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Sissejuhatus 

Käesolev töö on koostatud Vaivara valla vee-ettevõtte AS KA Vaiko ja OÜ Alkranel 
(konsultant) vahel sõlmitud teenuslepingu nr. 01-10-12-ÜVK alusel. 

Töö eesmärk on koostada Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 
aastani 2025, mis on aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimisele ja 
väljaehitamisele Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga piiritletud aladel. Varasem 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava on koostatud OÜ Projektkeskus poolt 2008. 
aastal. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon 
kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
kava alusel, mis koostatakse vähemalt 12-aastaseks perioodiks. Vastavalt ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni seadusele tuleb arendamise kava üle vaadata iga nelja aasta järel ning seda 
vajadusel korrigeerida. Ainult niimoodi on võimalik tagada operatiivne ja süsteemipärane 
arendamise kava korrigeerimine vastavalt toimunud muudatustele, mis on omakorda aluseks 
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide vajadustepõhiseks arendamiseks Vaivara valla 
territooriumil.  

Arendamise kava ülesanne on piiritleda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud ala ulatus, 
anda hinnang ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamise maksumuse kohta, näidata üldistes 
huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise kohad ja teised avalikud veevõtukohad.  

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

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

Ühtlasi hinnatakse töös ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja 
väljaehitamiseks vajaminevate investeeringute mahte. Lähtuvalt veevärgi ja 
kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks tehtavatest investeeringutest prognoositakse arendamise 
kava elluviimise järgset vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda ning antakse ülevaade 
võimalikest finantseerimisvõimalustest investeeringute rahastamiseks.  

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

1.1 Üldandmed 

Vaivara vald asub Ida-Viru maakonnas. Vaivara vald on Eesti kõige idapoolsem vald 
pindalaga 397,97 m2 (12% maakonna territooriumist). Vald piirneb põhjas Soome lahega, 
idas Narva ja Narva-Jõesuu linna, Narva jõe ja Narva veehoidlaga, lõunas Illuka vallaga, 
läänes Sillamäe linna ning Toila vallaga. 

Valla lääneosas, ümbritsetuna valla territooriumist, paikneb Kohtla-Järve linna Viivikonna 
(Sirgala) linnaosa ning idas Narva linna lahusterritoorium Soldina külas. 

Valla põhjaosa piirneb Kirde-Eesti lavamaal Perjatsi, Pimestiku ja Udria kohal kõrge 
pangaga. Lavamaal paiknevad Sinimäed. Valla lõunaosa on Alutagusesse kuuluv metsaala, 
seal paiknevad põlevkivikarjäärid. Põhiosa asulatest on koondunud aga valla põhjaossa- 
Tallinn-Narva maantee ja raudtee ümbrusse ja teede ning mere vahelisele alale. 

Üldse on Vaivara pindalalt üks suuremaid maavaldu nii Ida-Virumaal (Illuka järel suuruselt 
teine) kui kogu Eestimaal (suuruselt 16). 

Siseveekogusid on vallas 1 156,2 ha ja merepiiri 12 km. Valla põhilisteks veekogudeks on 
Soome lahte suubuvad Narva jõgi, Perjatsi oja, Pimestiku oja, Ridaküla oja, Udria oja ja 
Laagna oja. Narva jõkke suubuvad Tõrvajõgi ja Kudruküla oja, Toila ja Illuka vallaga 
jagatakse Sõtke jõge ja Mustajõge. 

Valla keskus paikneb Sinimäe alevikus, kuid suurim asula on Olgina alevik. Rahvastiku 
koondumist on mõjutanud ka aleviku linnalähedane asukoht. Olgina asub Narvast vahetult 
loodes, 5 km kaugusel kesklinnast. Ida-Virumaa eripäraks on maakonnakeskuste rohkus 
võrreldes teiste Eesti maakondadega. Jõhvi koos Kohtla-Järve linnaosadega ning Narva linn 
sotsiaalse infrastruktuuri mõttes on kaks eraldiseisvat teistest eristuvat tugevat piirkondlikku 
keskust. Kaugus Jõhvist on 30 km ja Narvast 20 km. 

Valla haldusterritooriumil paikneb 20 asulat, sh 18 küla: Arumäe (26), Auvere (22), 
Hiiemetsa (15), Hundinurga (15), Laagna (42), Kudruküla (100), Meriküla (17), Mustanina 
(29), Peeterristi (51), Perjatsi (57), Pimestiku (7), Puhkova (41), Soldina (91), Sõtke (49), 
Tõrvajõe (31), Udria (24), Vaivara (169), Vodava (22) ning Sinimäe (372) ja Olgina (523) 
alevikud. 

1.2 Sotsiaal-majanduslik ülevaade 

1.2.1 Elanikkonna iseloomustus 

Vaivara Vallavalitsuse andmetel elas 2012. aasta 1. jaanuari seisuga Vaivara vallas 1754 
elanikku (vt tabel 1).  
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Tabel 1. Vaivara valla pindala ja elanike arv seisuga 01.01.2012 

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

397,97 1754 4,41
Andmed: Vaivara Vallavalitsus 

Valla rahvaarv on viimase kümne aasta jooksul näidanud üldist vähenemistrendi. Keskmiselt 
on rahvaarvu vähenemine olnud ligikaudu 1% aastas. Alates 2008. aastast on valla 
elanikkond negatiivse loomuliku iibe ja mehhaanilise rände tõttu vähenenud 46 inimese võrra 
(tabel 2). 

