näitaja

Ühik

Määrus nr
82;
98/83/EC.

PK-1A
2084

PK-1A
2084

PK-1
2079

PK-1
2079

PK-1
2079

PK-5
2081

PK-5
2081

PK-5
2081

PK-6
2089

PK-6
2089

PK-6
2089

4291

4291

2488

2488

2488

33290

33290

33290

5503

5503

5503

0,093

0,089

0,495

0,14

0,127

0,11

0,132

0,105

0,074

1,27

1,5

1,35

1,55

1,6

<1

1,8

1,68

0,52

0,55

0,57

0,1

11

Üldraud

mg/l

0,2

0,1

12

Permanganaatne
hapnikutarve

mg/l O2

5,0

3,2

13

Fluoriid

mg/l

1,5

14

Kaltsium

mg/l

-

15

Naatrium

mg/l

200

16

Mangaan

mg/l

0,05

17

Elektrijuhtivus

μS cm-1
20˚C

2500

18

Bikarbonaat

mg/l

-

211

196

207

19

Vaba CO2

mg/l

-

2

2

2

20

Stabiilsusindeks

-

-

-0,15

-0,17

-0,18

21

Leelisus

mg-ekv/l

-

3,46

3,22

3,39

22

Coli-laadsed
bakterid

PMÜ/
100 ml

0

23

Escherichia coli

24

Enterokokid

PMÜ/
100ml
PMÜ/
100ml

0
0

6,8

7,4

0,182

0,50

0,55

0,53

8,0

7,6

7,6

196

183

196

197

185

193

0,0039

0,0045

<0,02

0,0063

0,0057

<0,02

942

964

938

962

944

941

3,1

1044

948

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebaloomu2
2
1
1
like
muutusteta
Allikas:AS Narva Vesi Keemialabor, AS Narva Vesi, Eeluuring “Narva-Jõesuu linna puurkaevude vee kvaliteedi tõstmine. Veetöötlustehnoloogia projektlahendus”, Tallinn 2008, OÜ Veelux.

25

Kolooniate arv
22o juures
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Märkus: a Lahjendusaste näitab, mitu korda peab proovi puhta veega lahjendama, et täheldatud lõhn või maitse ei oleks enam tuntav.
1-Puurkaevu töö on peatatud alates novembrist 2008.a ja käesoleval ajal asub puurkaev reservis. Proovivõtmise kuupäeval pumbati välja 10 m3 vett ja alles siis võeti veeproov.
07.07.2008 võetud Narva-Jõesuu linna puurkaevude vee kvaliteedinäitajad on määratud AS Tallinna Vesi laboris.

Tabel 6.48 Põhjavee kvaliteet (PK-7, PK-9, PK-10, PK-12)
Nr

Näitaja

Ühik

Määrus nr
82;
98/83/EC.

Proovi
võtmise aeg

PK-7
2082

PK-7
2082

PK-9
2080

PK-9
2080

PK-9
2080

PK-10
2083

PK-10
2083

PK-10
2083

PK-12
2085

PK-12
2085

PK-12
2085

36988
1.08.
00

36988
07.07.
08

33045
12.99

33045
14.03.
07

33045
07.07.
08

4562
12.99

4562
14.03.
071

4562
07.07.
08

5086
22.12.
81

5086
29.06.
99

5086
07.07.
08

1

0

2

0

1

0

2

1

Lõhn

Lahjendus
astea

Tarbijale
vastuvõetav,
ebatavaliste
muutusteta

2

Värvus

kraad

Tarbijale
vastuvõetav,
ebatavaliste
muutusteta

15

2

<5

4

6

4

5

6

3

Hägusus

NHÜ

Tarbijale
vastuvõetav
ebatavaliste
muutusteta

0,2

2,1

0,58

0,15

0,47

0,1

0,98

7,1

4

pH

mg/l

6,5≤pH≤9,5

8,18

8,26

8,33

8,09

8,25

8,34

8,12

8,25

5

Ammoonium

mg/l

0,50

<0,05

0,143

0,23

0,138

0,23

0,137

6

Nitritid

mg/l

0,50

<0,003

<0,003

<0,004

<0,003

<0,003

<0,003

7

Nitraadid

mg/l

50

<0,45

<0,5

<0,1

<0,5

<0,1

<0,5

8

Üldkaredus

mg-ekv/l

-

1,00

0,71

0,75

0,65

0,70

9

Kloriidid

mg/l

250

205,9

211

240,0

204

240,0
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8,46
0,39

0,06

0,11

0,006

0,005

0,89

<0,40

<0,5

0,64

1,0

0,53

0,59

185

161,6

161,7
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Nr

Näitaja

Ühik

Määrus nr
82;
98/83/EC.

PK-7
2082

PK-7
2082

PK-9
2080

PK-9
2080

PK-9
2080

PK-10
2083

PK-10
2083

PK-10
2083

PK-12
2085

PK-12
2085

PK-12
2085

10

Sulfaadid

mg/l

36988
2,0

36988
<2

33045
5,0

33045

33045
<2

4562
5,0

4562

250

4562
<2

5086
3,0

5086
<2,0

5086
<2

11

Üldraud

mg/l

0,2

0,16

0,085

0,14

0,131

0,106

0,14

0,252

0,074

0,1

0,530

1,179

12

Permanganaa
te
hapnikutarve

mg/l O2

5,0

1,3

2,1

1,51

3,1

1,62

1,2

3,0

1,3

3,9

13

Fluoriid

mg/l

1,5

0,58

0,51

0,51

0,53

0,51

0,54

0,56

14

Kaltsium

mg/l

-

9,0

7,1

7,0

6,8

7,0

6,5

6,2

15

Naatrium

mg/l

200

188

185

182

169

16

Mangaan

mg/l

0,05

0,0036

0,003

0,0048

17

Elektrijuhtivu
s

μS cm-1

2500

994

957

978

912

0,029

0,0429

935

898

20˚C
18

Bikarbonaat

mg/l

-

195

203

207

217

19

Vaba CO2

mg/l

-

2

2

2

1

20

Stabiilsusindeks

-

-

-0,18

0,03

-0,23

-0,01

21

Leelisus

mg-ekv/l

-

3,4

3,55

3,4

3,19

3,2

3,33

3,3

Allikas: AS Narva Vesi Keemialabor, AS Narva Vesi, Eeluuring “Narva-Jõesuu linna puurkaevude vee kvaliteedi tõstmine. Veetöötlustehnoloogia projektlahendus”, Tallinn 2008, OÜ Veelux.
Märkus: a Lahjendusaste näitab, mitu korda peab proovi puhta veega lahjendama, et täheldatud lõhn või maitse ei oleks enam tuntav.
1- proovivõtmise ajal puurkaev ei töötanud.
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Voronka veekihi põhjavesi on Cl-HCO3-Na-tüüpi, elektrijuhtivusega 938-1044 μS cm-1 20˚C.
Nagu näha eelnevast tabelist, vastab põhjavesi joogiveeallika I-II kvaliteediklassile.
Tähelepanuväärne on naatriumi piirsisalduse lähedane näitaja, mis viitab vajadusele
võimalikult vähe kontsentreerida veevõttu veehaaretest. Kuna tegemist on anaeroobses
keskkonnas tekkinud põhjaveega, kus vees lahustunud hapnik puudub, siis on vajalik enne
veevõrku suunamist toorvett aereerida organoleptiliste omaduste parandamiseks ja gaaside
eemaldamiseks. Põhjavee rauasisaldus tekitab joogiveesvees probleeme – puurkaevu nr 1
juures asuva veemahuti pinnad on kaetud tiheda limaja rauasettega. Vajalik on määrata
põhjavees väävelvesiniku sisaldus ja lahustunud hapniku sisaldus lisaks kohustuslikele
keemilistele ja füüsikalistele näitajatele filtreerimisprotsessi tehnoloogia täpsustamiseks.
Voronka veekihi põhjavesi on erakordselt pehme, karedus on 0,5 kuni 1,0 mg-ekv/l.
Pumbatavas põhjavees mikrobioloogilist reostust ei ole täheldatud.
6.3.3 Joogivee kvaliteet
Joogivee
mikrobioloogilised
kvaliteedinäitajad,
keemilised
kvaliteedinäitajad
ning
organoleptilisi omadusi mõjutavad, üldist reostust iseloomustavad näitajad ja radioloogilised
näitajad (indikaatorid) ei tohi ületada Sotsiaalministri vastuvõetud määruses nr. 82
31. juulist 2001. a “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” (viimati
muudetud 01.01.2010) esitatud piirsisaldusi.
Kuni 31. detsembrini 2007 oli lubatud toota, varustada, töödelda ja üle anda joogivett, mille
kvaliteedinäitajad ei vasta paragrahvis 6 toodud nõuetele raua, mangaani, vesinikioonide
kontsentratsiooni, värvuse, lõhna, hägususe, elektrijuhtivuse, kloriidi ja sulfaadi osas ning
mida kasutab rohkem kui 2000 inimest. Sellise vee tootmine, varustamine, töötlemine ja
üleandmine toimub vastavalt «Veeseaduse» paragrahvi 13¹ sätestatud nõuetele.
Joogiveele esitatud piirsisalduste ületamisel korraldab Terviseamet koostöös ekspertidega
terviseriski hindamise ja inimese tervise kaitsmise vajaduse korral abinõude programmi
väljatöötamise, mille kulud katab joogiveekäitleja. Kui lubatust kõrgemate näitajate puhul ei
kaasne ohtu inimese tervisele, võib seda vett kasutada joogivee otstarbeks.
Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümist reguleerib
Sotsiaalministri poolt 21.12.2001. a vastu võetud “Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid
tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja
kehtetuks tunnistamise kord”.
Vastavalt Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusele nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”, peab vee-ettevõtjal, antud juhul AS-l Narva Vesi,
olema joogivee kvaliteedi kontrolli kava. Kavas sätestatakse proovivõtukohad ning tava- ja
süvakontrolli sagedus.
AS Narva Vesi on koostanud ja kooskõlastanud Terviseameti Ida-Virumaa osakonnaga
„Joogivee kontrolli kava aastateks 2009 – 2011“. Käideldava vee kogus ööpäevas on 693 m3
(keskmine võetud vee hulk 2005-2007 aastate jooksul).
Joogivee kontrolli tehakse Narva-Jõesuus lasteaias „Karikakar“, aadressil Karja 25–
tavakontroll neli korda aastas (veebruar, juuni, august, oktoober) kava kehtivuse igal aastal
ja süvakontroll üks kord aastas (märts).
Tabel 6.49 Narva-Jõesuu linna joogivee kvaliteet
Näitaja

Ühik

Määrus nr
82;
98/83/EC.

1

Lõhn

2

Maitse

3

Värvus

Lahjendusaste1
Lahjendusaste1
kraad

Tarbijale
vastuvõetav,
ebatavaliste
muutusteta

Nr
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Lasteaed
„Karikakar“
Köök
07.05.07
Tarbijale
vastuvõetav,
ebatavaliste
muutusteta

49

Lasteaed
„Karikakar“
Köök
14.10.08
Tarbijale
vastuvõetav,
ebatavaliste
muutusteta

Lasteaed
„Karikakar“
Köök
17.03.09

Lasteaed
„Karikakar“
Köök
09.03.10

Tarbijale
vastuvõetav,
ebatavaliste
muutusteta

Tarbijale
vastuvõetav,
ebatavaliste
muutusteta
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Nr

Määrus nr
82;
98/83/EC.

Lasteaed
„Karikakar“
Köök
07.05.07

Näitaja

Ühik

4

Hägusus

NHÜ

5

pH

mg/l

6,5≤pH≤9,5

Alumiinium

µg/l

200

6

Ammoonium

mg/l

0,50

0,16

7

Nitritid

mg/l

0,50

8

Nitraadid

mg/l

9

Kloriidid

10

Lasteaed
„Karikakar“
Köök
14.10.08

Lasteaed
„Karikakar“
Köök
09.03.10

0,55

0,36

8,25

8,25

<40

<40

0,17

0,139

<0,003

<0,003

<0,006

50

<0,1

<0,1

<0,62

mg/l

250

211

211

206

Sulfaadid

mg/l

250

<5

<5

<5

11

Üldraud

mg/l

0,2

0,12

0,113

0,123

12

Fluoriid

mg/l

1,5

0,47

0,38

0,5

13

Mangaan

µg/l

50

3,30

<20

<20

14

Boor

mg/l

1

0,361

0,352

0,409

15

Elavhõbe

µg/l

1

<0,02

<0,05

<0,05

16

Seleen

µg/l

10

<0,4

<5

<5

17

Tsüaniid

µg/l

50

<0,003

<3

<3

18

Vask

mg/l

2

<0,1

0,026

<0,02

19

Naatrium

mg/l

200

173

201

203

20

Oksüdeeritavus

mg/l O2

5

1,33

1,30

1,34

<1,4

21

Elektrijuhtivus

μS/cm

2500

968

936

980

989

Trikloroeteen

µg/l

10

<0,1

<0,1

<0,1

Tetrakloroeteen

µg/l

10

<0,1

<0,1

<0,1

Benso(a)püreen

µg/l

0,010

<0,01

<0,01

<0,01

Benseen

µg/l

1,0

<0,1

<0,1

<0,1

1,2-dikloroetaan

µg/l

3,0

<0,1

<0,1

<0,1

Trihalometaanid
e summa

µg/l

150

0,8

<0,5

<0,5

Polütsüklilised
aromaatsed
süsivesinikud
(PAH)

µg/l

0,10

<0,1

<0,1

<0,1

p,p -DDE

µg/l

0,1

<0,01

<0,005

<0,005

α-Heksakloritsükloheksaan
γ-Heksakloritsükloheksaan
Pestitsiidide
summa
Kroom

µg/l

0,1

<0,01

<0,005

<0,005

µg/l

0,1

<0,01

<0,005

<0,005

µg/l

0,50

<0,05

<0,025

<0,025

µg/l

50

0,77

<1

<1

Nikkel

µg/l

20

<0,1

1,9

<1

Arseen

µg/l

10

<0,1

<1

<1

Kaadmium

µg/l

5,0

<0,01

<0,1

<0,1
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Lasteaed
„Karikakar“
Köök
17.03.09

8,05

50

8,18

0,195

0,203
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Nr

Lasteaed
„Karikakar“
Köök
07.05.07

Lasteaed
„Karikakar“
Köök
14.10.08

Lasteaed
„Karikakar“
Köök
17.03.09

Lasteaed
„Karikakar“
Köök
09.03.10

Näitaja

Ühik

Määrus nr
82;
98/83/EC.

Antimon

µg/l

5,0

0,04

<5

<5

Plii

µg/l

10

0,02

<1

<1

Coli-laadsed
bakterid

PMÜ/
100 ml
PMÜ/
100ml
PMÜ/
100ml

Escherichia coli
Enterokokid

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebaloomulike
muutusteta

Ebaloomu0
like
muutusteta
Allikas:AS Narva Vesi keemialabor veeanalüüside tulemused
Kolooniate arv
22o juures

PMÜ/1ml

Märkused: 1- Lahjendusaste näitab, mitu korda peab proovi puhta veega lahjendama, et täheldatud lõhn või
maitse ei oleks enam tuntav.

Määratud näitajate alusel ületab joogivees naatriumi ja üldraua sisaldus üksikutes
veeproovides joogiveele esitatud nõudeid. Mikrobioloogiliste näitajate osas vastab joogivesi
nõuetele.
Kuna
anaeroobsetes
tingimustes
tekkinud
põhjavesi
suunatakse
puurkaevpumplatest veevõrku töötlemata ja aereerimata, siis on tarbija juures probleemiks
joogivee halvad organoleptilised omadused, väga väike hapnikusisaldus ning lisaks
looduslikule rauasisaldusele veel agressiivse vee ja torustiku vastastikusest mõjust tulenev
kõrgendatud rauasisaldus.

6.4 VEEVÕRK
Narva-Jõesuu linna joogiveetorustike kogupikkus on 27,567 kilomeetrit. Rajatud on
joogiveevõrgustik enamjaolt perioodil 1961 kuni 2007. Enamjagu (80%) torustikest on
rajatud perioodil 1961 kuni 1981. 68 % torustikest on metallist. 11 % torustikest malmist
ning ainult 17 % torustikest on PE ning rajatud perioodil 2005-2007. 4 % torustike materjal
ja rajamisaastad on teadmata, seega eeldatavasti rajatud 1960-ndatel ning materjaliks
samuti teras või malm. Olemasoleva
torustiku
seisund on halb ning kohest
rekonstrueerimist vajab ca 16 kilomeetrit. Joogiveetorustik puudub näiteks osaliselt Jõe,
Õnne, Lootuse, Karja, Vabaduse, Lennuki, Koidula, Mäe, Vilde, Kesk ja Kiriku tänavatel.
Veevõrgu kvaliteet on mitterahuldav ning seda näitavad ka suured lekked veevõrgust.
Veekadude osakaal on ca 60 %. Suurimad veekaod on Nurme, Aia, Metsa, Linda, Vabaduse,
Kesk, J. Poska ja Raja tänavatel. Veevõrgu halva seisundi peapõhjuseks on kehv
ehituskvaliteet.
Torustike läbimõõdud (21% on dn32-63, 49% on dn110, 27% on dn150, 2% on dn200)
vastavad enamuses (torud dn32-63 tuleb vahetada välja vähemalt dn110-le)
transporditavale veekogusele. Suured probleemid on hetkel rõhu tagamisega kõigis võrgu
osades. Lahenduseks tuleks rekonstrueerida täies ulatuses II-astme süsteem koos
rõhuautomaatikaseadmete ja II-astme pumpade asendamisega.
Siibrite seisund on ebarahuldav, 85% sulgarmatuurist tuleks välja vahetada.
Torustiku skeem on esitatud Joonisel NA15-1-01.

6.5 TULETÕRJE VEEVARUSTUS
Tuletõrjehüdrantide üldarv on Narva-Jõesuus 135 ning nende tehniline seisukord on selline,
et kõik nad vajaksid edasise ekspluatatsiooni korral rekonstrueerimist.
Tuletõrjemahuteid on linnas 12, kogumahuga 1150 m3.
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Tuletõrjevee kasutus lühi- ja pikaajalises perspektiivis peab ja jääb püsima Narva-Jõesuu
linnas tuletõrjehüdrantide baasil.
Avalikke veevõtukohti kasutatakse ainult äärmisel juhul. Juhul, kui linn soovib rajada
tuletõrjeveevõtuks lisareservuaarid, siis need tuleb rajada võttes arvesse seda, et neile
peab olema tagatud kerge ligipääs ja aastaringne kasutus.
Olemasolevate hüdrantide asukohad on esitatud joonisel NA15-1-01.

6.6 VEEBILANSS
Ühisveevarustuse klientide arv Narva-Jõesuus oli 2010. a alguses 2849 inimest, so 95 %
elanikkonnast. Narva-Jõesuu veevärki haldab AS Narva Vesi.
Suuremate asutuste ja ettevõtete veetarbimised 2009. aastal:
Tabel 6.50 Suuremate ettevõtete ja asutuste veetarbimised
Ettevõtted
2009 (m3/a)
2009 (m3/d)
Egeria Kinnisvara OÜ
38 507
105,5
Narva-Jõesuu Hooldekodu SA
7510
20,6
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
2545
7
Kirde Piirivalvepiirkond
2325
6,4
Narva-Jõesuu Lastekodu
1813
5
Kirderand OÜ
1254
3,4
Povian OÜ
1098
3
Nimetatud ravi ja puhkeüksused on suured veetarbijad. Ettevõtete ja asutuste veetarbimine
moodustab ca 42 % tarbitud veest. Vett võetakse peamiselt klientide ja töötajate
olmevajaduste rahuldamiseks.
Tabel 6.51 Perspektiivne veetoodang ja tarbimine Narva-Jõesuus
Ühik
Veetoodang
Veetarbimine, sh
- elanike poolt
- juriidiliste isikute ja
tööstuste poolt tarbimine
Ühiktarbimine
Arvestamata vesi
Arvestamata vesi

20091

2016

2022

m3/d

1005

1077

1707

m3/d

428,1

538,4

1280

m3/d

250,4

268

268

m3/d

177,7

270,4

1012

l/d elaniku kohta
m3/d
%

88
576,9
57

91
538,6
50

91
427
25

Allikas: Allikas: AS Narva Vesi, Konsultandi arvutused
Märkus: 1-müüdud veekogused
2-2016-2022 a. – konsultandi arvutused

2009. aastal oli Narva-Jõesuus keskmine ühisveevarustuse veetarve elaniku kohta ca 88
l/d. Keskmine veetoodang on arvutatud pumplate veemõõtjate alusel. Keskmine
veetarbimine on leitud makstud veekoguste alusel.
Veetoodangu suurenemine tuleneb uue veetorustiku väljaehitamisest ja sellega kaasnevast
elanike ja ettevõtete liitumisest ühisveevarustussüsteemiga. Samuti on muutus tingitud
keskmise veetarbimise kasvust 91 l/d-ni inimese kohta.
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6.7 VEEVARUSTUSE PÕHIPROBLEEMID
Olemasoleva ühisveevarustussüsteemi probleemid on loetletud alljärgnevalt:
•

veevõrgu halb olukord. Olevasolevad torustikud on valdavalt vanad ja rajatud
madala ehituskvaliteediga;

•

osa elanikkonnast on veevarustussüsteemiga ühendamata;

•

puurkaevpumplate halb olukord;

•

probleemid tuletõrjeveevarustusega;

•

leketest tingitud veekadude osakaal on väga suur;

•

joogiveeallikate kvaliteet ei vasta I kvaliteediklassi nõuetele (raud, värvus, hägusus,
kloriidid, naatrium) ja vee gaasidesisaldus.
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7

KANALISATSIOON

Käesolevalt käsitletakse Narva-Jõesuu olemasolevaid ühiskanalisatsioonitorustike
reoveepumplate seisukorda ning hinnatakse reovee koguseid ja kontsentratsioone.

ja

Andmed
Narva-Jõesuu
linna
kanalisatsioonisüsteemi
olemasoleva
seisukorra
arenguperspektiivide kohta pärinevad AS-lt Narva Vesi ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuselt.

ja

Põhilised probleemid ühiskanalisatsioonil on rajatiste amortiseerumine ja halb
ehituskvaliteet. Reovesi juhitakse mööda 11,607 km pikkust survetoru Narva
reoveepuhastusjaama, kus see nõetekohaselt puhastatakse. Elanikud, kellel puudub
ühiskanalisatsioonisüsteemi kasutamise võimalus, juhivad oma reovee kogumiskaevudesse.
Tabel 7.52 Ühiskanalisatsioonisüsteemi teenusega varustatud elanikkond NarvaJõesuus
Asula
Elanikkond
2010 a.
Eramajad
Korteriühistud
Juriidilised isikud
Kokku

2999
2999

Liitunud
kliendid

Liitunud
elanikkond,
inimest

Liitunud
elanikkond,
% asula
elanikkonnast

1889

63

1889

63

91
57
59
207

Allikas: AS Narva Vesi, Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Märkus: Eramajade elanikkonnast on liitunud ca 63 %, juriidilistest isikutest ja KÜ-dest on ühiskanalisatsiooniga
liitunud 100 %.

Optimaalne
teeninduspiirkond
ja
reoveekogumisalade
määramine
lähtub
Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud piirkondadest. Narva-Jõesuu linn on reoveekogumisala, kust tulenev reostuskoormus on suurem kui 2000 ie-d. Narva-Jõesuu linna
reoveekogumisala reostuskoormus on 2900 ie-d.
Reoveekogumisala piir on toodud Joonistel NA15-1-01 ja NA15-2-01.