Tabel 2. Vaivara valla rahvastiku dünaamika aastatel 2008-2012 

Näitaja 2008 2009 2010 2011 2012 

Elanike arv 1800 1785 1788 1769 1754 

Muutus eelmise 

perioodiga (%) -1,39 -0,84 0,17 -1,07 -0,86 

Sündis 15 25 24 12 8 

Suri 27 30 38 34 15 

Saabus 51 73 61 66 39 

Lahkus 54 65 66 59 61 

Andmed: Vaivara Vallavalitsus 

Vaivara valla rahvastiku arv järgib Eesti üldist vähenemistrendi, mis on peamiselt tingitud 
negatiivsest loomulikust iibest ja väljarändest. Vaivara vallas ületavad aastate lõikes surmad 
elussündide arvu.  

Vaivara valda saabujaid on olnud viimastel aastatel vähem kui vallast lahkujaid, mistõttu on 
valla rändesaldo olnud negatiivne. Rändesaldo suurus on aastati küllaltki kõikuv. 

Joonis 1 kirjeldab Vaivara valla rahvastiku dünaamikat aastatel 2007-2012. 
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Joonis 1.  Rahvastiku dünaamika Vaivara vallas aastatel 2008-2012, Vaivara 

Vallavalitsus. 

Jooniselt 1 on näha, et aastatel 2008-2012 on toimunud Vaivara vallas pidev rahvastiku 
vähenemine. 

Vaivara vallas elas 01.01.2012. a seisuga elas 1754 inimest. Võrreldes aastaga 2011 on 
Vaivara valla elanike arv kahanenud 15 inimese võrra. Elanike vanuselise koosseisu 
moodustavad tööealised 63,2%, tööeast nooremad 15,2% ja pensioniealised 21,6%. 

Rahvastikulisest koosseisust moodustavad valla elanikest 22,3% eestlased, 58,4% venelased, 
2,6% valgevenelased, 2,5% ukrainlased, 1,8% soomlased jne. Ligikaudu 9% valla rahvastiku 
kohta puuduvad andmed. Eestlaste osakaal valla elanike arvu on kõrgem Ida-Virumaa 
keskmisest (16,9%), kuid madalam Eesti keskmisest (68,9%). 13% rahvastikust moodustavad 
muud rahvused. 

Arendamise kava koostajad prognoosivad Vaivara valla elanike arvu vähenemist aastani 2015 
keskmiselt 1% aastas, aastatel 2016-2019 keskmiselt 0,5% aastas ning aastatel 2020-2025 
rahvastiku arvu stabiliseerumist. Seega aastaks 2025 on Vaivara valla elanike arv ligikaudu 
1668 inimest. 

Rahvastiku prognoosis toodud arvud on hinnangulised ning sõltuvad paljuski piirkonna ning 
kogu Eesti edasisest majanduslikust ning sotsiaalsest arengust. Ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava jaoks on oluline prognoosida uute vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse kasutajate arvu ning täpselt teada, missugune on tegelik kohapealne 
olemasolev olukord.  
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Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava jaoks on veel oluline analüüsida Vaivara 
valla leibkonnaliikme netosissetulekuid, mis on abiks arendamise kava koostajatel piirkonna 
elanike maksevõime prognoosimisel. Maksevõime analüüsimine on oluline arendamise kava 
finantsanalüüsi koostamisel, mis on aluseks Vaivara valla ühisveevarustuse ja -
kanalisatsiooniga varustatud piirkondades vee- ja kanalisatsioonitariifi kujunemisel. Kuna 
Vaivara Vallavalitsusel puudusid täpsed andmed valla elanike leibkonnaliikme 
netosissetuleku kohta, siis kasutatakse käesolevas töös Statistikaameti andmeid, kus on 
analüüsitud ainult kogu Ida-Viru maakonna leibkonnaliikmete netosissetulekuid. 

Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Ida-Viru maakonnas  
2007. aastal ligikaudu 248,34 eurot (vt tabel 3). 2007. aasta näitaja on ligi 26,5% võrra 
väiksem Eesti keskmisest (337,82 eurot). 2002-2007. aasta keskmine sissetuleku kasv on 
olnud aastas ligikaudu 12,5%.  

Tabel 3. Leibkonnaliikme sissetulek Ida-Viru maakonnas aastatel 2002-2007. 

Aasta 
Netosissetulek kuus 

(eur) 
Muutus, % 

2002 117,54 5,75% 

2003 129,39 9,16% 

2004 151,49 14,59% 

2005 169,74 10,75% 

2006 212,95 20,29% 

2007 248,34 14,25% 

Keskmine - 12,47% 

Andmed: Eesti Statistikaamet 

1.2.2 Majandus ja tööhõive 

Kuna Vaivara vald asub Kirde-Eesti põlevkivimaardla põhjaservas on põhiline 
tootmistegevus vallas seotud põlevkiviga – põlevkivi kaevandamine Narva 
põlevkivikarjäärides ning elektrienergia tootmine põlevkivi baasil töötavas Eesti 
Elektrijaamas.  

Vaivara vallas oli 2011.a. seisuga registreeritud 2 aktsiaseltsi, 42 osaühingut, 2 sihtasutust, 41 
mittetulundusühingut, 38 füüsilisest isikust ettevõtjat ning 4 kohaliku omavalitsuse üksust.  

Suurem osa valla territooriumil tegutsevatest ettevõtetest on seotud põllumajanduse, 
metsanduse ja kalapüügiga, samuti ehituse, töötleva tööstuse ja kaubandusvaldkonnas. 

Suuremad ettevõtted valla territooriumil on: 

• Eesti Energia Kaevandused AS Narva karjäär – põlevkivi kaevandamine,  
• Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS Eesti elektrijaam,  
• Eesti Energia Õlitööstus AS, 
• Orica Eesti OÜ – lõhkainete tootmine,  
• Ohtlike jäätmete kogumiskeskus  – jäätmete käitlus.  

Vaatamata soodsale asukohale linnade läheduses on tööpuudus suhteliselt kõrgel tasemel. 
2011. a. lõpus oli Vaivara vallas töötute arv 124, mis on 7% elanike arvust. Samal ajal kui 
Eesti keskmine töötute arv oli 7,3%. 
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Valla sotsiaalmajanduslikku olukorda iseloomustab ka vallas sotsiaaltoetusteks makstava 
summa suurus eelarvest. Toetussummad on aastate lõikes olnud erinevad, kuid viimastel 
aastatel on mõnevõrra suurenenud. Sellest võib järeldada, et elanike sotsiaalne olukord 
ajavahemikus 2009-2011 on mõnevõrra halvenenud. Alljärgnevalt on toodud tabelis 4 
ülevaade aastatel 2007-2011 sotsiaaltoetusteks makstavatest summadest. 

Tabel 4. Vaivara vallas toimetulekutoetusteks makstavad summad aastatel 2007-2011. 

Aasta 2007 2008 2009 2010 2011 
Toimetulekuks makstav summa valla 
eelarvest (eurot) 

51 868,5 31 194,3 35 019,5 54 841,8 63 656,7 

Andmed: Statistikaamet 

Kehtivaid vee erikasutuslubasid, mis sätestavad veevõtu või heitvee ja teisi vett saastavate 
ainete suublasse juhtimise, on Vaivara vallas 02.11.2012 seisuga üheksa 
(Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteemi andmed): 

- AS Eesti Energia Kaevandused – Heitvee juhtimine veekogusse. Vee-erikasutusluba 
nr L.VV/322228; 

- OÜ Estvan – Põhjaveevõtt üle 5 m³ ööpäevas ja heitvee juhtimine veekogusse. Vee-
erikasutusluba nr L L.VV/322220; 

- OÜ Soldina Õlibaas – Sademevee juhtimine veekogusse. Vee-erikasutusluba nr L 
L.VV/321920; 

- Riigi Kinnisvara AS – Heitvee juhtimine veekogusse. Vee-erikasutusluba nr L.VV/ 
321635; 

- AS Eesti Energia Kaevandused – Veevõtt põhjaveekihtidest üle 5 m³ ööpäevas, 
pinnaveevõtt üle 30 m³ ööpäevas, heit- ja sademevee juhtimine ning põhjavee 
ümberjuhtimine veekogudesse. Vee-erikasutusluba nr L.VV/320589; 

- Aiandusühistu Energeetik-2 – Veevõtt pinnaveekogust üle 30 m³/ööpäevas. Vee-
erikasutusluba nr L.VV/319180; 

- Raissa Pavlova – Veevõtt Sinimäe alevikus paiknevast puurkaevust ja kambriumi-
vendi põhjaveekihi avavast puurkaevust üle 5 m³/ööpäevas. Vee-erikasutusluba nr 
L.VV/318655; 

- OÜ Juurvili – Veevõtt Sinimäe alevikus paiknevast ja ordoviitsiumi põhjaveekihi 
avavast puurkaevust üle 5 m³/ööpäevas. Vee-erikasutusluba nr L.VV/318626; 

- AS KA Vaiko – Veevõtt põhjaveekihtidest üle 5 m³/ööpäevas ja heitvee juhtimine 
Udria ojja ja Tõrvajõkke. Vee-erikasutusluba nr L.VV/317251; 

Lisaks käsitlevad põhjaveevõttu ning heitvee suublasse juhtimist ka järgnevad 
keskkonnakompleksload: 

- AS Eesti Energia Narva Elektrijaamad – Elektrienergia tootmine, ohtlike jäätmete 
käitlemine. Vee võtmine pinnaveehaaretest (juurdevoolukanalid ja Mustajõge) ning 
heitvee juhtimine suublasse. Keskkonnakompleksluba nr L.KKL.IV-172516; 
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- OÜ Ekoservis Teenused – Ohtlike jäätmete taaskasutamine 
taaskasutamistoimingutega R1, R5, R6, R8, ja R9 või kõrvaldamine üle 10 tonni 
ööpäevas. Vee võtmine puurkaevudest ja sademevee juhtimine suublasse. 
Keskkonnakompleksluba nr L.KKL.IV-29520; 