7.1 KANALISATSIOONIVÕRK
Narva-Jõesuu linnas on 14,9 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, materjaliks on
valdavalt keraamika ja terastorud, ülejäänud on malm, asbest, teras ja raudbetoon torud.
Vanade torustike (rajatud 1970-90-ndatel) tehniline seisukord on katastroofiliselt halbpinnasevee infiltratsioon, palju on setteid. Torustike keskmine vanus on 30 aastat. Ei ole
teada kõikide torustike täpseid asukohti, vanuseid, läbimõõte. Ükski reoveekaevudest ei
vasta vajalikele tingimustele. Enamus kaevudel puuduvad hermeetilised põhjad, nad on ära
vajunud ja lihtsustavad reovee otse loodusesse jõudmist.
Narva-Jõesuu linnas on ca 4 km survekanalisatsioonitorustikku, materjaliks on valdavalt
polüetüleen-teras ja malmtorud, lisaks 11,607 kilomeetrit pikk survetoru, mis juhib NarvaJõesuu linna reovee Narva linna reoveepuhastile, sealjuures materjaliks teras 2,877 km
ulatuses ning 8,73 km ulatuses PVC materjalist.
Olemasoleva torustiku asukoht on esitatud joonis NA15-1-01.
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7.2 REOVEEPUMPLAD
Narva-Jõesuus on kasutusel neli reoveepumplat.
Olemasolevate pumplate asukohad on toodud joonisel NA5-1-01.
Pumplate nimekiri ja tehnilised andmed on esitatud järgnevalt.
KPJ-1
Tabel 7.53 Ülevaade KPJ-1 reoveepumplast
Jrk
Pumpla nimi
nr
Ehitusaasta
(tähistus kaardil)
1.

KPJ-1

1972

Survetoru
pikkus, m
600

Pumpla mark
2 x S105 4H6B511
Q=36,5 l/s; H=17 m;
P=1,5 kW

Seisundi
hinnang
Rahuldav

Allikas: AS Narva Vesi

KPJ-1 on kasutusel kaks sukelpumpa. 2009 novembris ja 2010 a. jaanuari kuus vahetati
välja KPJ-1-s sukelpumbad, üldine seisundi hinnang on rahuldav.

Joonis 7.8 Reoveepumpla KPJ-1 tehnoloogiline skeem
KPJ-2
Tabel 7.54 Ülevaade KPJ-2 reoveepumplast
Jrk
Pumpla nimi
nr
Ehitusaasta
(tähistus kaardil)
1.

KPJ-2

1984

Survetoru
pikkus, m
821

Pumpla mark
2 x SV024BH
Q=0-26 l/s;
H=1,6-13 m;
P=2,3 kW

Seisundi
hinnang
Halb

Allikas: AS Narva Vesi

KPJ-2 on kasutusel kaks sukelpumpa. 1997 aastal vahetati välja KPJ-2-s sukelpumbad,
üldine seisundi hinnang on halb.
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Joonis 7.9 Reoveepumpla KPJ-2 välisvaade ja tehnoloogiline skeem

KPJ-3
Tabel 7.55 Ülevaade KPJ-3 reoveepumplast
Jrk
Pumpla nimi
Ehitusaasta
nr
(tähistus kaardil)
1.

KPJ-3

1981

Survetoru
pikkus, m
612

Pumpla mark
2x
SE1.80.100.55.4.51D
Q=26 l/s;
H=21,3 m;
P=5/5 kW

Seisundi
hinnang

Rahuldav

Allikas: AS Narva Vesi

KPJ-3 on kasutusel kaks sukelpumpa. 2009 novembris ja 2010 a. jaanuari kuus vahetati
välja KPJ-3-s sukelpumbad, üldine seisundi hinnang on rahuldav.

Joonis 7.10 Reoveepumpla KPJ-3 sisevaade
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Joonis 7.11 Reoveepumpla KPJ-3 tehnoloogiline skeem
KPJ-4
Tabel 7.56 Ülevaade KPJ-4 reoveepumplast
Jrk
Pumpla nimi
nr
Ehitusaasta
(tähistus kaardil)
1.

KPJ- 4 (Peapumpla)

1997

Survetoru
pikkus, m
ca 11 607

Pumpla mark
2x S1-174H
Q=41,5 l/s;
H=22,17 m;
P=17 kW

Seisundi
hinnang
Hea

Allikas: AS Narva Vesi

KPJ-4 on kasutusel kaks sukelpumpa. 1998 aastal vahetati välja KPJ-1-s sukelpumbad,
üldine seisundi hinnang on hea.

Joonis 7.12 Reoveepumpla KPJ-4 välis- ja sisevaade
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Joonis 7.13 Reoveepumpla KPJ-4 tehnoloogiline skeem

7.3 REOVEEPUHASTI
7.3.1 Üldist
Nõuded heitvee pinnasesse või veekogusse juhtimiseks on kehtestatud Vabariigi Valitsuse
määrusega nr 269, 31. juuli 2001. Määrus on vastavuses Asulareovee direktiiviga
91/271/EEC.
Perspektiivselt tuleb arvestada HELCOMi Läänemere tegevuskava (HELCOMi ministrite
kohtumine. Kraków, Poola, 15. november 2007) soovituslike nõuetega, millised erinevate
ie-koormustega reoveepuhastite jaoks on järgmised:

I. Ühiskanalisatsiooni kogutavat ja üle 100 000 inimekvivalendi suuruse koormusega
reoveepuhastites puhastatavat olmereovett või sarnast reovett tuleb puhastada
võimalikult ruttu selliselt, et tulemuseks on:

•

BHT5 vähemalt 80 % vähendus või BHT5 kontsentratsioon reoveepuhasti
heitvees kuni 15 mg/l;

•

üldfosfori vähemalt 90 % vähendus
reoveepuhasti heitvees kuni 0,5 mg/l;

•

üldlämmastiku
vähemalt
70-80
%
vähendus
kontsentratsioon reoveepuhasti heitvees kuni 10 mg/l.

või

üldfosfori
või

kontsentratsioon
üldlämmastiku

ELi liikmesriikidest osalisriikide suhtes kehtivate olemasolevate õigusaktide kohaldamist:
•

100 000 inimekvivalendiga asulate heidete puhul hiljemalt 31. detsembriks
2015.
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II.

Ühiskanalisatsiooni kogutavat ja 10 001–100 000 inimekvivalendi suuruse
koormusega reoveepuhastites puhastatavat olmereovett või sarnast reovett tuleb
puhastada võimalikult ruttu selliselt, et tulemuseks on:

•

•

BHT5 vähemalt 80 % vähendus või BHT5 kontsentratsioon reoveepuhasti
heitvees kuni 15 mg/l;

•

üldfosfori vähemalt 90 % vähendus
reoveepuhasti heitvees kuni 0,5 mg/l;

•

üldlämmastiku
vähemalt
40-80 %
vähendus
kontsentratsioon reoveepuhasti heitvees kuni 15 mg/l.

ELi

liikmesriikidest osalisriikide
kohaldamist:

suhtes

või

kehtivate

üldfosfori

kontsentratsioon

või

üldlämmastiku

olemasolevate

õigusaktide

•

10 001–100 000 inimekvivalendiga linnastute heidete puhul hiljemalt 31.
detsembriks 2015;

•

teise võimalusena oleks üle 10000 inimekvivalendiga linnastute puhul reovees
esineva fosfori töötlemisel soovitatav vähendus kuni 2013. aastani 1,0 mg/l või
90%. 0,5 mg/l nõude rakendamise üle otsustavad osalisriigid vastavalt
HELCOMile esitatud riiklikele programmidele 2010. aastaks.

III. Ühiskanalisatsiooni

kogutavat ja 2 001–10 000 inimekvivalendi suuruse
koormusega reoveepuhastites puhastatavat olmereovett või sarnast reovett tuleb
puhastada võimalikult ruttu selliselt, et tulemuseks on:

•

•

BHT5 vähemalt 80 % vähendus või BHT5 kontsentratsioon reoveepuhasti
heitvees kuni 15 mg/l;

•

üldfosfori vähemalt
80 % vähendus
reoveepuhasti heitvees kuni 1,0 mg/l;

•

üldlämmastiku vähemalt 30 % vähendus või üldlämmastiku kontsentratsioon
reoveepuhasti heitvees kuni 35 mg/l;

•

KHT vähemalt 75 % vähendus või KHT kontsentratsioon reoveepuhasti heitvees
kuni 125 mg/l.

ELi
•

liikmesriikidest osalisriikide
kohaldamist:

suhtes

või

kehtivate

üldfosfori

kontsentratsioon

olemasolevate

õigusaktide

2001–10 000 inimekvivalendiga linnastute heidete puhul hiljemalt 31.
detsembriks 2018.

IV. Ühiskanalisatsiooni kogutavat ja 300–2000 inimekvivalendi suuruse koormusega
reoveepuhastites puhastatavat olmereovett või sarnast reovett tuleb puhastada
võimalikult ruttu selliselt, et tulemuseks on:
•
BHT5 vähemalt 80 % vähendus või BHT5 kontsentratsioon reoveepuhasti
heitvees kuni 25 mg/l;

•

•

üldfosfori vähemalt 70 % vähendus
reoveepuhasti heitvees kuni 2,0 mg/l;

•

üldlämmastiku vähemalt 30 % vähendus või üldlämmastiku kontsentratsioon
reoveepuhasti heitvees kuni 35 mg/l.

EL-i liikmesriikidest
kohaldamist:
•

osalisriikide

suhtes

või

kehtivate

üldfosfori

kontsentratsioon

olemasolevate

õigusaktide

300–2 000 inimekvivalendiga linnastute heidete puhul hiljemalt 31.
detsembriks 2018.
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7.3.2 Reoveepuhasti
Käesoleval hetkel toimub reovee puhastamine Narva reoveepuhastis. Narva-Jõesuu linna
reovesi juhitakse sinna mööda 11,607 kilomeetrit pika survetoru abil, läbimõõduga DN350
(2,9 km) ja De 400 (8,73 km).

Tabel 7.57 Narva linna reoveepuhasti projektvõimsus
Olemasoleva HPJ projekteeritud
Vooluhulk elanikud, m3/d
Vooluhulk tööstus, m3/d
Prognoositud võimsus aastaks 2035
Vooluhulk elanikud, m3/d
Vooluhulk tööstus, m3/d

võimsus
38 500
7 200
9 878
8 103*

*Suurte sademehulkade puhul ei pruugi HPJ tööstuspoole projekteeritud võimsus olla piisav. Prognoosis on
arvestatud viie viimase aasta Narva HPJ poolt tööstustarbijatega arveldatud sadevee hulka.

Narva linna reoveepuhastusjaam on rekonstrueeritud 2005.aastal. Ehitamisel osalesid AS
Skanska EMV, A/S Krüger ja AB Purac.
Ehitustööde tulemusel tekkisid kaks eraldi reovee puhastamise magistraali: majanduslikolme reovee puhastamiseks tootlikkusega 38 500 m3 ööpäevas ja tööstusreovee (AS
Kreenholmi Valduse, AS Nakro) puhastamiseks tootlikkusega 7200 m3 ööpäevas.
Kommunaalreovee ja tööstuse reovee töötlemine toimub erinevaid tehnoloogiad kasutades.
Veed liidetakse peale puhastusprotsesside läbimist ja suunatakse Narva jõkke (väljalaskme
kood IV 117).
Narva linna reoveepuhastusjaamas puhastatakse reovett etapiviisiliselt.
• Mehaaniline puhastamine suuremõõtmelisest prügist toimub perforeeritud restidel. Ava
läbimõõt on 6 mm, seega suuremate mõõtudega prügi ei satu järgnevatesse
puhastussõlmedesse, see pressitakse ja kogutakse eraldi konteineritesse, mis hiljem
veetakse prügilasse.
• Liivapüüdurites eemaldatakse reoveest abrassiivmaterjal, mis võib kahjustada pumpasid,
ummistada torujuhtme ja segada järgnevate protsesside toimumist.
• Segunemiskambris segatakse reovesi ja muda, tänu millele toimubki reovee puhastamise
bioloogiline protsess.
• Aerotankides luuakse optimaalsed tingimused bioloogiliseks puhastuseks (hapnikuga
küllastamine, lisasegunemine, vajaliku aja fikseerimine).
• Vesi aerotankidest koguneb jaotuskambrisse ja suundub selititesse. Seal lisatakse
raudsulfaat(kloriid)fosfaatide efektiivsemaks eemaldamiseks reoveest.
• Selitites eraldub reoveest bioloogiline muda. Muda pöördub protsessi algusesse
(segunemiskambrisse) puhastamata reoveega segunemiseks. Selitusvesi suunatakse
selititest Narva jõkke.
• Osa bioloogiliselt aktiivset muda suunatakse pärast selitit sette töötlussõlme, kus see
metaantankis
stabiliseeritakse
ja
tsentrifuugides
dehüdratiseeritakse.
Saadud
dehüdratiseeritud muda võib kasutada haljastamises, rekultiveerimise eesmärgil. Muda
kvaliteet vastab Keskkonnaministri 30.12.2002 määrusele nr 78 "Reoveesette
põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded".
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Tööstusreovesi puhastatakse lihtsustatud tehnoloogiaga, mis sisaldab aeroobse-anaeroobse
töötlemise ühes ja samas aerotankis, koagulandi lisamise ja aktiivmuda eraldamise
järelsetitist.
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Tabel 7.58 Narva HPJ tehnoloogiline skeem

Keskkonnaameti Viru regiooni poolt AS-le Narva Vesi väljastatud vee erikasutusloas nr
L.VV/300837 (16.07.2009- 15.07.2014) on Narva linna puhasti väljalasule (väljalaskme
kood IV117) suublasse Narva jõgi (suubla kood VEE1062200) kehtestatud Tabel 7.59
esitatud nõuded. Lubatud vooluhulk 16 680 500 m3/a, keskmiselt ~45 700 m3/d.
Järgnevas Tabel 7.59 on esitatud
projektvõimsus 45 700 inimekvivalenti:

reoveepuhasti

tehnilised

näitajad,

arvestuslik

Tabel 7.59 Narva linna reoveepuhasti tehnilised näitajad
Parameeter

Projekteeritud,
m3/d

Vooluhulk,
m3/d

45 700

BHT7
HA
Nüld
Püld
KHT

Määrus nr
269 Juuli,
2001
-

Vee
erikasutusluba2
45 700

Tegelik 2009.a.
10 7824

Sisend
mg/l

Väljund
mg/l

Väljund
mg/l

Väljund
mg/l

Sisend
mg/l3

Väljund
mg/l3

-5
-5
-5
-5
-5

-5
-5
-5
-5
-5

15
25
-1
1,5
125

15
15
10
1,0
125

136,3
147,9
38,5
7,4
335,1

9,73
10,61
9,23
0,72
70,9

Allikas: AS Narva Vesi
Märkused:1 –Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrus nr 269 “Heitvee pinnasesse või veekogusse juhtimise
kord” pole normeeritud
2 –Vee erikasutusluba nr L.VV/300837 (16.07.2009-15.07.2014)
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3 - 2009 aasta keskmised näitajad (ööpäeva keskmised)
4 – kokku Narva HPJ olmeliin (Narva kanal ja sademevesi, elanikud ja muu tööstus, sh Kreenholm ja
Nakro ning Narva-Jõesuu elanike ning tööstuse kanal ja sademevesi)
5- andmed puuduvad

7.4 REOVEE VOOLUHULGAD
Narva-Jõesuus on seisuga 01.01.2010.a 2999 elanikku, ühiskanalisatsioonisüsteemiga on
liitunud 1 889 inimest (63 % elanikkonnast). Ühiskanalisatsiooniga on ühendamata
ligikaudu 1110 inimest (37 % elanikkonnast). AS Narva Vesi andmetel oli
ühiskanalisatsioonisüsteemi kasutavate elanike reoveeteke ligikaudu 102 liitrit ööpäevas
inimese kohta (2009. aasta reovee maht/ühendatud elanike arv/365 päeva * 1000;
numbritega: 70089 m3/1890 inimest/365päeva*1000=102 liitrit). 2009. aastal tekkis
Narva-Jõesuu asutustes ja ettevõtetes reovett kokku ligikaudu 68 903 m3 (ligikaudu 189
kuupmeetrit ööpäevas).
Suuremate
asutuste
ja
reoveekogused 2009 aastal:

ettevõtete,

kes

kasutavad

ühiskanalisatsiooniteenust,

Tabel 7.60 Narva-Jõesuu suuremate ettevõtete reoveekogused
Ettevõtted
Egeria Kinnisvara OÜ (Meresuu Spa)
Narva-Jõesuu Sanatoorium AS
Narva-Jõesuu Hooldekodu SA

2009 (m3/d)
38 507
7 831
7 510
2 500
2 325
1 813
1 254
1 098

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Kirde Piirivalvepiirkond
Narva-Jõesuu Lastekodu
Kirderand OÜ
Povian OÜ

2009 (m3/a)
105,5
21,5
20,6
6,8
6,4
5,0
3,4
3,0

Tabel 7.61 Narva-Jõesuu reovee perspektiivsed vooluhulgad
Ühik
Reovee vooluhulk Narva
linna puhastile
Reovesi tarbijatelt
Reovesi majapidamistest
Reovesi ettevõtetest ja
asutustest
Lisavesi (infiltratsioon)1
Lisavesi (infiltratsioon)

2009

2016

2022

1249,82

1062

1813

m3/d
m3/d
m3/d

380,8
192

663,8
196,9

1269
246

188,8

466,9

1023

m3/d
%

869
70

398,2
38

544
30

m /d
3

Allikas: AS Narva Vesi, konsultandi arvutused
Märkused: 1- Infiltratsioon sisaldab torustikku infiltreerunud pinnase ning sademevett, samuti drenaaživett ning
vett ühisvoolse kanalisatsiooni restkaevudest
2-Arvestuslik, arv ei pruugi olla täpne, sest mõõtur viimases pumplas enne puhastit ei ole täpne.
Mõõtur mõõdab pumpade tööd, kuid mitte otseselt vooluhulki. Puhastis eraldi Narva-Jõesuust tulevat
reovett ei arvestata.

Narva linna reoveepuhastil toimub reovee vooluhulga mõõtmine. Eraldi mõõdetakse
tööstusliini ja olmeliini vooluhulka.
Narva-Jõesuu linnast Narva linna reoveepuhastile jõudev infiltratsioonivee kogus moodustas
2009. a ligikaudu 70 % puhastile jõudvast vooluhulgast, perspektiivselt väheneb see 30%le.
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7.5 SADEMEVEE KANALISATSIOON JA PINNASEVEE ÄRAJUHTIMINE
Narva-Jõesuu linnas on 100% ühisvoolne kanalisatsiooni. Sademeveetorustikke rajatud ei
ole. Olemas on 70-80-tel rajatud kuivenduskraavid, mis käesolevaks ajaks on kinni
kasvanud.
Pikas perspektiivis on oluline jälgida, et kinnisvaraarendajad nii Narva-Jõesuus, kui ka
Narva – Narva-Jõesuu maantee äärsetel aladel lahendaksid sademevee kogumise
kinnistutelt muul alternatiivsel viisil ega suunaks seda ühiskanalisatsiooni, et mitte
koormata liigselt ja ilmaasjata Narva linna reoveepuhastit
Perspektiivsete kraavide ja sademeveetorustike asukohad Narva-Jõesuus on esitatud
joonisel NA15-2-01.

7.6 KANALISATSIOONI PÕHIPROBLEEMID
Olemasoleva ühiskanalisatsioonisüsteemi probleemid on loetletud alljärgnevalt:
•

kanalisatsioonivõrgu halb olukord. Olemasolevad torustikud on valdavalt vanad ja
rajatud madala ehituskvaliteediga. Suur lisavee kogus ühiskanalisatsioonis jms;

•

kogu linn ei ole kaetud ühiskanalisatsioonisüsteemiga, vajadus laienduste järele;

•

puudub sademeveekanalisatsioon.
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8

ARENDUSPIIRKONDADE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

Narva-Jõesuu linna üldplaneering on koostatud ajavahemikul 1999-2000.
Narva-Jõesuu linna üldplaneering on kehtestatud Narva-Jõesuu linnavolikogu 14.09.2000.a.
määrusega nr 33.
Narva-Jõesuu linna üldplaneering on dokument, mille eesmärgiks on omavalitsuse
tasakaalustatud arengu kavandamine pikemaks perioodiks, linna arengusuutlikkuse ja
konkurentsivõime tagamine ning maa- ja veealade kasutamise planeerimiseks.
Üldplaneering tugineb linna arengukavale. Üldplaneering kujutab endast eelkõige
kokkuleppeid, mille saavutamisel vähendatakse erinevate planeeritaval maa-alal
tegutsevate huvigruppide vahelisi pingeid. Vastuvõetud üldplaneering on aluseks tulevastele
detailplaneeringutele ning maakorraldusele.
Narva-Jõesuu linna üldplaneering on vormistuslikult jaotatud kaheks omavahel seotud
osaks. Esimene osa sisaldab üldplaneeringu lähteülesannet, planeerimisprotsessi kirjeldust,
hetkeolukorra analüüsi ja keskkonnamõjude hindamist. Lähteandmete analüüsi osas on
eraldi toodud hetkeolukorra probleemid ja kitsaskohad ning välja pakutud ka võimalikud
üldplaneeringuga teostatavad lahendused.
Üldplaneeringu teise osa põhisisuks on perspektiivse maakasutusplaani "Narva-Jõesuu
2015" kujunemise kirjeldus ning maakasutusplaani seletuskiri. Lisatud on ka soovitused
üldplaneeringu rakendamiseks. Vaatamata tihedale seotusele omavad üldplaneeringu osad
ka iseseisvat iseloomu - vastavalt vajadusele on võimalik kasutada kas ainult lähteandmete
kogumikku või siis perspektiivset maakasutusplaani.
Rajatavad kanalisatsiooni ja tsentraalse veevarustuse ning samuti gaasitrassid on näidatud
üldplaneeringu kaardil nr.16 (Tehniline infrastruktuur). Kaardil on toodud ka tehnilise
infrastruktuuri hetkelolukord. Eelkõige planeeritakse uute elamupiirkondade ühendamist
kanalisatsiooni- ja veetrassidega.
Eelkõige planeeritakse uute elamupiirkondade ühendamist kanalisatsiooni- ja veetrassidega.
Üldplaneeringu järk-järgulist rakendamist kajastav tegevuskava kuulub metoodiliselt
üldplaneeringu juurde. Toimingute etapiviisilise järjekorra ning täpsemad teostamise
tähtajad, vastutavad isikud ja rahalised vahendid kinnitavad siiski üldplaneeringu
kehtestanud linnavõimud. Seetõttu üldplaneeringu rakendamise etapiviisilise järjestuse on
määranud Linnavolikogu. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine on II tähtsuse
järjekorras.
Ehitustegevus Narva-Jõesuu linnas toimub
arengukavade ja ehitusprojektide alusel.

peamiselt

detailplaneeringute,

lokaalsete

Detailplaneeringud haaravad üldjuhul nii uusi elamurajoone kui ka üksikuid kinnistuid.
Suuremad Konsultandile teadaolevad detailplaneeringud on toodud alljärgnevas tabelis.
Nimetatud on kehtivad ja algatatud suuremad detailplaneeringud reoveekogumisala piirides.
Tabel 8.62 Narva-Jõesuu suuremad detailplaneeringud reoveekogumisala piires

DP olemasolev
DP nimi, aadress olukord

DP tähis

AS Narva Vesi
poolt
väljastatud
tehnilised
Perspektiivne
tingimused,
veevajadus,
kuupäev
m3/d

Hirve 7

tühi plats

C/3364

8.12.2006

5

Raja 2

tühi plats

C/3440

19.12.2006

48
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DP olemasolev
DP nimi, aadress olukord

Koidu 29
Kesk 2
Koidula 19 Noorus
Aia 27

endine 2-korruseline
teenindusmaja, praegu on
lagunenud ning seisab
tühajana
tühi maja, mis on valmis
ehitatud 2009, kuid keegi
ei ela
endise Nooruse asemel 9korruselised elamud
pansionaat, praegu on
vanad lagunenud majad

DP tähis

AS Narva Vesi
poolt
väljastatud
tehnilised
Perspektiivne
tingimused,
veevajadus,
kuupäev
m3/d
15.03.2007

C/743

5
19.03.2007

C/784
C/713
C/1102

5
26.03.2007
20.04.2007

305
12

Jõe 26
Raja 12

5-korruseline ridaelamu

C/1436

22.05.2007

Tühi plats

C/1901

20.07.2007

5

Vabaduse 35

3-korruseline elamu

C/2329

11.09.2007

28
5
5

Vilde-Poska-Hirve

lastekodu

C/2756

31.10.2007

Metsa-Linda-Hirve

lastekodu

C/2757

31.10.2007

Riigimaa 500, Nurme
49
Koidula 14a
Vabaduse 72

lastekodu
endine Kajakas, ehitus
käib

Koidula 17
Metsa 7

Pargi, Hahni, Kiriku,
Koidula19 , Aia 14
Pargi 8
Kesk 11
Supeluse-Aia-Lennuke

15.01.2008

C/37

Hirve 25
Suur Lootsi 9

C/2758

surfikeskus
endine muusikakool, on
midagi tulemas, mis pole
selge, perspektiivne
aquapark

praegu lagunenud maja,
ei ole tarbija

31.10.2007

15.01.2008

C/86

12

5
4
32

C/103

17.01.2008

6

C/1254
C/115

30.06.2008

2,5

26.01.2009

300

C/186

9.02.2009
517

C/1533

14.10.2009

C/1699

29.06.2006

C/542

22.02.2007

4

C/1788

30.11.2009

6

KOKKU

10
3

1324,5

Allikas: AS Narva Vesi

Eelnevast tabelist järeldub, et juriidilistest isikutest arenduste perspektiivne veevajadus on
1324,5 m3/d.
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9

INVESTEERINGUPROJEKTIDE EESMÄRGID JA
LAHENDUSALTERNATIIVID
9.1

EESMÄRGID

Ühisveevärgi ja
eesmärkidest:

–kanalisatsiooni

süsteemipärane

väljaarendamine

lähtub

peamistest

•

tagada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenus võimalikult paljudele elanikele;

•

kaitsta kasutatavaid
reostusohu eest.

veeallikaid

ja

looduskeskkonda

inimtegevusest

tuleneva

Investeeringuprojektide kavandamisel on lähtutud järgnevatest lähteandmetest:
•

Narva-Jõesuu linna arengukava aastateks 2000-2012;

•

Narva-Jõesuu linna üldplaneering;

•

Narva-Jõesuu detailplaneeringud;

•

reoveekogumisalade määramine;

•

Eeluuring
“Narva-Jõesuu
linna
puurkaevude
vee
kvaliteedi
Veetöötlustehnoloogia projektlahendus” OÜ Veelux, Tallinn 2008;

•

Teostusuuring ”Narva-Jõesuu Water and Wastewater System Improvement Project
Feasibility Study”, October 2004, S.H.E.R INgenieurs-Conseils sa;

•

Narva-Jõesuu linna puurkaevude tehniline iseloomustus. AS Viimsi Vesi, Viimsi 2008;

•

Narva ja
Narva-Jõesuu veehaarete põhjavee tarbevaru
Geoloogiakeskus, Hüdrogeoloogia osakond, Tallinn 1999.

tõstmine.

hinnang,

Eesti

Narva-Jõesuu linna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni probleemide, investeeringute
vajaduste ja nende realiseerimise võimalike alternatiivide väljaselgitamisel tuleb arvestada:
Tehniliste aspektidega:
•

vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hetkeseisund;

•

Narva-Jõesuu puurkaevpumplad on amortiseerunud;

•

osa veevõrgu torustikust on amortiseerunud või ületamas oma kasutusiga;

•

vee- ja kanalisatsioonitorustike seisukord on osaliselt teadmata;

•

puuduvad täpsed andmed tuletõrje veemahutite seisukorra ning mõõtmete kohta.

Keskkonna aspektidega:
•

olemasolevad kanalisatsiooni – ja veetorustikud on amortiseerunud;

•

osa elanikkonnast ei ole varustatud ühiskanalisatsiooni teenusega;

•

liigse põhjavee pumpamise korral soolase merevee sissetungiga põhjavette;

•

reovee võimalik filtreerumine pinnasesse ohustab põhjavee kvaliteeti.

Majanduslike aspektidega:
•

vee-, reovee- ja sademeveetorustiku rajamise ja rekonstrueerimise maksumused;

•

kohaliku omavalitsuse ja vee-ettevõtja finantsiline seisund;

•

vee- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimise kulud.
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Investeeringuprojektide väljatöötamisel tuleb lähtuda teeninduspiirkonna veekanalisatsioonisüsteemide
seisundist
ning
järgmistest
eeldustest,
nõuetest
seadusandlusest:

ja
ja

Investeeringuprojektide realiseerimisega peab olema tagatud:
•

Joogivee vastavus Sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja
kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (RTL 2001, 100, 1369);

•

suublasse juhitava heitvee vastavus Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrusele
nr 269 ning Euroopa Ühenduse asula reovee direktiivile nr 91/271;

•

HELCOMI 15. 11. 2007 soovitusest 28E/5 „HELCOMi Läänemere tegevuskava“ (vt ptk
7.3);

•

olemasolevatele elamutele tagatakse piisava survega nõutele vastava joogivee
kättesaadavus tarbimispunktis;

•

reovee kogumine ja puhastamine Keskkonnaministri 02.07.2009 käskkirjaga üle
2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladelt;

Inveeringuprojektid koostatakse 12 aastaks 2011-2022, millest:
•

2011-2015 on lühiajaline investeeringuteprogramm;

•

2016-2022 on pikajaline investeeringute programm.

Lühiajalises programmis tehtavate tööde finantseerimiseks on Narva-Jõesuul plaanis
koostada 2010. aastal rahastamistaotlus (III taotlusvoor) Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
(ÜF) programmperioodile 2007-2013.
Investeeringuprojektide realiseerimise ajakava määratlemisel lähtub Konsultant:
•

Narva-Jõesuu linna rahalistest vahenditest ja abiraha ning sooduslaenude saamise
võimalustest;

•

olemasolevate vee- ja kanalisatsioonirajatiste seisundist, töötamise efektiivsusest ja
selle vastavusest nõuetele, järgides kehtivat seadusandlust;

•

vajadustest
ühiskanalisatsioonivõrgu
väljaarendamiseks
laiendamiseks või alternatiivsete lahendite rakendamiseks;

•

kanalisatsioonirajatiste keskkonnamõjudest.

9.2

ja

olemasolevate

INVESTEERINGUPROJEKTIDE LAHENDUSALTERNATIIVID

9.2.1 Ühisveevarustus
Narva-Jõesuus on alates 2009. aastast töös peamiselt kuus ühisveevarustuse KambriumVendi veekompleksi Voronka veekihti avavat puurkaevu - nr 2081 (PK-5), nr 2089 (PK-6),
nr 2082 (PK-7), nr 2080 (PK-9), nr 2083 (PK-10) ning nr 2085 (PK-12), mis rahuldavad
käesoleval ajal linna veevajaduse. Kõikide puurkaevude haldajaks on AS Narva Vesi.
Puurkaevud on ühendatud ühtsesse veevõrku. Reservis on puurkaevud nr 2079 (PK-1) ja nr
2084 (PK-1A). PK-1 kasutatakse hooajaliselt, kui kasvab järsult veetarbimine.
Põhjavee anaeroobsest iseloomust lähtuvalt on vahetult veevõrku pumbatav vesi gaase
sisaldav ja ebameeldiva lõhna ning maitsega. Peamisteks probleemideks on joogivee
kõrgendatud üldraua sisaldus ja veevarustussüsteemi väike töökindlus. Enamasti on
võimalik probleeme lahendada ning olukorda parandada mitmel viisil.
Seega otsustati kaaluda kolme alternatiivi:
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•

alternatiiv I – Narva-Jõesuu linna veega varustamine Narva ühisveevõrgust ja
olemasolevate Narva-Jõesuu kahe puurkaevpumpla (Pargi tn PK-1 ja Koidula tn 78a
PK-12) rekonstrueerimine reservpumplatena;

•

alternatiiv II – olemasolevate Narva-Jõesuu puurkaevpumplate (Pargi tn PK-1,
Koidula tn 78a PK-12, Raja tn 8 PK-10 ja PK-6) rekonstrueerimine;

•

alternatiiv III – olemasolevate Narva-Jõesuu linna puurkaevpumplate (Pargi tn 3b
PK-1, Karja tn 25a PK-5, Metsa tn 5a PK-6, Vilde tn 32 PK-7, Metsa tn 9x PK-9,
Koidula tn 78a PK-12 ja Raja tn 8 PK-10 ) rekonstrueerimine ja täiendava Voronka
veekihi veehaarde rajamine väljapoole Narva-Jõesuu linna pikemas perspektiivis.

9.2.1.1 Alternatiivide kirjeldus
Alternatiiv I – Narva-Jõesuu linna veega varustamine Narva ühisveevõrgust ja
olemasolevate Narva-Jõesuu kahe puurkaevpumpla (Pargi tn PK-1 ja Koidula tn 78a PK-12)
rekonstrueerimine reservpumplatena.
Alternatiivis nähakse ette olemasoleva Narva-Jõesuu veehaardesüsteemi väljalülitamine,
kusjuures osa puurkaevpumplaid jäetakse reservi ning linna veevõrk ühendatakse Narva
linna veevõrguga.
Alternatiiv eeldab suuremahulist veetorustiku ehitamist nii Narva-Jõesuu linnas, NarvaJõesuu ja Narva vahel kui osaliselt ka Narva linnas. Narva linnas oleks lähim võimalik
ühenduskoht Narva-Jõesuu linna veega varustamiseks Rakvere tänaval asuv kaev V0291
(torustiku läbimõõt 200 mm). Narva-Jõesuus oleks võimalikuks ühenduskohaks J.Poska
tänaval asuv kaev V0001 (torustiku läbimõõt 100 mm). Rajatava veevarustustorustiku
pikkus oleks kokku 13 826 m. Arvestada tuleb De200 PEH PN10 torustiku rajamisega
rasketes pinnaseoludes - peamiselt lubjakivist koosnevatesse kivimkihtidesse.
Võttes toru läbimõõduks D=200/170,6 saame:
• Q=42 l/s=150m3/h=3600 m3/d;
• v=1,34 m/sek;
• ΔP=8,548 m/1000 m; Σ ΔP=8,548 x 13,8=118 m=11,8 bar.
Lisaks torustiku ehitusele tuleb ette näha Narva linna pumpla ehitamine koos
kommunikatsioonidega. Vajalik on pumplahoone rajamine, pumpade paigaldamine koos
armatuuridega,
elektrivarustus,
rõhuanduri
ja
automaatikabloki
paigaldamine,
induktsioonveemõõtja paigaldamine pumplasse Narva-Jõesuusse jõudnud ja võrkuantava
vee mõõtmiseks.
Vajalik on alternatiivi rakendumisel säilitada reservpuurkaevpumplad, et tagada
joogiveevarustus ja tuletõrjevesi hädaolukorras. Selleks tuleb rekonstrueerida osa
puurkaevpumplaid - PK-1 (Pargi) ja PK-12 (Koidula tn) reservpumpla jaoks vajalikus
mahus, kusjuures veetöötlusseadmeid ei ole vaja nendesse paigaldada. Puurkaevudes
nr 2079 ja nr 2085 teostatakse videouuringud, mille alusel kavandatakse puurkaevude
renoveerimistööd (puhastus- ja proovipumpamised, kõrvaliste esemete eemaldamine,
filtrite puhastamine jne.). Juhul, kui osutub vajalikuks puurkaevu rekonstrueerimine, siis
rekonstrueeritakse kaev vastavalt rekonstrueerimise projektile. Projekti peab koostama
puurkaevude ja –aukude projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi
omav isik. Projekt tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga, kes kooskõlastab või keeldub
projekti kooskõlastamisest.
Alternatiivi I realiseerimise ligikaudne maksumus on toodud alljärgnevas tabelis:
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Tabel 9.63 Alternatiivi I peamised komponendid ja maksumus
Hinnanguline
maksumus, kr1

Kirjeldus
Ühendustorustiku rajamine:
Survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal DN200, 13 826 m

23 504 200

Survetõstepumpla rajamine:
Teise astme pumpla tehnoloogia (60 m3/h)

440 000

Pumpla hoone ehitamine (12 m2)

200 000

Juurdepääsutee rajamine pumplani (244 m2)

54 900

Piirdeaia rajamine ümber pumpla (90 m)

36 000

Elektritööd

110 000

Elektrivõrguga liitumine

61 250

KOKKU

24 406 350

Pargi II astme pumpla (puurkaev nr 2079 ja uus projekteeritav puurkaev)
rekonstrueerimine reservpumplana:
Üheastmelise pumpla tehnoloogia

135 000

Teise astme pumpla tehnoloogia (60 m3/h)

220 000

Pumplahoone rekonstrueerimine (300 m2)

1 225 000

Reservuaar, maht 2x250 m3

1 125 000

Juurdepääsutee pumplani, 553 m2

124 425

Desinfitseerimisseadmed

40 000

Puurkaevu nr 2079 videouuring

10 000

Puurkaevu renoveerimistööd (puhastus- ja proovipumpamine,
kõrvaliste esemete eemaldamine, filtrite puhastamine jms.)
70 000
Elektritööd

110 000

Hüdrostaatiliste nivooandurite paigaldus

25 000

Uue puurkaevu puurimine

260 000

Ühendustorustik uuest puurkaevust pumplani (ca 88 m)

149 600

KOKKU

3 494 025
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Hinnanguline
maksumus, kr1

Kirjeldus

Koidula tn 78a pumpla (puurkaev nr 2085) rekonstrueerimine reservpumplana:
Üheastmelise pumpla tehnoloogia

135 000

Pumplahoone rekonstrueerimine (12 m2)

73 000

Puurkaevu nr 2085 videouuring

10 000

Puurkaevu renoveerimistööd (puhastus- ja proovipumpamine,
kõrvaliste esemete eemaldamine, filtrite puhastamine jms.)
70 000
Hüdrostaatiliste nivooandurite paigaldus

25 000

Elektritööd

110 000

KOKKU

423 000

I ALTERNATIIV- MAKSUMUS KOKKU

28 323 375

Märkus: 1- baseerub aastatel 2008-2010, jooksvates hindades

Alternatiiv II – olemasolevate Narva-Jõesuu puurkaevpumplate (Pargi tn PK-1, Koidula
tn 78a PK-12 ja Raja tn 8 PK-10) rekonstrueerimine
Vajalik on olemasoleva Pargi II astme puurkaevpumpla rekonstrueerimine ning ühe
täiendava puurkaevu rajamine selle lähedusse ja Koidula tn 78a puurkaevpumpla (PK-12,
puurkaev nr 2085) ning Raja tn 8 puurkaevpumpla (PK-10, puurkaev nr 2080)
rekonstrueerimine.
Täiendava puurkaevu rajamine Pargi I veehaardesse.
Narva-Jõesuu linna tulevikuperspektiive arvestades ja veevarustussüsteemi töökindluse
tagamiseks rajatakse täiendav puurkaev eeldatava sügavusega kuni 130 m olemasoleva
Pargi tänava veehaarde lähedusse. Puurkaevu täpne asukoht määratakse puurkaevu
projektis, kus kaevu projekteerimisel peab arvestama puurkaevude omavahelisi mõjusid
tekkivatele veetasemetele kontsentreeritud veehaarde tingimustes. Näha ette rajatavast
uuest
puurkaevust
toorvee
juhtimine
Pargi
veehaarde
rekonstrueeritavasse
astmepumplasse. Puurkaev tuleb projekteerida ja rajada tootlikkusega ligikaudu 25 m3/h.
Uus täiendav puurkaev rajatakse Kambrium-Vendi veekompleksi Voronka veekihti tuginedes
piirkonna hüdrogeoloogilisele läbilõikele. Puurkaevu täpne sügavus ja konstruktsioon
määratakse kindlaks puurkaevu projektis. Projekteerimisel lähtuda eelkõige uuele
puurkaevule sanitaarkaitseala tagamise vajadusest ning vajadusest tagada segamiseks
olemasoleva puurkaevu veega võimalikult minimaalse radionukliidide sisalduse ja kloriidning naatriumioonide sisaldusega toorvesi. Puurkaevude puurimiseks ja likvideerimiseks on
vajalik hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsents.
Puurkaevpumplale tuleb tagada vähemalt 30 m sanitaarkaitseala (veekiht on pindmise
reostuse eest hästi kaitstud). Puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamine 50 meetrilt 30
meetrile on võimalik puurkaevu projekteerimise käigus. Vajalik on veehaarde
puurkaevudele sanitaarkaitseala projekti koostamine vastavalt Veeseadus (VS) § 28 lg (2),
(4) ja (6) ja § 281 ning Keskkonnaministri 16 detsembri 1996. a määrusele nr 61
Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine.
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Puurkaevude
rajamine,
kasutusele
võtmine,
likvideerimine,
konserveerimine
ja
rekonstrueerimine toimub vastavalt Veeseaduse §-dele 30-306 ja Keskkonnaministri
29.07.2010 a määrusele nr 37 „Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni
ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu
projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning
puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise
taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse
kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid“.
Puurkaevu rajamiseks on nõutav ehitusseaduse kohane ehitusluba. Enne ehitusloa
taotlemist peab puurkaevu rajamist kavandav isik ehk taotleja kooskõlastama rajatava
puurkaevu asukoha kohaliku omavalitsusega. Kohalik omavalitsus arvestab puurkaevu
asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondasid.
Kohalik omavalitsus edastab enne ehitusloa väljastamist puurkaevu rajamise taotluse
Keskkonnaametile kooskõlastamiseks. Puurkaevule väljastatakse kasutusluba, ühisveevärgi
puurkaevu kasutusele võtmise taotlusele lisatakse Terviseameti nõusolek.
Kuna vahemaa olemasoleva puurkaevu nr 2079 ja uue puurkaevu vahel on väike, siis võib
eeldada, et geoloogiline läbilõige uue puurkaevu asukohas on sarnane puurkaevule nr 2079.
Enne ühisveevärgi puurkaevu projekteerimist tuleb uurida, kas põhjavee
kavandatavas veehaardes vastab joogivee tootmiseks kasutatava vee nõuetele.

kvaliteet

Puurkaevu projekteerimisel põhjendatakse asukoha valikut tehniliste ja majanduslike
tingimuste arvutustega, arvestades piirkonna kehtivaid planeeringuid, geoloogilishüdrogeoloogilisi tingimusi ja sanitaarkaitseala kehtestamise võimalikkust.
Projekt tuleb koostada mahus, mis võimaldab hinnata rajatava puurkaevu või -augu
vastavust põhjavee kasutamise ja kaitse nõuetele. Puurkaevu projekti peab koostama
puurkaevude ja –aukude projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi
omav isik.
Puurkaevu ja -augu projektis tuleb arvestada olemasolevate puurkaevude ja -aukude
mõjuraadiusi, rajatava puurkaevu sanitaarkaitseala moodustamise võimalust, geoloogilishüdrogeoloogilisi tingimusi ning puurkaev ei tohi põhjustada põhjavee seisundi halvenemist
ega avaldada negatiivset mõju läheduses asuvatele puurkaevudele, maakasutusele ning
veeökosüsteemidele, joogivee võtmise eesmärgil rajatava puurkaevu korral kasutatakse
põhjaveekihti, mille vee kvaliteet on võimalikult lähedane joogivee kvaliteedinõuetele.
Puurkaev rajada kaasaegse tehnoloogia järgi, puurkaevu tootlikkuse ja töökindluse tõstmise
eesmärgil puurida vettandev vahemik laiendusega (vähemalt 400 mm) ja filtertorude
tagune osa täita joogivee puurkaevude jaoks sobiva kruusapuiste või mõne muu analoogse
materjaliga.
Ühisveevärgi puurkaevu konstruktsioon ja puurkaevu paigaldatud veetõsteseadmed peavad
võimaldama veetaseme mõõtmist puurkaevus ilma neid eemaldamata. Ühisveevärgi
veevarustussüsteem peab võimaldama veeproovi võtmist puurkaevuga avatavast
põhjaveekihist puurkaevu suudmele võimalikult lähedale paigaldatud kraanist.
Ühisveevärgi puurkaevu rajamisel tuleb puurkaevu projektile lisada sanitaarkaitseala
projekt. Puurkaevule tuleb tagada vähemalt 30 m sanitaarkaitseala (veekiht on pindmise
reostuse eest hästi kaitstud). Puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamine 50 meetrilt 30
meetrile on võimalik puurkaevu projekteerimise käigus.
Uue puurkaevu süvaveepumba vajalik tõstekõrgus peab tagama lisaks puurkaevu vee
dünaamilise taseme ületamisele ka vajaliku rõhu II-astme pumplani.
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Puurkaevu päise metallkonstruktsioonid peavad olema valmistatud roostevabast terasest.
Puurkaevu päise terastorust äärikutega ning põlvega varustatud plaadi mõõtmed valitakse
sõltuvalt puurkaevu mõõtmetest ning vastavate konstruktsiooniliste avade suurusest, mis
on vajalikud kaablite paigalduseks ning veetaseme mõõtmise seadmete kasutamiseks.
Torustik tuleb varustada kraaniga veeproovide võtmiseks puurkaevust pumbatavast veest.
Puurkaevu päis peab võimaldama staatilise ja dünaamilise veetaseme mõõtmise. Puurkaevu
suue peab ulatuma vähemalt 30 cm üle põrandapinna.
Investeeringu (puurkaevu puurimine) realiseerimise käigus viiakse läbi järgmised tööd:
•

maa-ala
ettevalmistamine
(mõõdistamised,
puurimistehnika juurdepääsuks);

•

puurkaevu projekteerimine ja puurimine,
konduktori ja päise paigaldamisega;

•

proovivõtukraani paigaldamine;

•

elektri-,
signalisatsioonikaablite
päiserajatisse;

•

roostevabast terasest torustiku paigaldamine päiserajatise koos vajaliku armatuuri ja
seadmetega;

•

süvaveepumba paigaldamine Q=25 m3/h koos torustiku paigaldamisega puurkaevu;

•

soovitav on uue puurkaevu videouuring pärast puurkaevu puurimistöid;

•

plastiktoru paigaldus puurkaevule veetaseme mõõtmiseks (siseläbimõõt 15 mm) või
hüdrostaatilise nivooanduri paigaldus; staatilise ja dünaamilise veetaseme mõõtmine
peab olema võimalik ka käsitsi;

•

puurkaevpumpla ümbruse planeerimine, piirdeaia ehitamine ning ligipääsutee ja
teenindusplatsi rajamine;

•

toorveetorustiku rajamine II astme pumplani; rajatav puurkaev hakkab töötama läbi
olemasoleva puurkaevpumpla hoone, et oleks tagatud ühesed veetöötlus- ja
rõhuregulaatorseadmed.