- OÜ Orica Eesti – Lõhkeainete tootmine, 24611. Vee võtmine puurkaevudest ja 
sademetevee ning heitvee juhtimine suublasse. Keskkonnakompleksluba nr 
L.KKL.IV-136083; 

- AS Eesti Energia Õlitööstus – Põlevkiviõli tootmine. Vee võtmine pinnaveehaardest 
(Mustajõgi) ning heitvee juhtimine suublasse. Keskkonnakompleksluba nr 
KKL/176540; 

1.3 Keskkonnaülevaade 

Vaivara valla põhjaosa piirneb Kirde-Eesti lavamaal Perjatsi, Pimestiku ja Udria kohal kõrge 
pangaga, mida liigestavad Perjatsi, Pimestiku, Udria ja Laagna ojad. Lõunaosa, mis jääb 
Alutaguse madalikule, on soine ja metsane. Seal hõlmavad suure ala põlevkivikarjäärid 
(Narva ja Sirgala karjäär) ja tuhaväljad. Maastikku ilmestavad Vaivara Sinimäed (Vaivara 
maastikukaitseala) ja Põhja-Eesti paekallas (Utria kaitseala). 

Vaivara vallas paiknevad kaitsealad: 

Vaivara maastikukaitseala – 79 ha, 3 lahustükki. Asutati 1959 geoloogilise ehituse ja 
geneesi poolest huvitavate Vaivara Sinimägede kaitseks. Sinimägede põhjanõlval kasvav 
mets sarnaneb klindimetsaga, valdavad puuliigid on pärn ja saar. Lahustükk Viivikonna mets 
on piirkonna väheseid säilinud loodusmetsi (üle 100 aastane kuusik). 

Udria maastikukaitseala, ka Utria jõe oru ja parkmetsa kaitseala – 9 ha. Asutati 1986. 
Maastikukaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta: 

• klinti, pangaaluseid kooslusi, Udria parki ja kivikülvi ning rannamaastikku; 

• elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid 
on: esmased rannavallid (1210), merele avatud pankrannad (1230), püsitaimestuga 
liivarannad (1640), metsastunud luited (2180), lubjarikkal mullal kuivad niidud 
(6210), lubjakivipaljandid (8210), vanad laialehised metsad (9020*), rusukallete ja 
jäärakute metsad (9180*); 

• III kategooria liiki – mets-kuukressi (Lunaria rediviva). 

Narva jõe alamjooksu hoiuala, kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas 
nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – 
hariliku võldase (Cottus gobio), tõugja (Aspius aspius), hingi (Cobitis taenia), vingerja 
(Misgurnus fossilis), merisuti (Petromyzon marinus), jõesilmu (Lampetra fluviatilis ), 
vinträime (Alosa fallax) ja lõhe (Salmo salar) elupaikade kaitse. 

Vaivara vald on rikas maavarade poolest. Üleriigilise tähtsusega maardlatest paikneb vallas 
osa Eesti põlevkivi maardlast ja Puhatu turbamaardlast. Kohaliku tähtsusega maavaradest 
esineb vallas lubjakivi, turvast, sinisavi, liiva ja kruusaliiva.  
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Metsal on valla looduslike ressursside seas oluline tähtsus puiduallikana ning metsa 
kõrvalsaaduste – marjade, seente jms ressursina. Samuti on mets keskkonda kujundav, 
mõjutav ja kaitsev tegur. Narva ja Vaivara metskondade kasutuses on valla maaregistri järgi 
11 004,3 ha metsamaad, mis moodustab praegu ligi 28% kogu valla maafondist (Vaivara 
valla arengukava 2013-2017).  

1.3.1 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogia 

Tänu põlevkivi leiukohtadele on Vaivara valla territoorium geoloogiliselt ja 
hüdrogeoloogiliselt hästi uuritud ala. 1998. aastal on Vaivara valla tellimusel valminud OÜ 
Eesti Geoloogiakeskuse Hüdrogeoloogia osakonna poolt uurimistöö nr. GL-98-48 “Vaivara 
valla põhjaveeressursi uurimine” (autor R. Perens), mis küllaltki põhjalikult käsitleb Vaivara 
valla territooriumi geoloogilist ja hüdrogeoloogilist olukorda ja kirjeldab valla territooriumil 
asuvaid puurkaevusid. 

Pinnaehituse kui tähtsaima maastikukomponendi struktuuris võib Vaivara valla alal eristada 
järgmisi suuremaid maastikuüksusi: 1. Põhja-Eesti rannikumadalik, 2. Kirde-Eesti lavamaa, 
3. Alutaguse madalik. 

Põhja-Eesti rannikumadalik hõlmab Ida-Virumaa põhjapoolseima kitsa maariba mere ja 
Põhja-Eesti paekalda ehk Balti klindi vahel koos rannikumeres olevate saartega. Lõunas 
piirneb ala Põhja-Eesti lavamaaga (lubjakiviplatooga). Selle järsk põhjaserv – Põhja-Eesti 
klint – on katkendliku lookleva astanguna jälgitav kogu põhjarannikul. Klindineemikute 
kohal, kus paekallas esineb kõrge astanguna, on rannikumadaliku lõunapiir pangaseinana 
väga selge. Rannikumadalik algab viimasest allapoole jääva rusukaldega. 