ja

maapinna

sügavus

valgustuse

130 m

ettevalmistamine
koos

manteltoru,

paigaldamine

puurkaevu

Olemasolev II astme puurkaevpumpla PK-1 (puurkaev nr 2079 ja projekteeritav uus
puurkaev) rekonstrueerimine.
Vajaliku surve tagamiseks tarbija juures, ühisveevarustuse töökindluse suurendamiseks,
tipptarbimist tagava veekoguse ja tuletõrjevee koguse säilitamiseks rekonstrueeritakse
olemasolev Pargi II astme puurkaevpumpla. Vajalik on võtta kasutusele puhta vee
reservuaarid 2×250 m3, mis annab võimaluse puurkaevude toodangut ühtlustada ja
kindlustada puhta joogiveega Narva-Jõesuu linn ka tipptarbimise ajal.
Puurkaevud
Pargi veehaardes on kaks Kambrium-Vendi veekompleksi puurkaevu – Voronka veekihti
avav puurkaev nr 2079 ja Gdovi veekihti avav puurkaev nr 2084. Mõlemad puurkaevud on
käesoleval ajal reservis. Puurkaev nr 2079 on reservis alates 2008. Aastast ja lülitatakse
tööle sessoonselt, juhul kui veetarbimine linnas järsult suureneb. Gdovi veekiht on NarvaJõesuus kõrge mineraalsusega ja eeldatavalt ka efektiivdoosiga ning ei saa sel põhjusel
kasutada joogiveeallikana.
Puurkaev on nr 2079 on 119 m sügavune. Puurkaev avab Voronka veekihi moodustavad
kivimid vahemikus 75-119 m, 75-108 m on paigaldatud perforeeritud manteltoru ja
vahemik 108-119 m on manteldamata. Puurkaevu tootlikkus on arvestuskaardi andmetel
kuni 46,8 m3/h veetaseme alanemise 23 m juures. Puurkaevu paigaldatud pumba tootlikkus
on 20 m3/h ja see on paigaldatud 58 m sügavusele. Puurkaevu lubatud toodang vee
erikasutusloa järgi on 480 m3/ööpäevas. Puurkaev on varustatud veemõõtjaga ja veeproovi
võtmiseks kraaniga.
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Puurkaev nr 2079 on puuritud 1957. aastal, seega on puurkaevu vanus juba 53 aastat.
Puurkaevu remonditööde ja puhastuspumpamiste kohta andmed puuduvad. Puurkaevu
tehnilist seisundit kontrollitud ei ole. Olemasolevas puurkaevus teostatakse enne pumpla
rekonstrueerimistöid videouuring, antakse hinnang puurkaevu tehnilisele seisundile,
vajadusel teostatakse puhastuspumpamine tootlikkuse taastamiseks ning kõrvaldatakse
kaevu ekspluateerimist segavad allakukkunud kõrvalised esemed ja liiv. Kõik
keskkonnaohtlikud lekked, korrosioonikahjustused, manteltorude defektid, allakukkunud
kõrvalised esemed, manteltorude liitekohad ja töötava osa seisukord on videouuringute
käigus visuaalselt hinnatav ja dokumenteeritav. Vajadusel näha ette puurkaevu
renoveerimistööd (puhastus- ja proovipumpamine, kõrvaliste esemete eemaldamine, filtrite
puhastamine jne.) või uue asenduspuurkaevu puurimine. Juhul, kui osutub vajalikuks
puurkaevu rekonstrueerimine, siis rekonstrueeritakse kaev vastavalt rekonstrueerimise
projektile. Projekti peab koostama puurkaevude ja –aukude projekteerimise alal
hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi omav isik. Projekt tuleb kooskõlastada
Keskkonnaametiga, kes kooskõlastab või keeldub projekti kooskõlastamisest.
Alternatiivi II rakendamisel jääb puurkaev nr 2079 pärast tehnilise seisukorra hindamist ja
keskkonnanõuetele vastamist töösse kuni selle amortiseerumiseni.
Hooned ja seadmed
Silikaattellistest Pargi pumplahoone (puurkaev nr 2079) välismõõtudega 3,7 x 4,9 m on
osaliselt rekonstrueeritud ja rahuldavas seisukorras. Vajalik on teha välis- ja siseviimistlus
ning väljavahetamist vajab sulgarmatuur. Puurkaevu ümbrus tuleb korrastada. Puurkaev
nr 2079 asub puurkaevust nr 2084 10 m kaugusel, neil on ühine piirdeaed ümber pumplate
ja juurdesõidutee.
Tuleb projekteerida ja teostada Pargi II astme puurkaevpumpla veetöötlusjaama ja II astme
pumpla
rekonstrueerimistööd nii, et veetöötlusseadmed ja II astme pumbad ning
tuletõrjepumbad jäävad ühte tehnoloogiliste seadmete ruumi.
Veetöötlusjaamas peab olema piisavalt ruumi veetöötlusseadmete ekspluateerimiseks, mitte
vähem kui 0,5 m seadme taga ja külgedel ning min 1,0 m seadme ees, kuna rajatakse ka
pöördosmoosil põhinev süsteem, peab teenindamiseks seadme ühel küljel olema vähemalt
2 m vaba ruumi.
Rekonstrueeritava pumpla pumbagrupi toodang peab olema 1520 m3/d. Minimaalne teise
astme pumpade arv on 3 tükki ( igaüks tootlikkusega 22 m 3/h, 40mVs), ühe pumba häire
korral peab olema võimalik tagada asulale vajalik vooluhulk ülejäänud pumpade abil.
Arvestada tuleb ka tuletõrjeveevarustusega, milleks on ette nähtud kaks tuletõrjeveepumpa
parameetritega 54 m3/h, 40 mVs. Tuletõrje veevajadus 15 l/s tuleb tagada 3 tunni jooksul.
Projekteerida ja rajada veetöötlusjaama/pumpla, puurkaevupumpade, survetõstesüsteemi
ning veetöötlussüsteemi toite- ja juhtimiskilp ja elektri- ja automaatsüsteemid. Lahendada
tuleb
veetöötlusjaama
kaugjuhtimine
ja
-valve.
Pumpla
uks
tuleb
rajada
metallkonstruktsioonis, kahe avaneva osaga, min mõõtmed 2,1 x 2,1 m.
Hoonesse tuleb rajada kanalisatsioon koos hoone põrandas paikneva vesilukuga Ø 400
kaevuga veetöötlussüsteemide pesuvee ja valamust kanaliseeritava vee ärajuhtimiseks.
Hoone põrandal peab olema piisav kalle põrandale sattunud vee kaevu juhtimiseks.
Iga tehnoloogilise etapi järgi peab olema ette nähtud kraan veeproovide võtmiseks,
manomeeter ja impulssväljundiga veemõõtja.
Rajatakse tehnoloogilise ruumi elektriküte ning paigaldatakse õhukuivati. Rajatakse
sundventilatsioon lähtudes kehtivatest normidest, võttes arvesse ruumi kasutusotstarvet.
Paigaldatakse roostevabast terasest valamu koos elektriboileriga (30 L).
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Vajalik
on
lahendada
veetöötlusjaama
pesuvee
kanaliseerimise,
paigaldades
kanalisatsioonitorustiku PVC PN6 Ø160 kanalisatsiooni eelvooluni (30 m). Eelvool paikneb
pumpla kinnistu kõrval tänaval. . Paigaldada pesuveepump tootlikkusega ligikaudu 25 m3/h
(täpne tootlikkus sõltub valitud konkreetsest veetöötlussüsteemist).
Mahutid
Tuleb rekonstrueerida olemasolevad joogiveemahutid (2x250 m3). Tagatud peab olema
rajatise nõuetekohane vastupidavus ning veepidavus ning osaliselt Narva-Jõesuu linnale
vajalik vee tuletõrjevee maht. Mahuti rekonstrueerimine hõlmab vähemalt alljärgnevaid
töid:
pindade
puhastamine
liivapritsiga,
paljastunud
armatuuri
katmine
korrosioonikaitsevõõbaga, betooniremont, hüdroisolatsiooni rajamine, sisepinna katmine
veekindla võõbaga, mahutitesisese torustiku ja armatuuri rekonstrueerimine koos
läbiviikude, tugede ja nõuetele vastavate juurdepääsuluukide ja kaevude rajamisega.
Töödega peab olema tagatud mahutite ja mahuti läbiviikude veekindlus. Lahendatud peab
olema mahutite ventilatsiooniõhu filtreerimine. Rekonstrueeritakse reservuaaridesisene
ventilatsioonisüsteem nähes ette nõuetekohased õhufiltrid. Reservuaaride õhu sissetõmme
peab aset leidma läbi õhufiltri, väljuv õhk juhitakse otse atmosfäär. Kõik torustikud, toed ja
redelid mahutites tuleb rajada roostevabast terasest AISI 316.
Veetöötlusseadmed
Paigaldada tuleb veetöötlusseadmed raua eemaldamiseks ja vee organoleptiliste omaduste
parandamiseks ning gaaside eemaldamiseks, naatrium- ja kloriidioonide sisalduse
vähendamiseks pöördosmoosseadmed ja desinfitseerimisseadmed võimaliku reostuse
esinemise korral veevarustussüsteemides või põhjavees. Põhjavees sisalduvad gaasid
eralduvad peamiselt vee õhustamisel joogiveemahutis.
Veetöötlusseadmete projekteerimisel on kasutada puurkaevu nr 2079 vee kvaliteedi
andmed. Kuna ka uus puurkaev rajatakse samasse veekihti, võib eeldada sarnast vee
kvaliteeti ka projekteeritavas puurkaevus.
Võttes arvesse olemasolevast puurkaevust nr 2079 pumbatava põhjavee kvaliteedi andmeid
ja teiste Narva-Jõesuu Voronka veekihi puurkaevude kvaliteedi andmeid, paigaldatakse
rauaeemaldusseadmed tootlikkusega 3x20 m3/h. Filterseadmete tagasipesul tekkiva
pesuvee ärajuhtimiseks on vajalik rajada puurkaevpumplani kanalisatsioonitorustik. Lahtiste
filterseadmete paigaldamist tehnoloogilise alternatiivina ei kirjeldata, kuna nende
paigaldamine pumplahoonesse on ebaotstarbekas ning kinniste survefiltrite ekspluatatsioon
on lihtsam ja efektiivsem.
Puurkaevupump, pesuveepump ja filtrisüsteem tuleb valida kooskõlas, et oleks tagatud
nõutav pesuvee vooluhulk filtripaakide läbipesuks, filtrisüsteemi tööks vajalik rõhk ning
piisav töödeldud vee pealevool tarbijale.
Veetöötlusseadmete dimensioneerimisel tuleb lähtuda puurkaevust pumbatava põhjavee
kvaliteedist, asula veetarbimisest ja puurkaevupumba tootlikkusest. Töövõtjal tuleb enne
veekäitlussüsteemi projekteerimist teostada lähteandmete kontroll.
Filtrite pesuks tuleb kasutada töödeldud vett puhta vee reservuaarist.
Veetöötlussüsteemi väljundile ja pesuvee liinile peale pesuveepumpa tuleb paigaldada
impulssväljundiga kommertsveemõõtjad.
Veetöötlusjaamas tuleb ette näha vajalikud ühendusotsikud naatriumhüpokloriti
doseerimissüsteemi ühendamiseks enne ja peale rauafiltrit, enne töödeldud vee mahutit.
Doseerimiseks peab olema võimalik kasutada rauafiltri väljundile paigaldatavat
impulssväljundiga veemõõtjat.
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Hüpokloriti doseerimine peab olema läbi viidav proportsionaalselt töödeldud vee
mahutitesse juhitavale vee hulgale. Töödeldud vee mahutites peab olema tagatud kloorile
vajalik reaktsiooniaeg. Naatriumhüpokloritit doseeritakse vastavalt vajadusele, vahetult
joogivee mahutisse sisenevasse torustikku. Vajadusel on võimalik desinfitseerida ka
aeraatorseadet (juhul, kui see paigaldatakse), doseerides lahust aeraatori pesemisvette.
Desinfitseerimisel tuleb arvestada:
•

reservuaaride, sh joogivee mahuti, desinfektsioon toimub tavaliselt doosil 25 g/m3
aktiivkloori 24 tunni sees. Joogivee mahuti kasuliku mahuga V=250 m3
desinfitseerimisele kuulub seega 6850 g aktiivkloori. Kasutades 15 %-list NaOCl
lahust, mille aktiivkloori sisaldus on ca 180 g/l, kulub umbes 35 liitrit. Enne
kanaliseerimist tuleb desinfitseerimiseks kasutatud vesi lahjendada veega, kuna
kanaliseeritavas vees ei tohi aktiivkloori sisaldus ületada 0,5 mg/l;

•

NaOCl-i vesilahus kaotab kiiresti aktiivsuse. Praktiline säilivusaeg on umbes 4 kuud.
Aasta möödudes on kloori jääk raskesti määratav ning võib olla 4-6 % piires. Seega
tuleb varu pidevalt uuendada, kusjuures vananenud kloorilahus tuleb neutraliseerida,
sellest tulenevalt pole mõtet suurt varu hoida;

•

kloori doseerimine veevõrku toimub vastavalt vooluhulgale ja etteantud doosiga.
Kloori andmist kontrollib vastav aparatuur. Doos 0,3-0,5 mg/l. Orienteeruv 15 %
NaOCl vajadus ööpäevas, kui arvestada tootlikkust 1000 m3/d, oleks pideval
kloreerimisel umbes 2,75 liitrit. Kemikaali 100 liitrisest mahust jätkub pideval
doseerimisel 36 päevaks.

Toruühendused filtrisüsteemiga tuleb teostada selliselt, et filtrite demonteerimist oleks
võimalik lihtsalt teostada, ühenduste puhul tuleb kasutada äärikühendusi või kontramutreid.
Kõik filtrisüsteemid tuleb varustada möödavoolu võimalusega ning paralleelfiltrisüsteemide
puhul peab filtreid olema võimalik ühekaupa süsteemist eemaldada. Kasutatava
veetöötlustehnoloogia perspektiivne tööiga peab ületama 20 aastat. Elektrikatkestus ei tohi
seadmeid kahjustada; veetöötlusseade peab vajadusel töötama minimaalse hoone
sisetemperatuuri 10ºC juures. Filtrite pesuvesi tuleb kanaliseerida Narva-Jõesuu linna
ühiskanalisatsioonisüsteemi.
Veetöötlustehnoloogia
väljatöötamisel
kvaliteedinäitajate saavutamist:

on

arvesse

võetud

järgnevate

•

vees lahustunud raua eemaldamine (puhastatud vees 0,05 mg/l);

•

vees lahustunud gaaside eemaldamine;

•

vee negatiivse stabiilsusindeksi muutmine positiivseks;

•

vee naatriumi sisalduse (toorvees 196 mg/l) vähendamine kaks korda;

•

vee kloriidide sisalduse (toorvees 199 mg/l) vähendamine kaks korda.

joogivee

Puurkaevudest pumbatav põhjavesi suunatakse rauaeraldusfiltritesse (3x20 m3/h), kus
eemaldatakse veest raud ja muud lisandid. Soovitav toorvee õhuga rikastamine enne
rauaeemaldusfiltritele suunamist, kasutades selleks spetsiaalseid torustikule paigaldatud
miksereid. Pärast filtrit juhitakse osa filtreeritud veest (2x10 m3/h ) pöördosmoosi
seadmetesse, mis eraldavad veest naatriumi ja kloriidi ioonid, ülejäänud osa filtreeritud
veest juhitakse puhtavee reservuaaridesse. Vee desinfitseerimiseks on ette nähtud NaOCl-i
lahuse doseerimissüsteem. Desinfektsiooniseade on ette nähtud ennetusmeetmena, kuna
vee reostuse tõenäosus on väike.
Rauaeraldusfiltrid on valitud täisautomaatsed kiirfiltrid, mis võimaldavad efektiivselt
puurkaevuveest eraldada eelkõige rauda. Rauaeraldusfilter peab tagama filtraadis üldraua
sisalduse
vähemalt
0,05 mg/l.
Filter
peab
olema
terasest
epoksiidkattega,
kuumgalvaniseeritud terasest või roostevaba terasest AISI304. Plastist filtreid ei ole
soovitatav kasutada. Filter peab olema varustatud teenindusluukide, ühendustorustike ja
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automaatselt reguleeritavate siibrite süsteemiga tühjenduskraani ja niiskuse eraldajaga
(vantuusiga).

Joonis 9.14 Perspektiivne rauaeraldusfilter4
Filtrite uhtesüsteem on täisautomaatne, vastavalt valitud reziimile. Filtrite uhtevesi
võetakse joogivee reservuaarist. Uhtevee annab pesupump, vee kulu mõõdetakse
induktsioonkulumõõturiga. Materjali kobestamiseks õhuga, enne vee uhtumist, on ette
nähtud kompressor. Täpse uhtereziimi ja vooluhulgad annab ette filtri tarnija firma.
Pöördosmoosi protsess põhineb vees lahustunud soolade, raskemetallide ning lahustunud
orgaanilise aine kõrvaldamises. Narva-Jõesuu põhjavees on kõrge naatriumi iooni
kontsentratsioon (196-208 mg/l), mis on piirnormi lähedane või üle selle. Pöördosmoosi
tööpõhimõte on filtreerimises läbi poolläbilaskva membraani, kusjuures filtratsiooni rõhk
peab ületama nn osmootse rõhu. Membraan peab kinni soolamolekule aga puhastatud vesi
läbib membraani ja juhitakse töödeldud vee reservuaari. Vesi jaotatakse madala kuivjäägiga
permeaadiks ja kõrge soolsusega kontsentraadiks, viimane juhitakse kanalisatsiooni.
Väikese soolasisaldusega permeaat juhitakse eraldi toru abil töödeldud vee mahutisse.
Pöördosmoosisüsteemist väljuv vesi on praktiliselt rõhuvaba. Pöördosmoosi ühe seadme
võimsus on 10 m3/h, seadmeid on kaks (2×10 m3/h). Automaatikakontroller võimaldab
perioodiliselt
teostada
membraanide
pesu
ning
juhtida
pöördosmoosisüsteemi
kõrgsurvepumba
lülitusi.
Pöördosmoosisüsteem
koosneb
juhtautomaatikast,
kõrgsurvepumbast, membraanidest ja kõrgsurvetorudest mille sisse on asetatud
membraanid. Pöördosmoosiseade on monteeritud roostevabast terasest AISI304 raamile.

4

Joonis pärineb: Eeluuring “Narva-Jõesuu linna puurkaevude vee kvaliteedi tõstmine. Veetöötlustehnoloogia
projektlahendus”, Tallinn 2008, OÜ Veelux.
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Joonis 9.15 Pöördosmoosiseade5

Olemasolev puurkaevpumpla PK-12 (puurkaev nr 2085) rekonstrueerimine.
Puurkaev asub silikaattellistest rahuldavas seisukorras pumplahoones. Suudme manteltoru
ots on põrandast 0,4 m kõrgusel ning on kaetud tugiplaadiga, millesse on veetaseme
mõõtmiseks tehtud ava. Hoone katuslagi on
raudbetoonpaneelidest, varustatud
montaažiava-puitluugiga. Hoone põrand on betoonkattega, aknad on kinni müüritud, uks on
välja vahetatud. Puurkaevpumpla torustik ja armatuur on amortiseerunud ja vajab
väljavahetamist.
Puurkaevu tehnilist seisundit kontrollitud ei ole. Enne puurkaevpumpla rekonstrueerimist on
vaja teha puurkaevus videouuringud ja anda hinnang puurkaevu seisundile. Vajadusel näha
ette puurkaevu renoveerimistööd (puhastus- ja proovipumpamine, kõrvaliste esemete
eemaldamine, filtrite puhastamine jne.) või uue asenduspuurkaevu puurimine. Juhul, kui
osutub vajalikuks puurkaevu rekonstrueerimine, siis rekonstrueeritakse kaev vastavalt
rekonstrueerimise projektile. Projekti peab koostama puurkaevude ja –aukude
projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi omav isik. Projekt tuleb
kooskõlastada Keskkonnaametiga, kes kooskõlastab või keeldub projekti kooskõlastamisest.
Hoone soojustatakse ja kaetakse trapetsprofiilplekiga ning varustatakse elektriküttega.
Kaablid, torustikud ja armatuur vahetatakse välja ja paigaldatakse vastavalt pumplatele
esitatud nõuetele. Kõik sisetorustikud rajatakse roostevabast terasest.
Elektri- ja automaatikasüsteemid ning kaugvalvesüsteemid vajavad täies mahus
renoveerimist. Pumpade valikul tuleb arvestada Eesti standardi ja projekteerimisnormi
(EVS 847-3:2003 ja EPN 18.5.3) järgseid nõudeid.
Veetöötlusseadmed PK-12 (Koidula 78a) puurkaevpumplas käesoleval ajal puuduvad.
Raua, hägususe ja värvuse näitajate alusel vajab põhjavesi töötlemist, vajalik on ka gaaside
eraldus aereerimise teel.
Puurkaevu vett peab olema võimalik juhtida:
•

veetöötlusseadmele;

•

veevõrgu torule;

5

Joonis pärineb: Eeluuring “Narva-Jõesuu linna puurkaevude vee kvaliteedi tõstmine. Veetöötlustehnoloogia
projektlahendus”, Tallinn 2008, OÜ Veelux.
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•

põhireziim on vee suunamine veetöötlusseadmele.

Arvestades toorvee raua sisaldust ning gaaside sisaldust, tagab nõutava joogivee kvaliteedi
üheastmeline veepuhastus täisautomaatsel paarissurvefiltril koos eelaeratsioonimahutiga.
Filtreerimisel paranevad ka vee lõhn, maitse, värvus, hägusus ning suureneb vees
lahustunud hapniku sisaldus ja paraneb stabiilsusindeks.
Süsteem koosneb kahest survefiltrist, eelaeratsioonimahutist,
kompressorist
aereerimiseks ja raua oksüdeerimiseks ning torustikust ja juhtimisplokist.

vee

Toorvesi juhitakse kõigepealt spetsiaalse konstruktsiooniga aeratsioonimahutisse, mis on
varustatud õhuklapiga.
Mahutisse sisenevasse toorvee torustikku juhitakse suruõhk kompressorist, mis töötab
üheaegselt toorvee pumbaga.
Aeratsioonimahutis toimub intensiivne aeratsioon kahevalentse raua ja teiste raskesti
hapenduvate ingredientide oksüdeerimiseks, samuti ebasoovitavate gaaside eemaldamine
veest.
Aereerimise tulemusel muutub vees leiduv kahevalentne raud
raudhüdroksiidiks. Raud kõrvaldatakse veest filtri kvartsliiva kihtides.

kolmevalentseks

Puhas vesi kogutakse kokku filtri allosas paiknevas drenaažisüsteemis, kust see juhitakse
edasi hüdrofoori.
Üleliigne õhk ja veest eraldunud gaasid juhitakse survefiltrist välja selle ülaosast õhuklapi
kaudu.
Filtrid pesevad kordamööda, üksteise järel. Ühe filtri läbipesuvesi võetakse teise filtri
väljundist. Läbipesu juhtimiseks ja kontrollimiseks paigaldatakse automaatikakontroller.
Läbipesuprogramm seatakse filterseadmele peale käivitamisperioodil. Programmi saab igal
ajal korrigeerida või muuta. Pärast programmi seadistamist pole operaatori juuresolek
filtrite läbipesul vajalik.
Puhastatud vesi juhitakse hüdrofoori ja sealt edasi veevõrku. Filtrit läbinud uhtevesi
suunatakse imbsüsteemi.
Veetöötlusseadmed varustada lokaalsete automaatikaseadmetega, mis ühildatakse ühtsesse
süsteemi puurkaevuga. Veetöötlusseadmete elektrisüsteemid ühendatakse ühtsesse
elektrikilpi puurkaevuga. Juhtimis- ja automaatikaseadmed peavad olema vastavuses
veetöötlusele esitatud nõuetega.
Naatriumhüpokloriti (NaOCl) doseerimine tuleb ette näha võimaliku mikrobioloogilise
reostuse kõrvaldamiseks. Doseerimissüsteem ei ole ette nähtud töötama pidevalt, mistõttu
ei ole nõutav ka jääkkloori kontrollseadmestik. Hüpokloriti doseerimine viiakse vajadusel
läbi proportsionaalselt töödeldud vee kogusele. Proportsionaalse doseerimise läbiviimiseks
tuleb doseerimispump ühendada töödeldud vee liinil oleva impulssveemõõtjaga.
Doseerimissüsteem koosneb doseerimispumbast ja reagendi mahutist.
Puurkaevpumplasse
on
vajalik
paigaldada
torustik
ja
armatuur,
arvestades
veetöötlusseadmete paigaldamisega. Pumpla varustada veemõõteseadmetega. Veeproovide
võtmise kohad tuleb välja ehitada nii, et oleks võimalik veeproovi võtta nii otse puurkaevust
väljuvast toorveest kui ka filtreeritud veest ja veevõrku antavast joogiveest. Hoone põrand
peab vastu pidama survefiltri raskusele. Hoone peab olema varustatud trapiga põrandas,
imbsüsteemi äravool min läbimõõt 110 mm. Hoone soojustatakse ja kaetakse
trapetsprofiilplekiga ning varustatakse elektriküttega. Vajalik on pumplahoones tagada
veetöötlus- ja automaatikaseadmete tööks vajalik temperatuur 10 oC. Hoone projekteerida
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hea soojapidavuse ja ventilatsiooniga, vajalik on üleliigse niiskuse eemaldamiseks vastavate
seadmete paigaldamine.
Olemasolev puurkaevpumpla PK-10 (puurkaev nr 2083) rekonstrueerimine.
Puurkaev asub silikaattellistest pumplahoones. Hoone katuslagi on raudbetoonpaneelidest,
varustatud montaažiava-puitluugiga. Soojustamata hoonel on uus metalluks, põrand on
betoonkattega. Hoone kütmiseks on seinale paigaldatud elektriradiaator.
Puurkaevu tehnilist seisundit kontrollitud ei ole. Enne puurkaevpumpla rekonstrueerimist on
vaja teha puurkaevus videouuringud ja anda hinnang puurkaevu seisundile. Vajadusel näha
ette puurkaevu renoveerimistööd (puhastus- ja proovipumpamine, kõrvaliste esemete
eemaldamine, filtrite puhastamine jne.) või uue asenduspuurkaevu puurimine. Juhul, kui
osutub vajalikuks puurkaevu rekonstrueerimine, siis rekonstrueeritakse kaev vastavalt
rekonstrueerimise projektile. Projekti peab koostama puurkaevude ja –aukude
projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi omav isik. Projekt tuleb
kooskõlastada Keskkonnaametiga, kes kooskõlastab või keeldub projekti kooskõlastamisest.
Hoone soojustatakse ja kaetakse trapetsprofiilplekiga ning varustatakse elektriküttega.
Kaablid, torustikud ja armatuur vahetatakse välja ja paigaldatakse vastavalt pumplatele
esitatud nõuetele. Kõik sisetorustikud rajatakse roostevabast terasest.
Elektri- ja automaatikasüsteemid ning kaugvalvesüsteemid vajavad täies mahus
renoveerimist. Pumpade valikul tuleb arvestada Eesti standardi ja projekteerimisnormi
(EVS 847-3:2003 ja EPN 18.5.3) järgseid nõudeid. Puurkaevu paigaldada puurkaevu
optimaalsele tootlikkusele vastav pump, et tagada võimalikult suur veetöötlusjaama
suunatav veekogus.
Veetöötlusseadmeid pumplasse paigaldada ei ole vaja, sest toorvesi (torustiku pikkus ca 1
km) suunatakse Pargi veetöötlusjaama.
Olemasolev puurkaevpumpla PK-9 (puurkaev nr 2080) rekonstrueerimine reservpumplaks.
Silikaattellistest pumplahoone (mõõdud 3,6 x 4,9 m) seinad on seest krohvitud ja värvitud.
Katuslagi on raudbetoonpaneelidest, varustatud montaažiava-puitluugiga, katusekatteks on
plekk. Põrand on betoonkattega, aknad on kinni müüritud, uks on metallist ja soojustamata.
Puurkaevpumpla torustik ja armatuur on vahetatud. Sügavveepumba tööd juhib
sagedusmuundur.
Puurkaevu tehnilist seisundit kontrollitud ei ole. Enne puurkaevpumpla rekonstrueerimist on
vaja teha puurkaevus videouuringud ja anda hinnang puurkaevu seisundile. Vajadusel näha
ette puurkaevu renoveerimistööd (puhastus- ja proovipumpamine, kõrvaliste esemete
eemaldamine, filtrite puhastamine jne.) või uue asenduspuurkaevu puurimine. Juhul, kui
osutub vajalikuks puurkaevu rekonstrueerimine, siis rekonstrueeritakse kaev vastavalt
rekonstrueerimise projektile. Projekti peab koostama puurkaevude ja –aukude
projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi omav isik. Projekt tuleb
kooskõlastada Keskkonnaametiga, kes kooskõlastab või keeldub projekti kooskõlastamisest.
Vajalik on puurkaevpumpla rekonstrueerimine reservpumplale vajalikus mahus. Hoone
soojustatakse ja kaetakse trapetsprofiilplekiga ning varustatakse elektriküttega.
Puurkaevpumpla jäetakse reservi seoses veetootmisprotsessi
vajadusega. Veetöötlusseadmeid ei paigaldata.

töökindluse

Alternatiivi II realiseerimise ligikaudne maksumus on toodud alljärgnevas tabelis:
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Tabel 9.64 Alternatiivi II peamised komponendid ja maksumus
Kirjeldus

Hinnanguline
maksumus, kr1

Põhipumpla PK-1 (puurkaevud nr 2079 ja uus puurkaev) rekonstrueerimine
Üheastmelise pumpla tehnoloogia

270 000

Teise astme pumpla tehnoloogia (60 m3/h)

440 000

Pumplahoone rekonstrueerimine (300 m2)

2 400 000

Juurdepääsutee pumplani, 553 m2

124 425

Desinfitseerimisseadmed

40 000

Puurkaevu nr 2079 videouuring

10 000

Puurkaevu
renoveerimistööd
(puhastusja
proovipumpamine,
kõrvaliste esemete eemaldamine, filtrite puhastamine jms.)
70 000
Hüdrostaatiliste nivooandurite paigaldus (Uuele rajatavale PK ja PK-1- 50 000
le)
Elektritööd

110 000

Uue puurkaevu puurimine

260 000

Ühendustorustik uuest puurkaevust pumplani ca 65 m

97 500

Kanalisatsioonitorustik filtri pesuvee ärajuhtimiseks, 30 m

69 000

Reservuaari rekonstrueerimine, maht 2x250 m3

1 125 000

Veetöötlus (raud), 60 m3/h

660 000

Pöördosmoosiseadmed (2x10 m3/h)

1 600 000

Kaugvalve

50 000

Tuletõrjepumbad 2 tk

70 000

KOKKU

7 445 925

Põhipumpla PK-12 (puurkaev nr 2085) rekonstrueerimine
Üheastmelise pumpla tehnoloogia

270 000

Pumplahoone rekonstrueerimine (12 m2)

146 000

Veetöötlus (raud) 15 m3/h

210 000

Kanalisatsioonitorustik filtri pesuvee ärajuhtimiseks loodusesse, 80 m

184 000

Imbkaev

25 000

Puurkaevu nr 2085 videouuring

10 000
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Kirjeldus

Hinnanguline
maksumus, kr1

Puurkaevu
renoveerimistööd
(puhastusja
proovipumpamine,
kõrvaliste esemete eemaldamine, filtrite puhastamine jms.)
70 000
Hüdrostaatiliste nivooandurite paigaldus

25 000

Elektritööd

110 000

KOKKU

1 050 000

Põhipumpla PK-10 (puurkaev nr 2083) rekonstrueerimine
Üheastmelise pumpla tehnoloogia

270 000

Pumplahoone rekonstrueerimine (12 m2)

146 000

Toorveetorustik ca 1 km

1 700 000

Puurkaevu nr 2083 videouuring

10 000

Hüdrostaatiliste nivooandurite paigaldus

25 000

Elektritööd

110 000

Puurkaevu
renoveerimistööd
(puhastusja
proovipumpamine,
kõrvaliste esemete eemaldamine, filtrite puhastamine jms.)
70 000
KOKKU

2 331 000

Reservpumpla PK-9 (puurkaev nr 2080) rekonstrueerimine
Üheastmelise pumpla tehnoloogia

135 000

Pumplahoone rekonstrueerimine (18 m2)

97 000

Hüdrostaatiliste nivooandurite paigaldus

25 000

Elektritööd

110 000

Puurkaevu nr 2080 videouuring

10 000

Puurkaevu
renoveerimistööd
(puhastusja
proovipumpamine,
kõrvaliste esemete eemaldamine, filtrite puhastamine jms.)
70 000
KOKKU

447 000

II ALTERNATIIV-MAKSUMUS KOKKU

11 273 925

Märkus: 1- baseerub aastatel, 2008-2010 jooksvates hindades

Alternatiiv III – olemasolevate Narva-Jõesuu linna puurkaevpumplate (Pargi tn 3b PK-1,
Karja tn 25a PK-5, Metsa tn 5a PK-6, Vilde tn 32 PK-7, Metsa tn 9x PK-9, Koidula tn 78a
PK-12 ja Raja tn 8 PK-10 ) rekonstrueerimine ja täiendava Voronka veekihi veehaarde
rajamine väljaspoole Narva-Jõesuu linna pikemas perspektiivis.
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Täiendava Voronka veekihi veehaarde rajamine väljaspool Narva-Jõesuu linna
Narva-Jõesuu linna tulevikuperspektiive arvestades ja veevarustussüsteemi töökindluse
tagamiseks on otstarbekas lisaks olemasolevate puurkaevude rekonstrueerimisele
planeerida täiendav ühisveevarustuse veehaare Narva-Jõesuu linnast ligikaudu ühe
kilomeetri kaugusele linna piirist tootlikkusega 480-490 m3/d. Narva-Jõesuu linna
põhjaveevarude ümberhindamise käigus (olemasolevad kinnitatud tarbevarud kehtivad
aastani 2020, kuid ümberhindamist võib ka varem teha, eeldatavalt peale 2014 aastat, kuid
enne 2020 aastat) tuleb täpsustada veehaarde vajalik tootlikkus pikemas perspektiivis.
Veehaarde rajamine väljapool Narva-Jõesuu halduspiire on vajalik seetõttu, et
olemasolevatest tarbevarudest (2500 m3 /d) ei pruugi jätkuda kõikidele veetarbijatele.
Hetkel teadaolevalt. Väljapoole Narva-Jõesuu halduspiire rajatavale veehaarde abil saaks
suurendada linna jaoks vajalike varusid hinnanguliselt kuni 3000 m3/d. Eeldades, et
eratarbijatele väljastatud veelubade maht lühi- ja pikaajalises perspektiivis jääb u 600 m3/d,
jääks Narva-Jõesuu ühisveevarustuse tarbeks 2300 m3/d, mis on piisav varu tagamaks
veevarustus kõikidele uutele liitujatele (k.a uusarendused).
Rajatava puurkaevu eeldatav sügavus on 130-140 m ja tootlikkus 26 m3/h. Puurkaevu
täpne asukoht ja tootlikkus määratakse puurkaevu projekteerimise ise käigus. Näha ette
rajatavast uuest puurkaevust toorvee juhtimine Narva-Jõesuu linnani. Uus täiendav
puurkaev rajatakse Kambrium-Vendi veekompleksi Voronka veekihti tuginedes piirkonna
hüdrogeoloogilisele läbilõikele. Puurkaevu täpne sügavus ja konstruktsioon määratakse
kindlaks puurkaevu projektis. Projekteerimisel lähtuda eelkõige uuele puurkaevule
sanitaarkaitseala tagamise vajadusest ning vajadusest tagada võimalikult minimaalse
radionukliidide sisalduse ja kloriid- ning naatriumioonide sisaldusega toorvesi. Puurkaevude
puurimiseks ja likvideerimiseks on vajalik hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsents.
Ühisveevärgi puurkaevu rajamisel tuleb puurkaevu projektile lisada sanitaarkaitseala
projekt. Puurkaevule tuleb tagada vähemalt 30 m sanitaarkaitseala (veekiht on pindmise
reostuse eest hästi kaitstud). Puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamine 50 meetrilt 30
meetrile on võimalik puurkaevu projekteerimise käigus.
Puurkaevude
rajamine,
kasutusele
võtmine,
likvideerimine,
konserveerimine
ja
rekonstrueerimine toimub vastavalt Veeseaduse §-dele 30-306 ja Keskkonnaministri
29.07.2010 a määrusele nr 37 „Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni
ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu
projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning
puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise
taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse
kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid“.
Puurkaevu rajamiseks on nõutav ehitusseaduse kohane ehitusluba. Enne ehitusloa
taotlemist peab puurkaevu rajamist kavandav isik ehk taotleja kooskõlastama rajatava
puurkaevu asukoha kohaliku omavalitsusega. Kohalik omavalitsus arvestab puurkaevu
asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondasid.
Kohalik omavalitsus edastab enne ehitusloa väljastamist puurkaevu rajamise taotluse
Keskkonnaametile kooskõlastamiseks. Puurkaevule väljastatakse kasutusluba, ühisveevärgi
puurkaevu kasutusele võtmise taotlusele lisatakse Terviseameti nõusolek.
Enne ühisveevärgi puurkaevu projekteerimist tuleb uurida, kas põhjavee
kavandatavas veehaardes vastab joogivee tootmiseks kasutatava vee nõuetele.

kvaliteet

Puurkaevu projekteerimisel põhjendatakse asukoha valikut tehniliste ja majanduslike
tingimuste arvutustega, arvestades piirkonna kehtivaid planeeringuid, geoloogilishüdrogeoloogilisi tingimusi ja sanitaarkaitseala kehtestamise võimalikkust.
Projekt tuleb koostada mahus, mis võimaldab hinnata rajatava puurkaevu või -augu
vastavust põhjavee kasutamise ja kaitse nõuetele. Puurkaevu projekti peab koostama
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puurkaevude ja –aukude projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi
omav isik.
Puurkaevu ja -augu projektis tuleb arvestada olemasolevate puurkaevude ja -aukude
mõjuraadiusi, rajatava puurkaevu sanitaarkaitseala moodustamise võimalust, geoloogilishüdrogeoloogilisi tingimusi ning puurkaev ei tohi põhjustada põhjavee seisundi halvenemist
ega avaldada negatiivset mõju läheduses asuvatele puurkaevudele, maakasutusele ning
veeökosüsteemidele, joogivee võtmise eesmärgil rajatava puurkaevu korral kasutatakse
põhjaveekihti, mille vee kvaliteet on võimalikult lähedane joogivee kvaliteedinõuetele.
Ühisveevärgi puurkaevu konstruktsioon ja puurkaevu paigaldatud veetõsteseadmed peavad
võimaldama veetaseme mõõtmist puurkaevus ilma neid eemaldamata. Ühisveevärgi
veevarustussüsteem peab võimaldama veeproovi võtmist puurkaevuga avatavast
põhjaveekihist puurkaevu suudmele võimalikult lähedale paigaldatud kraanist.
Puurkaev rajada kaasaegse tehnoloogia järgi, puurkaevu tootlikkuse ja töökindluse tõstmise
eesmärgil puurida vettandev vahemik laiendusega (vähemalt 400 mm) ja filtertorude
tagune osa täita joogivee puurkaevude jaoks sobiva kruusapuiste või mõne muu analoogse
materjaliga.
Puurkaevu päise metallkonstruktsioonid peavad olema valmistatud roostevabast terasest.
Puurkaevu päise terastorust äärikutega ning põlvega varustatud plaadi mõõtmed valitakse
sõltuvalt puurkaevu mõõtmetest ning vastavate konstruktsiooniliste avade suurusest, mis
on vajalikud kaablite paigalduseks ning veetaseme mõõtmise seadmete kasutamiseks.
Torustik tuleb varustada kraaniga veeproovide võtmiseks puurkaevust pumbatavast veest.
Puurkaevu päis peab võimaldama staatilise ja dünaamilise veetaseme mõõtmise. Puurkaevu
suue peab ulatuma vähemalt 30 cm üle põrandapinna.
Täiendava veehaarde rajamise käigus viiakse läbi järgmised tööd:
•

maa-ala
ettevalmistamine
(mõõdistamised,
puurimistehnika juurdepääsuks);

•

puurkaevu projekteerimine ja puurimine,
konduktori ja päise paigaldamisega;

•

proovivõtukraani paigaldamine;

•

elektri-,
signalisatsioonikaablite
päiserajatisse;

•

roostevabast terasest torustiku paigaldamine päiserajatise koos vajaliku armatuuri ja
seadmetega;

•

süvaveepumba paigaldamine Q=25 m3/h koos torustiku paigaldamisega puurkaevu;

•

plastiktoru paigaldus puurkaevule veetaseme mõõtmiseks (siseläbimõõt 15 mm) või
hüdrostaatilise nivooanduri paigaldus; staatilise ja dünaamilise veetaseme nõõtmine
peab olema võimalik ka käsitsi;

•

puurkaevpumpla ümbruse planeerimine, piirdeaia ehitamine ning ligipääsutee ja
teenindusplatsi rajamine;

•

toorveetorustiku rajamine Narva-Jõesuuni; rajatav puurkaev hakkab töötama läbi
rajatava puurkaevpumpla hoone, vajalik on toorvee töötlemine.

ja

maapinna

sügavus

valgustuse

130 m

ettevalmistamine
koos

manteltoru,

paigaldamine

puurkaevu

Puurkaevust pumbatava põhjavee töötlemise vajadus täpsustatakse pärast puurkaevu
puurimist ja põhjavee kvaliteediklassi määramist. Pärast puurkaevu puurimist ja
proovipumpamist tuleb võtta veeproovid vastavalt Keskkonnaministri 29. Juuli 2010
määrusele nr 37 „Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning
likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise,
rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või
puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste,
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puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse
esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid“.