Kitsastes rannikuvööndites on enim levinud abradeeritud moreentasandikud, kus 
peeneteralised setted on merelainete poolt ära kantud, alles on jäänud kivised rannad, suured 
kivikülvid ja rändrahnude kogumid. Moreentasandikega on seotud abrasiooninõlvad ja 
mitmesuguse tekkega rannamoodustised (rannavallid, barrid, maasääred jne). 

Aluspõhja pealmise kihi moodustavad peamiselt Kambriumi settekivimid, alamkambriumi 
Lontova lade (nn. Kambriumi sinisavi) ning Lükati ja Tiskre kihistud. Klindi jalamil esineb 
kitsas vööndis Ordoviitsiumi oobulusja glaukoniitliivakivi ning argilliiti, mis koos kambriumi 
liivakividega on ühtlasi lähtekivimiks piirkonna hallidele moreenidele ning meresetetele. 

Pinnakattepaksus on muutuv. Panganeemikute jalamil katab aluspõhja kohati vaid 
mõnikümmend sentimeetrit kvaternaarisetteid. Vanades vagumustes ulatub setete paksus 
kohati 100-120 meetrini. 

Kirde-Eesti lavamaa hõlmab kitsa (6-28 km) maa-ala Virumaa põhjaosas. Vaivara valla osas 
on lavamaa vaid keskmiselt ca 6 km lai. Üldiselt on tegemist suhteliselt tasase läänest-itta 
madalduva alaga. 

Lavamaa aluspõhjaks on Ordoviitsiumi lubjakivide tasane pealispind. Narva veehoidlast 
edelas asub Kesk-Devoni Narva lademe merglite, savikate dolokivide ja liivakivide avamus. 
Sügavamal maapõues lasuvad ka diktüoneemaargilliit ja fosforiit ning päris alumised 
Kambriumi vanused lademed. 

Aluspõhjal lasub vaid suhteliselt õhuke (enamasti alla 1m) kvaternaari pinnakate. 
Nüüdisjõgede sängid on kujunenud vanade sügavate ürgorgude sisse, nagu seda on Sõtke jõe 
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org (voolab ca 30 m orus). Lavamaa tasandikuline pinnamood ning tektoonilistest lõhedest 
lõhestatud lubjakivi pind ei ole soodustanud suurte järvede teket ning säilimist. 

Õhukese pinnakatte tõttu on põhjavesi piirkonnas reostuse eest vähekaitstud või kaitsmata. 

Pinnakatte suuremad paksused on seotud mattunud ürgorgude ja mandrijää servakuhjatistega. 
Valdavateks seteteks on moreen, glatsiofluviaalne liiv ja kruus ning glatsiolimnoaalne liiv ja 
viirsavi. Soid on piirkonnas vähe. Looduslikest kuhjevormidest liigestavad maastikku 
üksikud oosid ja Vaivara Sinimäed. Õhukese pinnakattega pae- ja moreentasandikud on 
paljudes, peamiselt tektooniliste lõhevööndite kohal karstunud. Vee neeldumisega võivad 
kaasneda allikad. 

Alutaguse on metsade- ja sooderikas ning väga hõreda inimasustusega territoorium. 
Naaberaladest madalam (30-40 m üle merepinna). Seepärast domineerivad pinnamoes 
soostunud liiva- ja viirsavitasandikud. 

Alutaguse aluspõhja moodustavad enamasti Ordoviitsiumi lubjakivikihid (Rakvere, Nabala, 
Vorsi, Pirgu ja Porkuni lademed), mis looduslikult ei paljandu. Valla äärmises lõuna ja 
kirdeosas osas asub Ordoviitsiumil kuni 30-50 m paksune Kesk-Devoni Narva lademe 
domeriidi, dolomiidi, savi ja aleuroliidi avamus, mis paljandub Porkuni jõe orus. Põhja-kirde 
osas on paekihtide vahel u 6-3 m katendikompleksi all 2,6-2,8 m paksuses kukersiitpõlevkivi 
kihte. 

Vaivara vallas leiavad veevarustuses kasutust järgmised veekompleksid: 

1) Kvaternaari veekompleks (Q) 

Kasutatakse peamiselt salvkaevude kaudu joogivee võtmiseks. Pinnasevee suurim puudus on 
kerge reostatavus ja sellest tingitud halb kvaliteet. Arvestades valla omapära, on peaaegu 
kõikjal mindud üle sügavamate põhjaveekihtide kasutamisele. 

2) Ordoviitsiumi veekompleks (O)  

Antud veekompleks on vallas ulatusliku levikuga. Koosneb mitmesugustest lubjakividest ja 
dolomiitidest, milles esinevad savikamad vahekihid. Kivimikompleksi ülemine 30m paksune 
osa on tugevasti karstunud ja lõhenenud. Nõrga reostuskaitstuse tõttu ei ole veekompleksi 
ühisveevarustuses kasutatud. 

Nabala-Rakvere veekiht levib ainult valla äärmises lõunaosas, kus ta on kaetud vettpidavate 
Narva lademete setenditega. 