kandmiseks

Eeldada võib rauaeemaldusseadmete paigaldamise vajadust koos vee aereerimisega.
Olemasoleva II astme puurkaevpumpla PK-1 (puurkaev nr 2079) rekonstrueerimine.
Vajaliku surve tagamiseks tarbija juures, ühisveevarustuse töökindluse suurendamiseks,
tipptarbimist tagava veekoguse ja tuletõrjevee koguse säilitamiseks rekonstrueeritakse
olemasolev Pargi II astme puurkaevpumpla. Vajalik on võtta kasutusele puhta vee
reservuaarid 2×250 m3, mis annab võimaluse puurkaevude toodangut ühtlustada ja
kindlustada puhta joogiveega Narva-Jõesuu linn ka tipptarbimise ajal.
Puurkaevud
Pargi veehaardes on kaks Kambrium-Vendi veekompleksi puurkaevu – Voronka veekihti
avav puurkaev nr 2079 ja Gdovi veekihti avav puurkaev nr 2084. Mõlemad puurkaevud on
käesoleval ajal reservis, puurkaev nr 2079 alates 2008. aastast. Gdovi veekiht on NarvaJõesuus kõrge mineraalsusega ja eeldatavalt ka efektiivdoosiga ning ei saa sel põhjusel
kasutada joogiveeallikana.
Puurkaev on nr 2079 on 119 m sügavune. Puurkaev avab Voronka veekihi moodustavad
kivimid vahemikus 75-119 m, 75-108 m on paigaldatud perforeeritud manteltoru ja
vahemik 108-119 m on manteldamata. Puurkaevu tootlikkus on arvestuskaardi andmetel
kuni 46,8 m3/h veetaseme alanemise 23 m juures. Puurkaevu paigaldatud pumba tootlikkus
on 20 m3/h ja see on paigaldatud 58 m sügavusele. Puurkaevu lubatud toodang vee
erikasutusloa järgi on 480 m3/ööpäevas. Puurkaev on varustatud veemõõtjaga ja veeproovi
võtmiseks kraaniga.
Puurkaev nr 2079 on puuritud 1957. aastal, seega on puurkaevu vanus juba 53 aastat.
Puurkaevu remonditööde ja puhastuspumpamiste kohta andmed puuduvad. Puurkaevu
tehnilist seisundit kontrollitud ei ole. Olemasolevas puurkaevus teostatakse enne pumpla
rekonstrueerimistöid videouuring, antakse hinnang puurkaevu tehnilisele seisundile,
vajadusel teostatakse puhastuspumpamine tootlikkuse taastamiseks ning kõrvaldatakse
kaevu ekspluateerimist segavad allakukkunud kõrvalised esemed ja liiv. Kõik
keskkonnaohtlikud lekked, korrosioonikahjustused, manteltorude defektid, allakukkunud
kõrvalised esemed, manteltorude liitekohad ja töötava osa seisukord on videouuringute
käigus visuaalselt hinnatav ja dokumenteeritav. Vajadusel näha ette puurkaevu
renoveerimistööd (puhastus- ja proovipumpamine, kõrvaliste esemete eemaldamine, filtrite
puhastamine) või uue asenduspuurkaevu puurimine. Kui osutub vajalikuks puurkaevu
rekonstrueerimine, siis rekonstrueeritakse kaev vastavalt rekonstrueerimise projektile.
Rekonstrueerimise projekti peab koostama puurkaevude ja –aukude projekteerimise alal
hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi omav isik. Projekt tuleb kooskõlastada
Keskkonnaametiga, kes kooskõlastab või keeldub projekti kooskõlastamisest.
Kui osutub vajalikuks asenduspuurkaevu puurimine, siis puurkaev rajatakse vastavalt
projektile. Projekti peab koostama puurkaevude ja –aukude projekteerimise alal
hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi omav isik. Puurkaev rajatakse kaasaegse
tehnoloogia järgi ligikaudu 119 m sügavune, puurkaevu tootlikkuse ja töökindluse tõstmise
eesmärgil puurida vettandev vahemik laiendusega (vähemalt 400 mm) ja filtertorude
tagune osa täita joogivee puurkaevude jaoks sobiva kruusapuiste või mõne muu analoogse
materjaliga.
Hooned ja seadmed
Silikaattellistest Pargi pumplahoone (puurkaev nr 2079) välismõõtudega 3,7 x 4,9 m on
osaliselt rekonstrueeritud ja rahuldavas seisukorras. Vajalik on teha välis- ja siseviimistlus
ning väljavahetamist vajab sulgarmatuur. Puurkaevu ümbrus tuleb korrastada. Puurkaev
nr 2079 asub puurkaevust nr 2084 10 m kaugusel, neil on ühine piirdeaed ümber pumplate
ja juurdesõidutee.
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Tuleb projekteerida ja teostada Pargi II astme puurkaevpumpla veetöötlusjaama ja II astme
pumpla
rekonstrueerimistööd nii, et veetöötlusseadmed ja II astme pumbad ning
tuletõrjepumbad jäävad ühte tehnoloogiliste seadmete ruumi.
Veetöötlusjaamas peab olema piisavalt ruumi veetöötlusseadmete ekspluateerimiseks mitte
vähem kui 0,5 m seadme taga ja külgedel ning min 1,0 m seadme ees.
Minimaalne teise astme pumpade arv on 3 tükki (igaüks tootlikkusega 22 m 3/h,, 40mVs),
ühe pumba häire korral peab olema võimalik tagada asulale vajalik vooluhulk ülejäänud
pumpade abil.
Arvestada tuleb ka tuletõrjeveevarustusega, milleks on ette nähtud kaks tuletõrjeveepumpa
parameetritega 54 m3/h, 40 mVs. Tuletõrje veevajadus 15 l/s tuleb tagada 3 tunni jooksu.
Projekteerida ja rajada veetöötlusjaama/pumpla, puurkaevupumpade, survetõstesüsteemi
ning veetöötlussüsteemi toite- ja juhtimiskilp ja elektri- ja automaatsüsteemid. Lahendada
tuleb
veetöötlusjaama
kaugjuhtimine
ja
-valve.
Pumpla
uks
tuleb
rajada
metallkonstruktsioonis, kahe avaneva osaga, min mõõtmed 2,1 x 2,1 m.
Hoonesse tuleb rajada kanalisatsioon koos hoone põrandas paikneva vesilukuga Ø 400
kaevuga veetöötlussüsteemide pesuvee ja valamust kanaliseeritava vee ärajuhtimiseks.
Hoone põrandal peab olema piisav kalle põrandale sattunud vee kaevu juhtimiseks.
Iga tehnoloogilise etapi järgi peab olema ette nähtud kraan veeproovide võtmiseks,
manomeeter ja impulssväljundiga veemõõtja.
Rajatakse tehnoloogilise ruumi elektriküte ning paigaldatakse õhukuivati. Rajatakse
sundventilatsioon lähtudes kehtivatest normidest, võttes arvesse ruumi kasutusotstarvet.
Paigaldatakse roostevabast terasest valamu koos elektriboileriga (30 L).
Vajalik
on
lahendada
veetöötlusjaama
pesuvee
kanaliseerimise,
paigaldades
kanalisatsioonitorustiku PVC PN6 Ø160 kanalisatsiooni eelvooluni (30 m). Eelvool paikneb
pumpla kinnistu kõrval tänaval.
Mahutid
Tuleb rekonstrueerida olemasolevad joogiveemahutid (2x250 m3). Tagatud peab olema
rajatise nõuetekohane vastupidavus ning veepidavus ning osaliselt Narva-Jõesuu linnale
vajalik vee tuletõrjevee maht. Mahuti rekonstrueerimine hõlmab vähemalt alljärgnevaid
töid:
pindade
puhastamine
liivapritsiga,
paljastunud
armatuuri
katmine
korrosioonikaitsevõõbaga, betooniremont, hüdroisolatsiooni rajamine, sisepinna katmine
veekindla võõbaga, mahutitesisese torustiku ja armatuuri rekonstrueerimine koos
läbiviikude, tugede ja nõuetele vastavate juurdepääsuluukide ja kaevude rajamisega.
Töödega peab olema tagatud mahutite ja mahuti läbiviikude veekindlus. Lahendatud peab
olema mahutite ventilatsiooniõhu filtreerimine. Rekonstrueeritakse reservuaaridesisene
ventilatsioonisüsteem nähes ette nõuetekohased õhufiltrid. Reservuaaride õhu sissetõmme
peab aset leidma läbi õhufiltri, väljuv õhk juhitakse otse atmosfäär. Kõik torustikud, toed ja
redelid mahutites tuleb rajada roostevabast terasest AISI 316.
Veetöötlusseadmed
Paigaldada tuleb veetöötlusseadmed raua eemaldamiseks ja vee organoleptiliste omaduste
parandamiseks ning gaaside eemaldamiseks ja desinfitseerimisseadmed võimaliku reostuse
esinemise korral veevarustussüsteemides või põhjavees. Põhjavees sisalduvad gaasid
eralduvad peamiselt vee õhustamisel joogiveemahutis.
Veetöötlusseadmete projekteerimisel on kasutada puurkaevu nr 2079 vee kvaliteedi
andmed.
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Võttes arvesse olemasolevast puurkaevust nr 2079 pumbatava põhjavee kvaliteedi andmeid
ja teiste Narva-Jõesuu Voronka veekihi puurkaevude kvaliteedi andmeid, paigaldatakse
rauaeemaldusseadmed tootlikkusega 30 m3/h. Filterseadmete tagasipesul tekkiva pesuvee
ärajuhtimiseks on vajalik rajada puurkaevpumplani kanalisatsioonitorustik. Lahtiste
filterseadmete paigaldamist tehnoloogilise alternatiivina ei kirjeldata, kuna nende
paigaldamine pumplahoonesse on ebaotstarbekas ning kinniste survefiltrite ekspluatatsioon
on lihtsam ja efektiivsem.
Puurkaevupump, pesuveepump ja filtrisüsteem tuleb valida kooskõlas, et oleks tagatud
nõutav pesuvee vooluhulk filtripaakide läbipesuks, filtrisüsteemi tööks vajalik rõhk ning
piisav töödeldud vee pealevool tarbijale.
Veetöötlusseadmete dimensioneerimisel tuleb lähtuda puurkaevust pumbatava põhjavee
kvaliteedist, asula veetarbimisest ja puurkaevupumba tootlikkusest. Filtrite pesuks tuleb
kasutada töödeldud vett puhta vee reservuaarist.
Veetöötlussüsteemi väljundile ja pesuvee liinile peale pesuveepumpa tuleb paigaldada
impulssväljundiga kommertsveemõõtjad.
Veetöötlusjaamas tuleb ette näha vajalikud ühendusotsikud naatriumhüpokloriti
doseerimissüsteemi ühendamiseks enne ja peale rauafiltrit, enne töödeldud vee mahutit.
Doseerimiseks peab olema võimalik kasutada rauafiltri väljundile paigaldatavat
impulssväljundiga veemõõtjat. Desinfektsiooniseade on ette nähtud ennetusmeetmena,
kuna vee reostuse tõenäosus on väike.
Hüpokloriti doseerimine peab olema läbi viidav proportsionaalselt töödeldud vee
mahutitesse juhitavale vee hulgale. Töödeldud vee mahutites peab olema tagatud kloorile
vajalik reaktsiooniaeg. Naatriumhüpokloritit doseeritakse vastavalt vajadusele, vahetult
joogivee mahutisse sisenevasse torustikku. Vajadusel on võimalik desinfitseerida ka
aeraatorseadet, doseerides lahust aeraatori pesemisvette.
Desinfitseerimisel tuleb arvestada:
•

reservuaaride, sh joogivee mahuti, desinfektsioon toimub tavaliselt doosil 25 g/m3
aktiivkloori 24 tunni sees. Joogivee mahuti kasuliku mahuga V=250 m3
desinfitseerimisele kuulub seega 6850 g aktiivkloori. Kasutades 15 %-list NaOCl
lahust, mille aktiivkloori sisaldus on ca 180 g/l, kulub umbes 35 liitrit. Enne
kanaliseerimist tuleb desinfitseerimiseks kasutatud vesi lahjendada veega, kuna
kanaliseeritavas vees ei tohi aktiivkloori sisaldus ületada 0,5 mg/l;

•

NaOCl-i vesilahus kaotab kiiresti aktiivsuse. Praktiline säilivusaeg on umbes 4 kuud.
Aasta möödudes on kloori jääk raskesti määratav ning võib olla 4-6 % piires. Seega
tuleb varu pidevalt uuendada, kusjuures vananenud kloorilahus tuleb neutraliseerida,
sellest tulenevalt pole mõtet suurt varu hoida;

•

kloori doseerimine veevõrku toimub vastavalt vooluhulgale ja etteantud doosiga.
Kloori andmist kontrollib vastav aparatuur. Doos 0,3-0,5 mg/l. Orienteeruv 15 %
NaOCl vajadus ööpäevas, kui arvestada tootlikkust 1000 m3/d, oleks pideval
kloreerimisel umbes 2,75 liitrit. Kemikaali 100 liitrisest mahust jätkub pideval
doseerimisel 36 päevaks.

Toruühendused filtrisüsteemiga tuleb teostada selliselt, et filtrite demonteerimist oleks
võimalik lihtsalt teostada, ühenduste puhul tuleb kasutada äärikühendusi või kontramutreid.
Kõik filtrisüsteemid tuleb varustada möödavoolu võimalusega ning paralleelfiltrisüsteemide
puhul peab filtreid olema võimalik ühekaupa süsteemist eemaldada. Kasutatava
veetöötlustehnoloogia perspektiivne tööiga peab ületama 20 aastat. Elektrikatkestus ei tohi
seadmeid kahjustada; veetöötlusseade peab vajadusel töötama minimaalse hoone
sisetemperatuuri 10ºC juures. Filtrite pesuvesi tuleb kanaliseerida Narva-Jõesuu linna
ühiskanalisatsioonisüsteemi.
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Veetöötlustehnoloogia
väljatöötamisel
kvaliteedinäitajate saavutamist:

on

arvesse

võetud

järgnevate

•

vees lahustunud raua eemaldamine (puhastatud vees 0,05 mg/l);

•

vees lahustunud gaaside eemaldamine;

•

vee negatiivse stabiilsusindeksi muutmine positiivseks.

joogivee

Puurkaevust pumbatav põhjavesi suunatakse rauaeraldusfiltritesse (30 m3/h), kus
eemaldatakse veest raud ja muud lisandid. Soovitav on toorvee õhuga rikastamine enne
rauaeemaldusfiltritele suunamist, kasutades selleks spetsiaalseid torustikule paigaldatud
miksereid.
Rauaeraldusfiltrid on valitud täisautomaatsed kiirfiltrid, mis võimaldavad efektiivselt
puurkaevuveest eraldada eelkõige rauda. Rauaeraldusfilter peab tagama filtraadis üldraua
sisalduse
vähemalt
0,05 mg/l.
Filter
peab
olema
terasest
epoksiidkattega,
kuumgalvaniseeritud terasest või roostevaba terasest AISI304. Plastist filtreid ei ole
soovitatav kasutada. Filter peab olema varustatud teenindusluukide, ühendustorustike ja
automaatselt reguleeritavate siibrite süsteemiga tühjenduskraani ja niiskuse eraldajaga
(vantuusiga).
Filtrite uhtesüsteem on täisautomaatne, vastavalt valitud reziimile. Filtrite uhtevesi
võetakse joogivee reservuaarist. Uhtevee annab pesupump, vee kulu mõõdetakse
induktsioonkulumõõturiga. Materjali kobestamiseks õhuga, enne vee uhtumist, on ette
nähtud kompressor. Täpse uhtereziimi ja vooluhulgad annab ette filtri tarnija firma.
Olemasolevate puurkaevpumplate PK-5 (puurkaev nr 2081), PK-6 (puurkaev nr 2089), PK-7
(puurkaev nr 2082), PK-9 (puurkaev nr 2080), PK-10 (puurkaev nr 2083) ja PK-12
(puurkaev nr 2085) rekonstrueerimine.
Puurkaevpumplate torustik ja armatuur on amortiseerunud ja vajab väljavahetamist.
Puurkaevude tehnilist seisundit kontrollitud ei ole. Enne puurkaevpumpla rekonstrueerimist
on vaja teha puurkaevus videouuringud ja anda hinnang puurkaevu seisundile. Vastavalt
hinnangule teostada renoveerimistööd (puhastus- ja proovipumpamine, kõrvaliste esemete
eemaldamine, filtrite puhastamine jne.) või uue asenduspuurkaevu puurimine. Juhul, kui
osutub vajalikuks puurkaevu rekonstrueerimine, siis rekonstrueeritakse kaev vastavalt
rekonstrueerimise projektile. Rekonstrueerimise projekti peab koostama puurkaevude ja –
aukude projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi omav isik. Projekt
tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga, kes kooskõlastab või keeldub projekti
kooskõlastamisest.
Hooned soojustatakse ja kaetakse trapetsprofiilplekiga ning varustatakse elektriküttega.
Kaablid, torustikud ja armatuur vahetatakse välja ja paigaldatakse vastavalt pumplatele
esitatud nõuetele. Kõik sisetorustikud rajatakse roostevabast terasest. Elektri- ja
automaatikasüsteemid ning kaugvalvesüsteemid vajavad täies mahus renoveerimist.
Pumpade valikul tuleb arvestada Eesti standardi ja projekteerimisnormi (EVS 847-3:2003
ja EPN 18.5.3) järgseid nõudeid.
Veetöötlusseadmed puurkaevpumplates käesoleval ajal puuduvad.
Raua, hägususe ja värvuse näitajate alusel vajab põhjavesi töötlemist, vajalik on ka gaaside
eraldus aereerimise teel.
Puurkaevu vett peab olema võimalik juhtida:
•

iga puurkaevu juures asuvale veetöötlusseadmele;

•

veevõrgu torule;

•

põhireziim on vee suunamine veetöötlusseadmele.
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Arvestades toorvee raua sisaldust ning gaaside sisaldust, tagab nõutava joogivee kvaliteedi
kaheastmeline veepuhastus täisautomaatsel paarissurvefiltril koos eelaeratsioonimahutiga.
Filtreerimisel paranevad ka vee lõhn, maitse, värvus, hägusus ning suureneb vees
lahustunud hapniku sisaldus ja paraneb stabiilsusindeks.
Süsteem koosneb kahest survefiltrist, eelaeratsioonimahutist,
kompressorist
vee
aereerimiseks ja raua oksüdeerimiseks, II astme pumpadest, hüdrofoorist ning torustikust
ja juhtimisplokist. Kompressor peab olema õlivaba ja varustatud õhurõhu paagiga.
Toorvesi juhitakse kõigepealt spetsiaalse konstruktsiooniga atmosfääri rõhul töötavasse
aeratsioonimahutisse, mis on varustatud õhuklapiga ja reservuaari veetaseme anduriga.
Mahutist eralduvad gaasid tuleb juhtida läbi õhufiltri hoonest välja. Üleliigne õhk ja veest
eraldunud gaasid juhitakse survefiltrist välja selle ülaosast gaasideeraldusventiili kaudu.
Mahuti varustatakse vajalike tasemeanduritega, mille abil juhitakse puurkaevupumpa.
Aeratsioonimahutis toimub intensiivne aeratsioon kahevalentse raua ja teiste raskesti
hapenduvate ingredientide oksüdeerimiseks, samuti ebasoovitavate gaaside eemaldamine
veest.
Aereerimise tulemusel muutub vees leiduv kahevalentne raud kolmevalentseks
raudhüdroksiidiks. Raud kõrvaldatakse veest filtri kvartsliiva (või muu sobilik materjal)
kihtides.
Puhas vesi kogutakse kokku filtri allosas paiknevas drenaažisüsteemis, kust see juhitakse
edasi hüdrofoori.
Üleliigne õhk ja veest eraldunud gaasid juhitakse survefiltrist välja selle ülaosast õhuklapi
kaudu.
Filtrid
pesevad
kordamööda,
aeratsioonimahutist.
Läbipesu
automaatikakontroller.

üksteise
järel.
juhtimiseks
ja

Filtrite
läbipesuvesi
võetakse
kontrollimiseks
paigaldatakse

Läbipesuprogramm seatakse filterseadmele peale käivitamisperioodil. Programmi saab igal
ajal korrigeerida või muuta. Pärast programmi seadistamist pole operaatori juuresolek
filtrite läbipesul vajalik.
Puhastatud vesi juhitakse hüdrofoori ja sealt edasi veevõrku. Filtri läbinud uhtevesi
suunatakse ühiskanalisatsiooni va PK-12 filtripesuvesi, mis suunatakse imbsüsteemi.
Kasutada survefiltreid puurkaevpumplates järgmiste tootlikkustega:
•

PK-5 tootlikkusega 8 m3/h, loputustsükli vooluhulk 9,5 m3/h;

•

PK-6 tootlikkusega 15 m3/h, loputustsükli vooluhulk 18 m3/h;

•

PK-7 tootlikkusega 9 m3/h, loputustsükli vooluhulk 11 m3/h;

•

PK-9 tootlikkusega 15 m3/h, loputustsükli vooluhulk 18 m3/h;

•

PK-10 tootlikkusega 20 m3/h, loputustsükli vooluhulk 25 m3/h;

•

PK-12 tootlikkusega 20 m3/h, loputustsükli vooluhulk 25 m3/h.

Veetöötlusseadmed varustada lokaalsete automaatikaseadmetega, mis ühildatakse ühtsesse
süsteemi puurkaevuga. Veetöötlusseadmete elektrisüsteemid ühendatakse ühtsesse
elektrikilpi puurkaevuga. Juhtimis- ja automaatikaseadmed peavad olema vastavuses
veetöötlusele esitatud nõuetega.
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Puurkaevpumplasse
on
vajalik
paigaldada
torustik
ja
armatuur,
arvestades
veetöötlusseadmete
paigaldamisega.
Pumpla
varustada
kommertsarvestusega
veemõõteseadmetega. Veeproovide võtmise kohad tuleb välja ehitada nii, et oleks võimalik
veeproovi võtta nii otse puurkaevust väljuvast toorveest kui ka filtreeritud veest ja
veevõrku antavast joogiveest. Hoone põrand peab vastu pidama survefiltri raskusele. Hoone
peab olema varustatud trapiga põrandas, kanalisatsiooni ja imbsüsteemi äravool min
läbimõõt 110 mm. Hoone soojustatakse ja kaetakse trapetsprofiilplekiga ning varustatakse
elektriküttega. Vajalik on pumplahoones tagada veetöötlus- ja automaatikaseadmete tööks
vajalik temperatuur 10 oC. Hoone projekteerida hea soojapidavuse ja ventilatsiooniga,
vajalik on üleliigse niiskuse eemaldamiseks vastavate seadmete paigaldamine.
Alternatiivi III realiseerimise ligikaudne maksumus on toodud alljärgnevalt.
Tabel 9.65 Alternatiivi III peamised komponendid ja maksumus
Kirjeldus

Hinnanguline
maksumus, kr

Põhipumpla PK-1 (puurkaev nr 2079) rekonstrueerimine
Üheastmelise pumpla tehnoloogia

270 000

Teise astme pumpla tehnoloogia (60 m3/h)

440 000

Pumplahoone rekonstrueerimine (300 m2)

2 450 000

Juurdepääsutee pumplani, 553 m2

124 425

Desinfitseerimisseadmed

40 000

Puurkaevu nr 2079 videouuring

10 000

Asenduspuurkaevu puurimine (vajadus selgub puurkaevu nr 2079 238 000
videouuringu ja tehnilise seisundi hindamise järel)
Hüdrostaatiliste nivooandurite paigaldus

25 000

Kanalisatsioonitorustik filtri pesuvee ärajuhtimiseks, 30 m

69 000

Reservuaari rekonstrueerimine, maht 2x250 m3

1 125 000

Veetöötlus (raud), 30 m3/h

360 000

Kaugvalve

50 000

Tuletõrjepumbad 2 tk

70 000

Elektritööd

110 000

Puurkaevu
renoveerimistööd
(puhastusja
proovipumpamine,
kõrvaliste esemete eemaldamine, filtrite puhastamine jms.)
70 000
KOKKU

5 451 425

Põhipumpla PK-5 (puurkaev nr 2081) rekonstrueerimine
Üheastmelise pumpla tehnoloogia
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Kirjeldus

Hinnanguline
maksumus, kr

Pumplahoone rekonstrueerimine (18 m2)

194 000

Veetöötlus (raud) 8 m3/h

140 000

Puurkaevu nr 2081 videouuring

10 000

Hüdrostaatiliste nivooandurite paigaldus

25 000

Elektritööd

110 000

Kanalisatsioonitorustik filtri pesuvee ärajuhtimiseks, 15 m

34 500

Puurkaevu
renoveerimistööd
(puhastusja
proovipumpamine,
kõrvaliste esemete eemaldamine, filtrite puhastamine jms.)
70 000
KOKKU

853 500

Põhipumpla PK-6 (puurkaev nr 2089) rekonstrueerimine
Üheastmelise pumpla tehnoloogia

270 000

Pumplahoone rekonstrueerimine (18 m2)

194 000

Veetöötlus (raud) 15 m3/h

210 000

Puurkaevu nr 2089 videouuring

10 000

Hüdrostaatiliste nivooandurite paigaldus

25 000

Elektritööd

110 000

Kanalisatsioonitorustik filtri pesuvee ärajuhtimiseks, 81 m

186 300

Puurkaevu
renoveerimistööd
(puhastusja
proovipumpamine,
kõrvaliste esemete eemaldamine, filtrite puhastamine jms.)
70 000
KOKKU

1 075 300

Põhipumpla PK-7 (puurkaev nr 2082) rekonstrueerimine
Üheastmelise pumpla tehnoloogia

270 000

Pumplahoone rekonstrueerimine (12 m2)

146 000

Veetöötlus (raud) 9 m3/h

150 000

Puurkaevu nr 2082 videouuring

10 000

Hüdrostaatiliste nivooandurite paigaldus

25 000

Elektritööd

110 000

Kanalisatsioonitorustik filtri pesuvee ärajuhtimiseks, 76 m

174 800
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Kirjeldus

Hinnanguline
maksumus, kr

Puurkaevu
renoveerimistööd
(puhastusja
proovipumpamine,
kõrvaliste esemete eemaldamine, filtrite puhastamine jms.)
70 000
KOKKU

955 800

Põhipumpla PK-9 (puurkaev nr 2080) rekonstrueerimine
Üheastmelise pumpla tehnoloogia

270 000

Pumplahoone rekonstrueerimine (18 m2)

194 000

Veetöötlus (raud) 15 m3/h

210 000

Puurkaevu nr 2080 videouuring

10 000

Hüdrostaatiliste nivooandurite paigaldus

25 000

Elektritööd

110 000

Kanalisatsioonitorustik filtri pesuvee ärajuhtimiseks, 17 m

39 100

Puurkaevu
renoveerimistööd
(puhastusja
proovipumpamine,
kõrvaliste esemete eemaldamine, filtrite puhastamine jms.)
70 000
KOKKU

928 100

Põhipumpla PK-10 (puurkaev nr 2083) rekonstrueerimine
Üheastmelise pumpla tehnoloogia

270 000

Pumplahoone rekonstrueerimine (12 m2)

146 000

Veetöötlus (raud) 20 m3/h

260 000

Puurkaevu nr 2083 videouuring

10 000

Hüdrostaatiliste nivooandurite paigaldus

25 000

Elektritööd

110 000

Kanalisatsioonitorustik filtri pesuvee ärajuhtimiseks, 32 m

73 600

Puurkaevu
renoveerimistööd
(puhastusja
proovipumpamine,
kõrvaliste esemete eemaldamine, filtrite puhastamine jms.)
70 000
KOKKU

964 600

Põhipumpla PK-12 (puurkaev nr 2085) rekonstrueerimine
Üheastmelise pumpla tehnoloogia

270 000

Pumplahoone rekonstrueerimine (12 m2)

146 000

Veetöötlus (raud) 20 m3/h

260 000
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Kirjeldus

Hinnanguline
maksumus, kr

Puurkaevu nr 2083 videouuring

10 000

Elektritööd

110 000

Hüdrostaatiliste nivooandurite paigaldus

25 000

Kanalisatsioonitorustik filtri pesuvee ärajuhtimiseks lodusesse, 80 m

184 000

Imbkaev

25 000

1

Puurkaevu
renoveerimistööd
(puhastusja
proovipumpamine,
kõrvaliste esemete eemaldamine, filtrite puhastamine jms.)
70 000
KOKKU
Täiendava
veehaarde
perspektiivis)

1 100 000
rajamine

väljaspoole

Narva-Jõesuu

linna

Uue puurkaevu puurimine (490 m3/d)

260 000

Üheastmelise pumpla tehnoloogia

270 000

Reservuaar

700 000

Teise astme pumpla tehnoloogia

440 000

Pumplahoone ehitus (18 m2)

260 000

Juurdepääsutee pumplani, 600 m2

135 000

Piirdeaia rajamine koos väravaga pumpla ümber (80 m)