Keila-Kukruse veekiht on ulatusliku levikuga ja haarab praktiliselt kogu valla kesk- ja 
lõunaosa. Veekiht lasub Oandu ja Uhaku veepideme vahel. Veekihi kogupaksus on 40-44 m, 
põhja suunas alaneb 10-13 meetrini. Veekihi režiim on rikutud suuremal osal valla 
territooriumist. 

Lasnamäe-Kunda veekiht on esindatud 17-24m paksuste ebaühtlaselt savikate, korrapäratult 
lõheliste lubjakivide ja dolomiitidega. Põlevkivikarjääride läheduses veetase alaneb järsult. 
Veekihi vett kasutatakse väiksemate veetarbijate majandus-joogiveeks. 

3) Ordoviitsium-Kambriumi veekompleks (O-C) koosneb Vaivara valla piires ühest 
veekihist, mis koosneb alamordoviitsiumi Pakerordi lademest ja alamkambriumi Pirita 
lademe Tiskre kihistust. Veekompleksi paksus on 11-22m ning on levinud kõikjal valla 
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piires. Karjääridest kaugenedes väheneb nende mõju veekihile. Veekompleksi on kasutatud 
ettevõtete ja üksikute majapidamiste veevarustuses Soldinos, Auveres, Sinimäel jm. 

4) Kambrium-Vendi veekompleks (C-V) jaguneb Vaivara valla piires kaheks veekihiks. 

Voronka veekiht (V2vr) esineb kõikjal ja on eelkõige mõjutatud intensiivsest veevõtust. 
Kuigi valla enda osa on põhjaveevõtus tühine, on intensiivne põhjaveevõtt Sillamäel 
põhjustanud survepinna alanemist. Veekiht koosneb kuni 24m paksustest liivakividest ja 
aleuroliitidest. Veekiht on tugevalt surveline. Hea loodusliku kaitstuse ja veeandvuse tõttu 
kasutatakse veekihti ulatuslikult veevarustuses. 

Gdovi veekiht (V2gd) koosneb kuni 50m paksustest peeneteralistest liivakividest ja 
aleuroliitidest. Veekiht on kõrgsurveline. Vee mineraalainete sisaldus on üle 1 g/l, kloriidide 
sisaldus 400-600mg/l. Seepärast Gdovi veekihti ei sobi Vaivara vallas joogiveena kasutada.  

1.3.2 Veeandvus 

Vastavalt Eesti hüdrogeoloogilisele kaardile (1:400000, EGK 1998) jääb Vaivara vald 
peamiselt siluri-ordoviitsiumi lubjakivi, dolomiidi ja mergli kivimitekihtide piirkonda. 
Lõhelistes ja karstunud kivimites asuvates veekihtides on puurkaevude erideebitid enamasti 
vahemikus 0,5-2,0 l/s*m. Valla idapoolses osas (sh. Soldina külas) on puurkaevude 
erideebitid enamasti 0,1-0,5 l/s*m. Mõnel pool valla põhja- ja kirdeosas Tallinn-Narva 
maanteest põhjapool jäävad piirkonnad kambriumi ja vendi liivakivi ja aleuroliidi 
kivimikihtide piirkonda. Veekihtides asuvate puurkaevude erideebitid jäävad enamasti 
vahemikku 0,1-0,5 l/s*m. 

Vaivara valla asulate veevarustuses kasutatavad puurkaevud saavad vee peamiselt 
ordoviitsiumi veekompleksi veekihtidest. Puurkaevude deebitid on valdavalt 2,2-7,2 liitrit 
sekundis. 

1.3.3 Põhjavee kaitstus 

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub 
Vaivara vald peamiselt valdavalt kaitsmata põhjaveega alade hulka. Valla lõuna- ja kaguosas 
on põhjavesi peamiselt nõrgalt kaitstud. Valla kirdeosas (sh Olgina alevikus ja Kudrukülas) 
on põhjavesi peamiselt keskmiselt kaitstud. 

1.3.4 Põhjavee varud 

Veeseaduse § 12 lõike 6 alusel, Põhjaveekomisjoni 02. detsembri 2005. a ettepaneku põhjal 
(protokoll nr 79) ning vastavalt Keskkonnaregistri põhjaveehaarete nimistus hoitavale 
põhjaveevarude arvestusele on 24. aprillil 2006 jõustuvate keskkonnaministri käskkirjadega 
kinnitatud põhjaveevarud maakondade kaupa. Keskkonnaministri 6. aprilli 2006. aasta 
käskkirjaga nr 409 kinnitatud põhjavee prognoosvarud Vaivara vallas on toodud tabelis 5.  
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Tabel 5. Kinnitatud põhjaveevaru Vaivara vallas. 

Põhjaveemaardla Veekihi 
geoloogiline 

indeks 

Põhjaveevaru 
m3/d 

Varu 
kategooria1 
ja otstarve 

Kasutusaeg 

Vaivara vald O-C 350 P kuni 2020 
Vaivara vald V2vr 800 P kuni 2020 

 

1.3.5 Ehitusgeoloogia 

Kuna ehitusgeoloogilised tingimused on vallas erinevad, siis tuleb territoorium rajoneerida.  

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

Vaivara valla lõunapoolne osa jääb tugevasti soostunud akumulatsioonitasandike aladele. 
Aluspõhi koosneb ordoviitsiumi-siluri lubjakividest. Pinnakatte paksus on väike (keskmiselt 
3...4 meetrit). Pinnakate algab 1...2 meetri paksuse moreenkihiga. Moreen on kaetud 
jääjärveliste liivade, liivsavide ja saviliivadega, enamasti samuti vaid 1...2 meetri paksuselt. 
Sageli esinevad väiksemad sood 1...3 meetrilise turbakihiga. Pinnavesi on kõikjal maapinna 
vahetus läheduses, mistõttu piirkond on ehituseks vähesobiv. Tasase reljeefi ja jõeorgude 
vähese sisselõike tõttu on kunstlik drenaaž raske ja sageli väheefektiivne. Soostumise tõttu on 
ka teedeehitus raske. Et vältida külmakerkeid tuleb ehitada kõrged teetammid 
(Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965). 

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

Sinimäe aleviku Aia tn puurkaev (katastri nr 50534) 

� 0,0 – 13,0 m -  saviliivmoreen kruusa ja veeristega; 

� 13,0 – 158,0 m – sinisavi aleuroliidi vahekihtidega; 
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� 158,0 – 175,0 m – liivakivi aleuroliidi vahekihtidega; 

� 175,0 – 180,0 m – savi. 

Olgina aleviku puurkaev (katastri nr 2123) 

� 0,0 – 12,0 m – dolomiidistunud lubjakivi; 

� 12,0 – 14,0 m - liiv; 

� 14,0 – 14,5 m - argilliit; 

� 14,5 – 50,0 m – liivakivi savi vahekihtidega; 

� 50,0 – 121,5 m – savi liiva vahekihtidega; 

� 121,5 – 150,0 m – liivakivi savi vahekihtidega. 

Kudruküla küla puurkaev (katastri nr 2122) 

� 0,0 – 18,0 m – liiv kruusaga; 

� 18,0 – 78,0 m – savi; 

� 78,0 – 83,0 m – savi liivakivi vahekihtidega; 

� 83,0 – 120,0 m - liivakivi savi vahekihtidega. 

1.3.6 Pinnavesi 

Vallas asub mitmeid jõgesid, looduslikke järvi vallas pole. Tehisjärvedest asub vallas 2 
Sillamäe paisjärve ja Narva veehoidla. Siseveekogusid on vallas 1156,2 ha ja merepiiri 12 
km. Mere lähedus väärtustab ja mitmekesistab Vaivara valla looduskeskkonda. Samuti on 
meri suure potentsiaaliga loodusressursiks. Rand ja meri pakuvad võimalusi puhkuse ja 
vabaaja veetmiseks, kalastamiseks, ettevõtluse arendamiseks jm. Samas on meri ning rand 
koduks ka paljudele taime- ja loomaliikidele, mitmekesistades sellega elukeskkonda ja 
loodust. 

Valla põhilisteks veekogudeks on Soome lahte suubuvad Narva jõgi, mis asub valla idapiiril, 
Perjatsi oja (pikkus 3 km), Pimestiku oja (pikkus 3 km), Ridaküla oja (pikkus 2,5 km), Udria 
oja (pikkus 5 km) ja Laagna oja (pikkus 3 km). Narva jõkke suubuvad veel Tõrvajõgi (pikkus 
16 km) ja Kudruküla oja (pikkus 6 km). Toila ja Illuka vallaga jagatakse Sõtka jõge (pikkus 
24 km) ja Mustajõge (pikkus 23 km). Narva jõest saab oma joogivee Narva linn. Sirgala ja 
Narva karjääridest on vee ärajuhtimiseks rajatud suur hulk kraave ja kanaleid. Suurimana 
tuleks ära märkida Eesti Elektrijaama juurde ja äravoolukanalit pikkusega ca 2 km. 

Viru alamvesikonna veemajanduskavas hinnatakse Mustajõe keemilist seisundit heaks, 
ökoloogilise seisundi puhul – tugevasti muudetud veekogu. Narva jõe keemilist seisundit 
hinnatakse heaks, ökoloogilist seisundit heaks (paisu juures tugevasti muudetud veekogu). 
Tugevasti muudetud ja tehisveekogude puhul on Viru alamvesikonna veemajanduskava 
alusel eesmärgiks nende võimalikult looduslähedase seisundi taastamine (eelkõige väga 
suurte, suurte ja keskmiste jõgede osas). 

Vastavalt Veeseaduse § 24 lõikele 7 on kõik Eesti veekogud reostustundlikud heitveesuublad, 
sealhulgas Tõrvajõgi ja Udria oja. Vaivara vallas juhitakse Olgina aleviku heitvesi 
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Tõrvajõkke, Sinimäe aleviku heitvesi juhitakse Udria ojja. Kudruküla külas tekkiv reovesi 
pumbatakse Narva linna kanalisatsioonisüsteemi. Vaivara alevikus ning Soldina ja Auvere 
külades puudub ühiskanalisatsioon ning reovett ei puhastata. 