32 000

Toorveetorustiku rajamine ca 1 km

1 700 000

Veetöötlus (raud), 25 m3/h

310 000

Kaugvalve

50 000

Elektritööd

110 000

Elektrivõrguga liitumine

61 250

KOKKU

4 328 250

III ALTERNATIIV MAKSUMUS KOKKU (täiendava veehaarde
rajamiseta)-lühiajalised investeeringud
11 328 725
III ALTERNATIIV MAKSUMUS KOKKU (täiendava veehaarde
rajamisega)- koos pikaajalise investeeringuga
15 656 975
Märkus: 1- baseerub aastatel, 2008-2010 jooksvates hindades
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9.2.1.2 Alternatiivide tehniliste parameetrite võrdlemine
Tehniliste parameetrite võrdlemine teostati lähtuvalt ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni
teenuse standarditest. Iga alternatiivi puhul on hinnatud selle tehnilisi eeliseid ja puudusi 5
palli süsteemis, kus eelised esitatakse positiivsete arvudena +1 (väike eelis) kuni +2 (suur
eelis) ning puudused negatiivsete arvudena -1 (väike puudus) kuni –2 (suur puudus). Asula
osa tabeli lõpus on toodud hinnangute summaarsed väärtused.
Tabel 9.66 Alternatiivide tehniliste parameetrite hindamine
Alternatiiv I
Kirjeldus
Eelised

Alternatiiv II
Hinnang Kirjeldus

Hinnang Kirjeldus

Hinnang

Väheneb maa-ala
vajadus
sanitaarkaitsealade
tarbeks

+1

Veeallikad
on
lõpptarbijale
lähemal,
vee
kvaliteedi muutused
torustikus
on
minimaalsed

+2

Veeallikad
on
lõpptarbijale lähemal,
vee
kvaliteedi
muutused
torustikus
on minimaalsed

+2

Ei ole vaja rajada
uut puurkaevu

+1

Kasutatakse uut
kvaliteetset
kaasaegse
tehnoloogia järgi
rajatud puurkaevu
joogiveeallikana,
tagatud on
puurkaevu
pikaajaline
töökindlus

+1

Rajatakse pikaajalises
perioodis täiendav
veehaare, et tagada
veevarustussüsteemi
töökindlus, arvestades
tulevikuperspektiive

+2

Ei ole vaja
+1
kasutada
keerukaid
veetöötlustehnoloogiaid
Põhjaveevaru säilimine +2
tehnogeensete
muudatusteta,
merevee ja
põhjavee sügavamate
kihtide soolaka vee
intrusiooni ohu
vähenemine

Puudused

Alternatiiv III

Vajadus rajada 13 826 -2
m joogivee torustikku

Vee pikk
transporditeekond,
muutused joogivee
kvaliteedis

-2

Veevõrgu töökindlus ja -1
vee kvaliteedi
stabiilsus väheneb,
kuna
veevarustus baseerub
pinnavee
joogiveeallikal
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Kasutatakse
joogiveeallikana
põhjavett

Kasutatakse
joogiveeallikana
põhjavett

+2

Tagatud on
+2
veevarustussüsteemi
töökindlus

Tagatud on lokaalne
veevarustussüsteemi
töökindlus, kuna
tagatakse kogu linna
veega varustatus

+2

Sõltumatus Narva
linna pinnaveest
Täiendava
puurkaevu tootlikkus
ja vee kvaliteet
selguvad pärast
puurkaevu rajamist
Puurkaevu tootlikkus
ja vee kvaliteet ning
sellega seoses
töötlemisvajadus
selguvad pärast
puurkaevu rajamist
Vajalik uue
puurkaevu rajamise
jaoks maa-ala
sanitaarkaitseala
moodustamiseks

Sõltumatus Narva linna +2
pinnaveest
Vajadus rajada ca 1
-1
km toorveetorustikku
perspektiivse
veehaarde rajamisel

94

+2

+2
-1

-1

Vajalik uue veehaarde -1
rajamise jaoks maa-ala
(sanitaarkaitseala
moodustamiseks,
Vaivara valla maad)

-1

Rekonstrueeritavate
-1
puurkaevude seisundit
ei ole kontrollitud.
Pärast videouuringuid
ja hinnangut võivad
ilmneda
ettenägematud
probleemid

Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010-2022
Kinnitatatud Narva-Jõesuu linnavolikogu 29.09.2010 määrusega nr 23
Alternatiiv I
Kirjeldus

Alternatiiv II
Hinnang Kirjeldus

Vajadus reserv-2
puurkaevude
säilitamise ja hoolduse
järgi
Narva-Jõesuus säilib

KOKKU

Alternatiiv III
Hinnang Kirjeldus

Puurkaevude
tootlikustest ei
pruugi jätkuda
Narva-Jõesuu linna
elanikkonnale, kui
tarbimine tõuseb
järsult suvekuudel

Hinnang

-1

Narva linna laienemisel -2
ja/või veetarbimise
suurenemisel võib
N-Jõesuu jääda
veepuudusesse
-4

+5

+7

Allikas: Konsultandi hinnang

Eeltoodud tabelist lähtub, et tehniliselt kõige otstarbekam on valida Alternatiiv III.
9.2.1.3 Alternatiivide keskkonnamõju võrdlemine
Iga alternatiivi keskkonnamõju on hinnatud 5 palli süsteemis, kus keskkonnamõju
puudumine on 0, positiivne keskkonnamõju esitatakse positiivsete arvudena +1 kuni +2
ning negatiivne keskkonnamõju negatiivsete arvudena -1 kuni –2. Asula osa tabeli lõpus on
toodud hinnangute summaarsed väärtused.
Tabel 9.67 Alternatiivide keskkonnamõju hindamine
Alternatiiv I
Kirjeldus
Positiivne Ei ole vaja
rajada uut
puurkaevu PK-1
juurde, jääb ära
puurimisprotses
sist tulenev
võimalik
põhjaveereostuse oht
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Alternatiiv II
Hinnang Kirjeldus
+1

Alternatiiv III
Hinnang

Väiksemad
torustike
rajamise
mahud ja
sellega
seonduv
keskkonnaoht

+2

Uue
kvaliteetse
puurkaevu
kasutamine
tagab
väiksema
reostusohu
põhjavees

+2
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Kirjeldus
Väiksemad
torustike
rajamise mahud
ja sellega
seonduv
keskkonnaoht

Hinnang
+2
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Alternatiiv I
Negatiivne

Võimalik
reostuse oht
veetorustiku
ehituse ajal
nõrgalt kaitstud
põhjaveega alal

KOKKU

Alternatiiv II
-2

Alternatiiv III

Uue
puurkaevu
rajamise
protsessiga
kaasnevad
võimalik oht
põhjaveele

-1

Suurem
kasutatava
maa-ala
vajadus
sanitaarkaitse
alana kui
Alternatiivis I
Lammutamistööde käigus
tekkivate
jääkidega
kaasnevad
ohud

-1

-1

Suurem
kasutatava
maa-ala
vajadus
sanitaarkaitseal
ana kui
Alternatiivis I
(täiendava
veehaarde
rajamise korral)

-1

-1

+1

+1

Allikas: Konsultandi hinnang

Keskkonnamõju parameetrite võrdluse tulemusena on eelistatud Alternatiiv II ja III.

9.2.1.4 Alternatiivide finantsnäitajate võrdlemine
Maksumuse võrdlemise põhimõtted
Maksumuste võrdlemisel diskonteeriti tulevased rahavood tänasesse päeva. Selliselt on
võimalik arvesse võtta kulutusi sõltuvalt ehitiste elueast ning opereerimise eripärast.
Ehituste eluea jaotus liikide lõikes ning finantsarvutuse alused on esitatud alljärgnevates
tabelites.
Tabel 9.68 Ehitiste eluiga
Kategooria

Aastat

Ehitised (hooned)

40

Torustikud

40

Seadmed

15

AS Infragate Eesti
Tallinn 2010

96

Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010-2022
Kinnitatatud Narva-Jõesuu linnavolikogu 29.09.2010 määrusega nr 23

Tabel 9.69 Finantsnäitajate arvutamise alusandmed
Parameeter

Hinnang

Baasaasta

2010

Arvutusperiood

30 aastat

Jääkväärtus
lõpuks

perioodi

Ehitusperiood
Diskonteerimise
(reaalne)

Jaotatud 30 aastale arvestades Tabel 9.6 esitatud ehitiste
eluiga
2011 - 2015

tegur

Energia hind 2009. aastal

6%
1,47 krooni kWh (ilma käibemaksuta)

Alternatiivlahenduste maksumuse võrdlemine
Ehituskulude analüüsil võeti arvesse ehitiste ja seadmete maksumust. Seadmete eluiga on
tunduvalt lühem kui ehitistel, mistõttu eeldatakse, et arvestusperioodil vahetatakse
seadmed üks kord täies mahus välja. Lisaks ehitusmaksumusele analüüsiti ka mõlema
alternatiivi opereerimiskulusid ning võeti arvesse investeeringute jääkväärtus.
Tabel 9.70 Veevarustuse alternatiivlahenduste maksumuste võrdlus
Alternatiiv

EhitusNüüdisväärtus (PV)1 kr x 1 000
maksumus,
kr x 1 000 Ehitus2 Opereerimine
Kokku

Alternatiiv I–

Narva-Jõesuu linna veega
varustamine
Narva
ühisveevõrgust
ja
olemasolevate
Narva-Jõesuu
kahe
puurkaevpumpla
(Pargi tn
PK-1
ja
Koidula tn 36 b PK-12) rekonstrueerimine
reservpumplatena

II– olemasolevate NarvaJõesuu puurkaevpumplate (Pargi tn PK-1,
Koidula tn 36 b PK-12, Raja tn 6 PK-10 ja
reservpumpla PK-9) rekonstrueerimine

28 323, 375 23 549

15 259

38 808

11 273, 925 10 953

27 344

38 297

11 328, 725 11 138

23 761

34 9103

15 656 ,975 13 433

23 772

37 2054

Alternatiiv

Alternatiiv III–

olemasolevate NarvaJõesuu linna puurkaevpumplate (Pargi tn 3b
PK-1, Karja tn 25a PK-5, Metsa tn 5a PK-6,
Vilde tn 32 PK-7, Metsa tn 9x PK-9, Koidula
tn 78a PK-12 ja Raja tn 8 PK-10 )
rekonstrueerimine ja täiendava Voronka
veekihi
veehaarde
rajamine
väljapoole
Narva-Jõesuu linna pikemas perspektiivis.

Märkused: 1- kogukulude nüüdisväärtus leitud reaalse diskontomäära 6% alusel
2- ehituskulude nüüdisväärtuse arvutus võtab arvesse lühiajalise põhivara re-investeeringud. Alternatiiv
II koosseisus on ülekaalus investeeringud lühiajalistesse varadesse. Sellel põhjusel on ehitustööde
investeeringukulu
nüüdisväärtus
osutunud
arvutuslikult
suuremaks
kui
(alginvesteeringu)
ehitusmaksumus
3- täiendava veehaarde rajamiseta
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4- koos täiendava Voronka veekihi veehaarde rajamisega väljapoole Narva-Jõesuu linna, pikemas
perspektiivis.

Ehitiste, torustike ja seadmete rajamiseks tehtavad kulutused on toodud koondsummana
välja lahtris Ehitus. Opereerimiskulud on kulud elektrienergiale, tööjõule ning muud kulud
(elektrile, kemikaalile, hooldusele, pumpla küttekulu, II astme pumpamise kulu, vee
erikasutustasu).
Kõige madalama nüüdisväärtusega on alternatiiv III – olemasolevate Narva-Jõesuu linna
puurkaevpumplate (Pargi tn 3b PK-1, Karja tn 25a PK-5, Metsa tn 5a PK-6, Vilde tn 32 PK7, Metsa tn 9x PK-9, Koidula tn 78a PK-12 ja Raja tn 8 PK-10 ) rekonstrueerimine ja
täiendava Voronka veekihi veehaarde rajamine väljapoole Narva-Jõesuu linna pikemas
perspektiivis. I alternatiivi puhul oli kõige olulisemaks faktoriks investeeringute suur
maksumus. Alternatiiv II on küll ehitusmaksumuselt odavam kui alternatiiv III, kuid on
kõrgemate opereerimiskuludega. Alternatiiv II suuremate opereerimiskulude kujunemisel oli
oluliseks faktoriks pöördosmoosiseadme elektrikulu. Alternatiivlahenduste maksumuste
võrdluses kujunes soodsaimaks alternatiiv III.
9.2.1.5 Sobivaima alternatiivi valik
Arvestades loetletud alternatiivide tehniliste, keskkonnaalaste ja majanduslike tegurite
hindamise tulemusi, soovitab Konsultant valida elluviimiseks alternatiivi III –
olemasolevate Narva-Jõesuu linna puurkaevpumplate (Pargi tn 3b PK-1, Karja tn 25a PK-5,
Metsa tn 5a PK-6, Vilde tn 32 PK-7, Metsa tn 9x PK-9, Koidula tn 78a PK-12 ja Raja tn 8 PK10 ) rekonstrueerimine ja täiendava Voronka veekihi veehaarde rajamine väljapoole NarvaJõesuu linna pikemas perspektiivis.

9.2.2 Ühiskanalisatsioon
Käesoleval hetkel toimub reovee puhastamine Narva reoveepuhastis. Narva-Jõesuu linna
reovesi juhitakse sinna mööda 11,607 kilomeetrit pika survetoru abil (sh 2,9 km terastoru
läbimõõduga DN350 ja 8,73 km PVC-toru läbimõõduga De400).
Narva-Jõesuu reovee Narva linna reoveepuhastile pumpamise jätkamise probleemideks on:
• Narva ja Narva-Jõesuu vahelise torustiku halb ehituskvaliteet terastoru osas;
• pumpamisest tulenev suur elektrienergia kulu;
• maaomandi küsimus survetrassi asukohal.
Eelnevast tulenevalt otsustati kaaluda kahte alternatiivi:
• alternatiiv I –Narva-Jõesuu reovee pumpamise jätkamine Narva linna reoveepuhastile,
olemasoleva survetorustiku osaline rekonstrueerimine;
• alternatiiv II –reoveepuhasti ehitamine Narva-Jõesuusse.

9.2.2.1 Alternatiivide kirjeldus
Alternatiiv I – Narva-Jõesuu reovee pumpamise jätkamine Narva
reoveepuhastile, olemasoleva survetorustiku osaline rekonstrueerimine

linna

Esimeseks võimaluseks reovee puhastamise juures on olemasoleva olukorra jätkamine.
Käesolev projekt näeb selleks ette survetorustiku terastoru rekonstrueerimise täies
ulatuses, kokku ca 3 km. Eelkõige vajadus selle järgi on suur seetõttu, et DN 350
ehituskvaliteet on teadmata. Ette tuleb näha survetoru rekonstrueerimine plasttoruga De
400.
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Alternatiivi I realiseerimise ligikaudne maksumus on toodud alljärgnevalt (Tabel 9.71).
Tabel 9.71 Alternatiivi I peamised komponendid ja maksumus
Kirjeldus

Hinnanguline
maksumus, kr1

Survetoru rekonstrueerimine De 400 (2,877 km x 2600 kr/m)

7 480 200

Maksumus kokku

7 480 200

Märkus: 1- baseerub aastatel 2008-2009

Alternatiiv II - reoveepuhasti ehitamine Narva-Jõesuusse
Narva-Jõesuu linna rajatakse individuaalne aktiivmudapuhasti (kahe liiniline) koos fosforilämmastiku keemilise ärastusega + muda lõppkäitlus Narva puhastil peale tihendamisttahendamist kohapeal.
Individuaallahend, mille koosseisus on:
- mehaaniline eelpuhastus - 2 võret: üks mehaaniline võre koos võreprahi pressiga, teine
käsivõre möödavoolul;
- aktiivmudapuhasti koos fosfori keemilise ärastusega, lisaks lämmastiku bioloogilise
ärastuse rakendamine;
- vajadusel järelpuhastus 1-2 biotiigis (maa-ala olemasolul) või sundläbipesuga liivafilter.
Jääkmuda eemaldatakse mudatihendajasse ja sellest muda vahemahutisse ning edasi muda
mehaaniline veetustamine lint- või tigupressiga.
Rreoveesette
kohapeal.

lõppkäitlus:

lõppkäitlus

Narva

puhastil

peale

tihendamist-tahendamist

Alternatiivi II realiseerimise ligikaudne maksumus on toodud alljärgnevalt:
Tabel 9.72 Alternatiivi II peamised komponendid ja maksumus
Kirjeldus

Hinnanguline
maksumus, kr1

Individuaalne aktiivmudapuhasti ca 3000 ie

17 000 000

Maksumus kokku

17 000 000

Märkus: 1- baseerub aastatel 2008-2009

Alternatiivide investeeringumaksumuste võrdlusel (tabel 9.9 vs tabel 9.10) on selge, et
majanduslikult on odavaim alternatiiv I.
9.2.2.2 Alternatiivide tehniliste parameetrite võrdlemine
Tehniliste parameetrite võrdlemine teostati lähtuvalt ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni
teenuse standarditest (vt Ptk 8). Iga alternatiivi puhul on hinnatud selle tehnilisi eeliseid ja
puudusi 5 palli süsteemis, kus eelised esitatakse positiivsete arvudena +1 (väike eelis) kuni
+2 (suur eelis) ning puudused negatiivsete arvudena -1 (väike puudus) kuni –2 (suur
puudus). Asula osa tabeli lõpus on toodud hinnangute summaarsed väärtused.
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Tabel 9.73 Alternatiivide tehniliste parameetrite hindamine
Alternatiiv I

Alternatiiv II

Kirjeldus
Eelised

Puudused

Hinnang Kirjeldus

Hinnang

Pumpamine tehniliselt
lihtsam kui puhastamine
kohapeal

+2

Puudub energiakulu reovee
pumpamiseks NarvaJõesuust Narva linna

+2

Ei nõua suurt maa-ala,
survetorustiku
kulgemine
mööda riigimaantee äärt

+1

Sõltumatus Narva puhastist

+1

Tagatakse reovee
nõuetekohane puhastus

+2

Tagatakse reovee
nõuetekohane puhastus

+2

Väikesed saastetasu
maksumused

+1

Väiksemad tööjõukulud

+1

Kõikuvad vooluhulgad ei
kahjusta süsteemi
töökindlust

+2

Pumpamine
elektrienergiat

vajab

-2

Reovee puhastamine
väikepuhastil tehniliselt
keerukam kui suurpuhastil

-2

Sõltub
Narva
puhasti
töökindlusest
ja
reovee
vastuvõtmisvõimest

-1

Nõuab suurt territooriumit
(maaomandi küsimus)

-1

Suuremad tööjõukulud

-1

Suurem
maksumus

saastetasu

-1

Ajaliselt
kõikuvad
vooluhulgad
võivad
põhjustada
reoveepuhasti
töös
probleeme
(suveperioodil
reoveehulk
kordades
suurem
kui
talveperioodil)

-1

KOKKU

6

-1

Allikas: Konsultandi hinnang

Eeltoodud tabelist lähtub et tehniliselt otstarbekam on valida Alternatiiv I.
9.2.2.3 Alternatiivide keskkonnamõju võrdlemine
Iga alternatiivi keskkonnamõju on hinnatud 5 palli süsteemis, kus keskkonnamõju
puudumine on 0, positiivne keskkonnamõju esitatakse positiivsete arvudena +1 kuni +2
ning negatiivne keskkonnamõju negatiivsete arvudena -1 kuni –2. Asula osa tabeli lõpus on
toodud hinnangute summaarsed väärtused.
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Tabel 9.74 Alternatiivide keskkonnamõju hindamine
Alternatiiv I
Kirjeldus
Positiivne

Alternatiiv II
Hinnang

Kirjeldus

Hinnang

Reovee puhastamine
suuremal puhastil on
efektiivsem, suurem
puhasti on töökindlam

+2

Puudub energiakulu
reovee pumpamiseks
Narva-Jõesuust Narva
linna

+2

Puudub vajadus muda
transpordiks NarvaJõesuust Narva
reoveepuhastile

+2

Utiliseeritava pinnase
kogus väiksem

+1

Reoveekäitlusest
tuleneva ebameeldiva
lõhna puudumine
linnas.

+1

Negatiivne Suurem elektrienergia
kulu pumpamisele.

-2

Reoveepuhasti rikke
korral pääseb reovesi
otse Narva jõkke.

-2

Suurem utiliseeritava
pinnase kogus
(torutööde kaevikutest
väljakaevatud pinnas)

-1

Reoveepuhasti muda
on vajalik viia
autotranspordiga
Narva
reoveepuhastile

-2

Reoveekäitlusest
tulenev ebameeldiv
lõhna linnas.

-1

KOKKU

2

-2

Allikas: Konsultandi hinnang

Keskkonnamõju parameetrite võrdluse tulemusena on eelistatud Alternatiiv I.
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9.2.2.4 Alternatiivide finantsnäitajate võrdlemine
Maksumuse võrdlemise põhimõtted
Maksumuste võrdlemisel diskonteeriti tulevased rahavood tänasesse päeva. Selliselt on
võimalik arvesse võtta kulutusi sõltuvalt ehitiste elueast ning opereerimise eripärast.
Ehituste eluea jaotus liikide lõikes ning finantsarvutuse alused on esitatud alljärgnevates
tabelites.
Tabel 9.75 Ehitiste eluiga
Kategooria

Aastat

Ehitised (rajatised)

40

Torustikud

40

Seadmed (pumbad)

15

Tabel 9.76 Finantsnäitajate arvutamise alusandmed
Parameeter

Hinnang

Baasaasta

2010

Arvutusperiood

30 aastat

Jääkväärtus perioodi
lõpuks

Jaotatud 30 aastale arvestades Tabel 9.13 esitatud ehitiste
eluiga

Ehitusperiood

2016 – 2022

Diskonteerimise tegur
(reaalne)

6%

Energia hind 2009. aastal

1,47 krooni kWh (ilma käibemaksuta)

Alternatiivlahenduste maksumuse võrdlemine
Ehituskulude analüüsil võeti arvesse ehitiste ja seadmete maksumust. Seadmete eluiga on
tunduvalt lühem kui ehitistel, mistõttu eeldatakse, et arvestusperioodil vahetatakse
seadmed üks kord täies mahus välja. Lisaks ehitusmaksumusele analüüsiti ka mõlema
alternatiivi opereerimiskulusid. Arvesse võetakse ka investeeringute jääkväärtus
prognoosiperioodi lõpus.
Tabel 9.77 Narva-Jõesuu reoveepuhastuse alternatiivlahenduste maksumuste
võrdlus
Alternatiiv

Alternatiiv I – Narva-Jõesuu
reovee pumpamise jätkamine
Narva linna reoveepuhastile,
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EhitusNüüdisväärtus (PV)1 kr x 1 000
maksumus, kr
x 1 000
Ehitus2 Opereerimine
Kokku
7 480,2
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Alternatiiv

EhitusNüüdisväärtus (PV)1 kr x 1 000
maksumus, kr
x 1 000
Ehitus2 Opereerimine
Kokku

olemasoleva survetorustiku
osaline rekonstrueerimine
Alternatiiv II– reoveepuhasti
ehitamine Narva-Jõesuusse

17 000

16 516

19 877

36 393

Märkused: (1)- kogukulude nüüdisväärtus leitud reaalse diskontomäära 6% alusel
(2)-ehituskulude nüüdisväärtuse arvutus võtab arvesse lühiajalise põhivara re-investeeringud.

Ehitiste, torustike ja seadmete rajamiseks tehtavad kulutused on toodud koondsummana
välja lahtris Ehitus. Opereerimiskulud on kulud elektrienergiale, tööjõule ning muud kulud
(kemikaalikulud, hoolduskulud, saastetasud).
Kõige madalama nüüdisväärtusega on alternatiiv I – Narva-Jõesuu reovee pumpamise
jätkamine
Narva
linna
reoveepuhastile,
olemasoleva
survetorustiku
osaline
rekonstrueerimine.
Alterntiiv I puhul on odavam investeeringu elluviimine, kuna torustike rekonstrueerimine
kujuneb odavamaks kui reoveepuhasti rajamine. Lisaks on odavam ka iga-aastane
opereerimine, kuna reoveepuhasti puhul lisandub kulusid, mida torusitke puhul ei eksisteeri.
Lisanduvad tööjõukulu, kemikaalide kulu ning saastetasud.

9.2.2.5 Sobivaima alternatiivi valik
Arvestades loetletud alternatiivide tehniliste, keskkonnaalaste ja majanduslike tegurite
hindamise tulemusi, soovitab Konsultant valida elluviimiseks alternatiivi I – NarvaJõesuu reovee pumpamise jätkamine Narva linna reoveepuhastile, olemasoleva
survetorustiku osaline rekonstrueerimine.
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9.3

INVESTEERINGUPROJEKTIDE KIRJELDUS

Vastavalt
investeeringuprojektide
investeeringud kahte ajajärku:

eesmärkide

määratlemisele

•

lühiajaline investeeringuprogramm (2011-2015);

•

pikaajaline programm (2016-2022).

jagab

Konsultant

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse programmi teostati vastavalt nende
prioriteetsusele,
lähtudes
keskkonnariskist,
võimalikest
finantseerimisallikatest,
hõlmatavate objektide seisundist, kasust piirkonna elanikele ja looduslikule seisundile.
Investeeringuprojektid on tähistatud projekti tüüpide alusel järgnevalt:
•

Projekt A: Puurkaevpumplate rekonstrueerimine/rajamine/veetöötlus;

•

Projekt B: Veevõrgu rekonstrueerimine /rajamine;

•

Projekt C: Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/rajamine;

•

Projekt D: Reoveepuhastite rekonstrueerimine/laiendamine/rajamine;

•

Projekt E: Sademevee- ja drenaažisüsteemide rekonstrueerimine/rajamine.

Narva-Jõesuu linna vajalikud investeeringuprojektid on plaanitud realiseerida nii lühiajalises
kui ka pikaajalises programmis. Esmajoones on vajalik linna veevõrgu -ja
kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja laiendamine, selleks koostatakse 2010. aastal
rahastamistaotlus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (ÜF) programmperioodi 2007-2013
raames.
Arenduspiirkonnad, kes peaksid perspektiivis antud piirkonna vett tarbima või reovett
suunama hakkama, peavad vajalikud torustikud ise välja ehitama.
Veevarustus
Projekt A Puurkaevpumplate rekonstrueerimine/rajamine/veetöötlus
Projekt A1-1 Olemasolevate Narva-Jõesuu linna puurkaevpumplate (Pargi tn 3b PK-1,
Karja tn 25a PK-5, Metsa tn 5a PK-6, Vilde tn 32 PK-7, Metsa tn 9x PK-9, Koidula tn 78a
PK-12 ja Raja tn 8 PK-10 ) rekonstrueerimine
Rekonstrueerimistööde kirjeldust on käsitletud ptk 9.2.1.1-s Alternatiiv
Rekonstrueerimistööde mahud ja komponendid on toodud Tabel 9.3-s.

III

all.

Projekt A2-1 Puurkaevu tamponeerimine (pikaajalises perspektiivis)
Pärast lühiajaliste investeeringute sisseviimist, likvideeritakse puurkaev, mida enam ei
kasutata ning millel puudub vajadus uuesti kasutusele võtmiseks tulevikus. Nimetatud
puurkaevuks on puurkaev nr 1a (katastri nr. 2084).
Puurkaevu likvideerimine teostada projektide alusel tamponeerimise teel. Puurkaevude
likvideerimise projektid ja tööde teostus peab vastama Veeseaduse §-dele 30-306 ja
Keskkonnaministri 29.07.2010 a määrusele nr 37 „Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti
ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja
puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise
kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele
võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse
kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid“.
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Projekt A2-2 Täiendava veehaarde rajamine väljaspoole Narva-Jõesuu linna
(pikaajalises perspektiivis)
Täiendava veehaarde rajamist on käsitletud ptk 9.2.1.1-s Alternatiiv III all. Rajamistööde
mahud ja komponendid on toodud Tabel 9.3-s.
Projekt B Veevõrgu rekonstrueerimine/rajamine
Lähtudes
tehnilistest
ja
majanduslikest
aspektidest
ning
samuti
arvestades
keskkonnamõjude ning elanike heaoluga, peab Konsultant otstarbekaks olemasoleva
veevõrgu rekonstrueerimist ja laiendamist.
Koos tänavatorustikega vahetatakse välja/ehitatakse kinnistuühendused kuni 1 m kaugusele
krundi piirist. Samuti paigaldatakse vajadusel hüdrandid.
Projekti tulemusena paraneb veevarustuse süsteemi töökindlus ja ökonoomsus, väheneb
veekatkestuste ja avariide arv ning joogivee kvaliteedile vastava veega saavad varustatud
elanikud, kes seda siiani ei ole.
Projekt B1-1 Veevõrgu rekonstrueerimine (lühiajalises perspektiivis)
Lühiajalises perspektiivis rrekonstrueeritakse veevõrgu töökindluse parandamiseks vajalik
veetorustik. Kokku rekonstrueeritakse ca 16 km veetorustikku ja 386 majaühendust.
Rekonstrueerimisele kuuluv torustiku asukoht ja läbimõõt on esitatud Joonisel NA15-2-01.
Koos torustikega rajatakse/ vahetatakse välja ka 81 hüdranti.
Tabel 9.78 Veevõrgu rekonstrueerimine
Lõik
V1-V2
V3-V11
V49-V50
V25-V31
V17-V30
V23-V29
V19-V77
V20-V22
V69-V70
V43-V67
V58-V59
V39-62
V69-V96
V36-V37
V34-V35
V9-V17
V6-V7
V74-V76
V74-V75
V78-V79
V79-V93
V82-V91
V80-V89
V90-V92
V86-V88
V89-V105
V24-V95
V8-V106

Tänav
Vaikne
Uus
Poska- Kalda
Karja
kesk
Kesk
Pargi
Pargi
Kungla
Ed.Vilde
Ed.Vilde
Kalevi
Metsa
Mäe
Mäe
Vabaduse
Aia
Aia
A. Hahni
Aia
Lembitu
Nurme
Vabaduse
Auga
Vambola
L.Koidula
Karja-Raja
Mere
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Läbimõõt
63
40
32
110
110
63
160
110
110
63
63
63
110
110
110
110
110
160
110
160
63-110
110
160
110
63
160
63
110
105

Pikkus, m
153
219
95
685
232
287
435
160
225
612
53
85
84
121
214
158
276
220
80
832
344
1153
569
246
273
1040
841
86

Majaühendused
10
9
3
24
7
13
6
3
2
22
1
3
0
5
11
3
5
2
1
17
2
49
11
8
5
31
5
3
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Lõik
PK10-V96
V4-V5
V11-V12
V10-V11
V6-V56
V56-V57
V19-V100
V14-V19
V51-V101
V30-V31
V52-V53
V20-V28
V28-V40
V21-V104
V35-V104
V65-V69
Kokku

Tänav
Raja
Vana
Suur-Lootsi tn
Suur-Lootsi tn
J.Poska
J.Poska
Koidu
Koidu
Sepa
Rahu
Mäe
Kudruküla
Kudruküla
Ed.Vilde
Ed.Vilde
Metsa

Läbimõõt
110
40
160
160
160
110
160
160
63
110
32
110
110
63
110
110

Pikkus, m
724
88
339
86
1424
140
223
415
450
157
45
127
503
362
55
1094
16 010

Majaühendused
22
2
3
0
27
3
3
13
7
3
2
2
13
6
2
17
386

Projekt B2-1 Veevõrgu rajamine (lühiajalises perspektiivis)
Lühiajalises perspektiivis rajatakse veevõrgu töökindluse parandamiseks veetorustik. NarvaJõesuu linnas on veevarustussüsteemiga osaliselt ühendamata Lootuse, ED.Vilde, Vabaduse,
Aia, Jõe, Olevi, Kalevi, Kesk, Karja ja Auga tänavad. Kokku ehitatakse 3,1 km veetorustikku
ning 70 liitumispunkti. Samuti rajatakse 8 uut hüdranti.
Ehitamisele kuuluvate torustike asukoht ja läbimõõdud on esitatud Joonisel NA15-2-01.
Tabel 9.79 Veevõrgu rajamine
Lõik
V15-V31
V29-V30
V35-V43
V59-V67
V62-V63
V47-V48
V42-V44
V41-V54
V60-V64
V9-V10
V17-V18
V7-V76
V74-V78
V80-V81
V89-V90
Kokku

Tänav
Karja
Kesk
Ed.Vilde
Ed.Vilde
Kalevi
Lootuse
Õnne
Jõe
Olevi
Vabaduse
Vabaduse
Aia
Aia
Vabaduse
Auga

Läbimõõt
110
63
63
63
63
63
63
110
63
110
110
110
160
63
110

Pikkus, m
119
221
88
99
143
162
183
273
408
134
130
163
189
805
31
3 148

Majaühendused
2
3
3
1
2
10
7
9
16
3
3
1
0
10
0
70

Projekt B1-2 Veevõrgu rekonstrueerimine (pikaajalises perspektiivis)
Lähtudes
tehnilistest
ja
majanduslikest
aspektidest
ning
samuti
arvestades
keskkonnamõjude ning elanike heaoluga, peab Konsultant otstarbekaks olemasoleva
veevõrgu rekonstrueerimist.
Kokku rekonstrueeritakse ca 6 km veetorustikku ja 190 majaühendust.
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Pikaajalises perspektiivis rekonstrueerimisele kuuluv torustiku asukoht ja läbimõõt on
esitatud Joonisel NA15-2-01.
Koos torustikega rajatakse/ vahetatakse välja ka 32 hüdranti.
Tabel 9.80 Veevõrgu rekonstrueerimine (pikaajalises perspektiivis)
Lõik
V19-V20
V36-V39
V63-V102
V102-V103
V35-V36
V44-V45
V38-V55
V56-V60
V57-V65
V71-V73
V82-V94
V82-V100
V83-V84
V98-V105
PK10-V92
Kokku

Tänav
Pargi
Kalevi
Kalevi
Hirve
Mäe
Õnne
Sulevi
Olevi
Linda
Supluse
Lennuki
Nurme
Kiriku
L.Koidula
Raja

Läbimõõt
160
63
63
63
110
63
110
63
110
63
63
110
32
160
110

Pikkus, m
275
326
218
60
91
114
582
239
537
394
114
506
80
1551
953
6040

Majaühendused
6
18
3
1
6
7
27
12
22
4
5
15
1
45
18
190

Kanalisatsioon
Projekt C Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/rajamine
Lähtudes tehnilistest ja majanduslikest aspektidest ning samuti arvestades reovee
kogumisalade piiridega ning elanike heaoluga peab Konsultant otstarbekaks olemasoleva
kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimist ja laiendamist.
Projekti tulemusena paraneb piirkonna keskkonnaseisund, kanalisatsioonisüsteemi
töökindlus ja ökonoomsus, väheneb pinnase ja põhjavee reostumise oht.
Projekt C1-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (lühiajalises perspektiivis)
Kokku rekonstrueeritakse ca 7 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning ca 2 km
survekanalisatsioonitorustikku. Rekonstrueeritakse 195 majaühendust.
Projekti tulemusena paraneb piirkonna keskkonnaseisund, väheneb pinnase ja põhjavee
reostumise oht.
Rekonstrueerimist vajavate torustike asukoht ja läbimõõdud on esitatud Joonisel NA15-201.
Tabel 9.81 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine
Lõik
K6-K7
K5-K8
K9-K10
K11-K15
K16-K17
K18-K102
K23-K102
K5-K24

Tänav
Aia
Vabaduse
Kesk
Pargi
Kesk
Karja tn
Karja tn otsas
J.Poska
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Läbimõõt
200
315
315
315
160
315
315
315
107

Pikkus, m
191
378
168
277
324
875
141
426

Majaühendused
7
9
8
6
18
29
0
6
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Lõik
K36-K37
K18-K66
K67-K68
K68-K105
K88-K105
K89-K90
K87-K88
K74-K81
K85-K86
K85-K91
K84-K85
K84-K92
K102-K118
K79-K80
Kokku

Tänav
Mäe
Metsa
Pargi
Aia
Aia
Nurme
Lembitu
Raja
Vabaduse
Vambola
Vambola
Nurme
Koidu tn
Raja

Läbimõõt
160
315
160
200
400
200
200
160
200
200
160
160
315
160

Pikkus, m
88
688
142
338
927
437
226
285
192
93
99
239
80
501
7115

Majaühendused
5
13
4
3
16
21
6
10
4
1
5
3
4
17
195

Tabel 9.82 Rekonstrueeritavad survekanalisatsiooni torustikud
Lõik
K13-K105
K73-K97
K98-K99
Kokku

Tänav
Aia-Pargi Vabaduse
Vabaduse-Lembitu - Aia
Rahu

Läbimõõt
200
200
200

Pikkus, m
693
621
828
2142

Koos torustikuga rekonstrueeritakse reoveepumplad KPJ-1, KPJ-2, KPJ-3. Pumplate täpsed
parameetrid selguvad tööprojekti käigus.
Pumplate asukohad on esitatud joonisel NA15-2-01.
Projekt C2-1 Kanalisatsioonivõrgu rajamine (lühiajalises perspektiivis)
Kokku ehitatakse 10 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 342 liitumispunkti ning 1,6 km
survekanalisatsiooni torustikku. Torustiku asukoht ja läbimõõdud on esitatud Joonisel NA152-01.
Tabel 9.83 Isevoolsed kanalisatsioonitorustike rajamine
Lõik
K1-K2
K2-K3
K2-K4
K8-K12
K11-K12
K10-K101
K13-K14
K33-K35
K24-K55
K26-K27
K-25-K26
K-25-K28
K-29-30
K31-K32
K37-K40
K38-K53
K34-K42
K43-K44

Tänav
Liiva tn-Vabriku
Vaikne tn
Uus tn
Vabaduse
Pargi
Kesk
Mere
Kudruküla
J.Poska
Mäe
Sepa
Tähe
Poska-Kalda vahel
Lootuse tn
Mäe
Ed. Vilde tn
Õnne
õnne
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Läbimõõt
160
160
160
315
315
160
160
160
315
160
160
160
160
160
160
160
160
160
108

Pikkus, m
205
188
211
45
109
302
91
264
591
42
113
82
86
153
276
350
83
191

Majaühendused
12
10
9
2
1
6
3
7
13
2
2
2
3
9
16
18
6
9
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Lõik
K39-K41
K33-K103
K45-K104
K46-K47
K48-K49
K47-K61
K54-K55
K50-K52
K56-K57
K57-K62
K58-K59
K65-K108
K106-K107
K69-K71
K70-K72
K111-K112
K113-K114
K115-K116
K83-K84
K82-K83
K93-K110
K95-K110
K94-K96
K75-K78
K76-K77
K102-K118
K79-K109
Kokku

Tänav
Kalevi tn
Jõe
Jõe
Jõe
Jõe
Kalevi tn
Sulevi
Sulevi
J.Poska
Olevi
Ed. Vilde tn
Linda
Linda
Supluse
Nurme
Vabaduse
Vabaduse
Vabaduse
Vambola
Raja
Auga
Koidula
Koidula
Lennuki tn
Nurme
Koidu tn
Raja

Läbimõõt
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
315
160

Pikkus, m
168
226
92
56
83
557
197
269
75
602
104
111
92
397
226
239
205
539
128
257
250
575
468
283
227
80
267
10075

Majaühendused
9
13
1
4
3
8
12
15
2
29
3
6
2
6
12
4
4
8
3
8
8
14
13
8
14
4
3
342

Tabel 9.84 Survekanalisatsiooni rajamine
Tänav
Lõik
Läbimõõt
Pikkus
K19-K38
Ed. Vilde tn
90
115
K55-K60
Olevi, Poska
110
578
K95-K97
Koidula
110
923
Kokku
1616
Koos torustikuga rajatakse 3 reoveepumplat, pumplate täpsed parameetrid selguvad
tööprojekti käigus.
KPJ-4 ette rajatakse ühtlustusmahuti reovee vastuvõtmiseks V=23 m3
Pumplate asukoht on esitatud Joonisel NA15-2-01.

Projekt C1-2 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (pikaajalises perspektiivis)
Kokku rekonstrueeritakse 1,6 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 40 majaühendust.
Rekonstrueeritakse Narva-Jõesuu ja Narva linna vaheline reovee survetorustik ca 3 km. Vt
ptk 9.2.2.
Rekonstrueeritakse KPJ-4 juures asuv avariiväljapääs.
Torustike asukoht ja läbimõõdud on esitatud Joonisel NA15-1-02.
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Tabel 9.85 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (pikaajalises
perspektiivis)
Lõik
K4-K100
K4-K5
K5-K6
K15-K16
K20-K35
K65-K66
K73-K74
K63-K64
K21-K22
Kokku

Tänav
Suur-Lootsi
Suur-Lootsi
J.Poska
Kudruküla
Kudruküla
Linda
Kiriku
Kalevi tn
Sepa

Läbimõõt
315
315
200
160
160
160
160
160
160

Tabel 9.86 Rekonstrueeritavad
perspektiivis)
Tänav
Lõik
Peapumpla
-Narva
J.Poska
Kokku

Pikkus, m
201
87
201
121
113
355
345
57
188
1668

Majaühendused
0
1
7
2
2
11
11
2
4
40

survekanalisatsiooni

torustikud

Läbimõõt

Pikkus, m

400

2877
2877

(pikaajalises

Projekt C2-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine (pikaajalises perspektiivis)
Kokku rajatakse 1,4 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 55 majaühendust Koidula tnle.
Torustike asukoht ja läbimõõdud on esitatud Joonisel NA15-1-02.
Tabel 9.87 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (pikaajalises
perspektiivis)
Lõik
K96-K117
Kokku

Tänav
Koidula

Läbimõõt
160

Pikkus, m
1440
1440

Majaühendused
55
55

Projekt E Sademevee- ja drenaažisüsteemide rekonstrueerimine/rajamine
Projekti tulemusena tagatakse sademevee ärajuhtimine piirkondadest, kus esineb
probleeme sademevee liigkogusega ning paraneb piirkonna keskkonnaseisund, väheneb
pinnase ja põhjavee reostumise oht.
Projekt E2-2
perspektiivis)

Sademevee-

ja

drenaažisüsteemide

rajamine

(pikaajalises

Kokku on vaja rajada ca 5 km sademeveetorustikku, rajada kolm väljalasku De250-400, 91
vaatluskaevu, 188 restkaevu ja üks õlipüüdur.
Ca 2 km ulatuses on vajalik läbi viia TV-uuring (sh
kanalisatsioonitorustikus).
Uuringust
selgub,
kas
on
kanalisatsioonitorustikku kasutada sademeveetorustikuna.

torupesu
võimalik

endises
endist

Perspektiivsete torustike, kraavide asukoht ja läbimõõdud ning rajatava õlipüüduri asukoht
on esitatud Joonisel NA15-2-01.
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9.4

INVESTEERINGUPROJEKTIDE PRIORITISEERIMINE

Investeeringuprojektide prioritiseerimine teostati lähtuvalt projektide mõjust kohaliku
keskkonnaseisundi parandamiseks ning mõjust elanike heaolule. Esmaülesanneteks on
järgnevad tegevused:
•

joogivee kvaliteedi tagamine tarbimispunktides;

•

kõigile (98-100%) tarbijatele joogivee tagamine;

•

hoonestatud reoveekogumisala katmine ühiskanalisatsiooni võrguga;

•

nõuetele
vastav
reoveekogumisalalt.

sademe-

ja

drenaaživee

ärajuhtimine

Kõige
tähtsamatest
investeeringuprojektidest
koostati
lühiajaline
programm, vähemtähtsad projektid jäeti pikaajalisse programmi.

1.1.1 Lühiajaline programm aastatel 2011-2015
Projekt A1-1 Puurkaevpumplate rekonstrueerimine/veetöötlus;
Projekt B1-1 Veevõrgu rekonstrueerimine;
Projekt B2-1 Veevõrgu rajamine;
Projekt C1-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine;
Projekt C2-1 Kanalisatsioonivõrgu rajamine.

1.1.2 Pikaajaline programm aastatel 2016-2022
Projekt B1-2 Veevõrgu rekonstrueerimine;
Projekt C1-2 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine;
Projekt C2-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine;
Projekt E2-2 Sademevee- ja drenaažisüsteemide rajamine.
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9.5

INVESTEERINGUPROJEKTIDE ORIENTEERUV MAKSUMUS

Maksumuste hindamise aluseks on võetud 2008-2009. a. hinnatase Eestis. Maksumused on
esitatud ilma käibemaksuta. Projekteerimise ja projektijuhtimise kulude ning võimalike
hinnakõikumiste kattest on lisatud projektidele 15 % selle kogumaksumusest (kuluartikli
üldnimetus
“Uuringud,
projekteerimine,
ettenägematud
kulud,
hinnakõikumised,
projektijuhtimine, ehitustööde omanikujärelvalve”). Torustike paigaldusmaksumusse on
arvestatud ka tänavakatte kõrvaldamise ja taastamise kulud, kaeviste osaline tagasitäide
liivaga,
kui
torustik
paigaldatakse
haljasalale
on
maksumus
väiksem.
Investeeringuprojektide maksumused projektide ja alamprojektide lõikes neis sisalduvate
põhielementide maksumuste (seadmete, materjalide, ehitustööde ja sellega seonduvate
tööde maksumuste) orienteeruva hindamisega, ajagraafiku ja osakaalu määraga on esitatud
peatükis „Investeeringute maksumused“. Maksumuste koond on esitatud alljärgnevas
tabelis.
Narva-Jõesuu linna veevarustuse projektide maksumus kokku on ca 73,9 milj krooni ja
kanalisatsioonisüsteemi projektide maksumus ca 97,2 milj krooni. Summad on esitatud ilma
käibemaksuta.
Summa
sisaldab
projekteerimise,
projektijuhtimise,
ehitustööde
omanikujärelvalvet ning ettenägematuid kulusid. Maksumused projektide lõikes on esitatud
alljärgnevas tabelis.
Tabel 9.88 Investeeringute koondmahud ja ajaline jaotus (püsihindades)
Projekti number ja
nimetus

Koos
lisakuludega
15%

Maksumus
kokku [EEK]

Lühiajaline
2011-2015
[EEK]

Pikaajaline
2016-2022
[EEK]

A-1
Puurkaevpumplate
rekonstrueerimine/
veetöötlus
B-1 Veevõrgu
rekonstrueerimine
B-2 Veevõrgu
rajamine
C-1
Kanalisatsioonivõrgu
rekonstrueerimine

18 063 021

15 706 975

11 328 725

4 378 250

49 221 035

42 800 900

30 920 300

11 880 600

6 694 840

5 821 600

5 821 600

0

43 023 081

37 411 375

25 268 675

12 142 700

C-2
Kanalisatsioonivõrgu
rajamine
E-1 Sademevee- ja
drenaažisüsteemide
rajamine

41 741 550

36 297 000

32 422 000

3 875 000

12 404 958

10 786 920

0

10 786 920

171 148 486

148 824 770

105 761 300

43 063 470

KOKKU
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