1.4 Vee-ettevõtte iseloomustus 

Vaivara vallas tegeleb vee-ettevõtlusega KA Vaiko AS, kellele kuuluvad ka ühisveevarustuse 
ja –kanalisatsiooniga seotud varad. 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad KA Vaiko AS teeninduspiirkonnas on reguleeritud 
Vaivara Vallavalitsuse 16. novembri 2010. a. määrusega nr 7 “Ühisveevärgi teenushindade 
kinnitamine”. Määrusega kinnitatakse veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste hinnad 
Vaivara valla haldusterritooriumil alates 01. jaanuarist 2011. 

Tabel 6 kirjeldab Vaivara Vallavalitsuse poolt kehtestatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
teenuse hinda.  

Tabel 6. Vaivara Vallavalitsuse 16. november 2010. a. määrusega nr. 7 kinnitatud 
veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad Vaivara valla 
haldusterritooriumil (koos käibemaksuga) 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse 
tarbija 

1 m3 maksumus 
(eurot) 

1 m3 maksumus 
(krooni) 

Vaivara valla haldusterritoorium 

Veevarustus 1,99 31,14 
Heitvee ärajuhtimine 1,88 29,42 
Abonenttasu 0,68 10,64 

Andmed: Vaivara Vallavalitsus 

1.5 Kohalik omavalitsus 

Vaivara valla eelarve maht oli 2011. aastal ligikaudu 2,79 miljonit eurot (ca 43,7 miljonit 
krooni). 2010. aasta eelarve maht oli ligikaudu 2,78 miljonit eurot (43,5 miljonit krooni). 
Võrreldes 2010. aasta eelarvega on suurenemine ligikaudu 0,5%. Erinevus on peamiselt 
tingitud peamiselt suuremast tulumaksu laekumisest. Vaivara valla eelarve tulude jaotus on 
toodud tabelis 7. 



18 

 

Tabel 7. Vaivara valla eelarve tulud aastatel 2007-2012 (eurot). 

Aasta 
Puhastatud 

eelarve 
(eurot) 

Võlakohustused 
kokku (eurot) 
(aasta lõpul) 

Võlakoormus 
(%) 

Laenureserv 
(eurot) 

2007* 
tekkepõhine, 

konsolideeritud 
2 763 560 4 161 0 1 658 136 

2008* 3 106 053 745 948 28 1 437 993 

2009* 2 782 183 596 239 24 1 367 353 

2010* 3 040 620 894 882 16 929 490 

2011* 3 527 182 499 368 11 2 753 163 
2012 kassaline 

konsolideerimata 
08.10.12 seisuga  

2  556 900 1 012 400 30 756 800 

Andmed: Vaivara Vallavalitsus 

2010. aastal on üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta võrreldes 2009. aastal 
laekunud tulumaksuga mõnevõrra vähenenud (vt tabel 8), mis näitab elanike sissetulekute 
mõningast vähenemist ning elanike sotsiaal-majandusliku olukorra halvenemist. 2011. aasta 
eelarves on üksikisiku tulumaksu laekumine paranenud ning 2012. aasta eelarves on 
planeeritud samuti tulumaksu laekumise paranemist. 

Tabel 8. Üksikisiku tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta (eurodes). 
Aasta 2009 2010 2011 2012 

Elanike arv  1785 1788 1769 1754 
Laekunud tulumaks (eurot/in) 289,8 267,0 288,4 304,9 

Andmed: Vaivara valla eelarved 
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2. Olemasoleva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi olukorra kirjeldus  

2.1 Sinimäe alevik 

Sinimäe alevikus elab 01.01.2012. aasta seisuga 372 elanikku. Sinimäe alevikus on 
ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 99% elanikest. Ühiskanalisatsiooniga liitunute osakaal on 
ligikaudu 65% aleviku elanikest.  

Vaivara vallas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi valdavalt 
kaitsmata. Valla lõuna- ja kaguosas on põhjavesi peamiselt nõrgalt kaitstud. Valla kirdeosas 
(sh Olgina alevikus ja Kudrukülas) on põhjavesi peamiselt keskmiselt kaitstud.  

Sinimäe aleviku reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. juuli 
2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on aleviku reostuskoormus 622 inimekvivalenti. 
Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 22,2 ie/ha. Vastavalt Veeseadusele 
tuleb alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel ühiskanalisatsioon ja 
reoveepuhasti hoida tehniliselt heas seisukorras, tagamaks reovee nõuetekohane käitlemine. 
Ühiskanalisatsiooni puudumisel peab reovee tekitaja reoveekogumisala piirkonnas reovee 
koguma lekkekindlasse kogumismahutisse ja korraldama selle äraveo. Lisaks võib 
ühiskanalisatsiooni puudumisel reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie 
nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett. Väljaspool 
reoveekogumisalasid paiknevatel tiheasustusaladel peab kaitsmata ja nõrgalt kaitstud 
põhjaveega aladel reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama, juhul kui 
heitvett immutatakse pinnasesse kuni 10 m3 ööpäevas. Lisaks võib nõrgalt kaitstud 
põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 mehaaniliselt puhastatud olmereovett (v.a. 
vesikäimlast pärit reovesi) ööpäevas.  

Sinimäe alevikus kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad AS-ile KA 
Vaiko, kes tegeleb ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni haldamisega. 

2.1.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Sinimäe alevikus on üks veevõrk, mis baseerub kahel puurkaevul: Sinimäe aleviku Aia 
tänava puurkaevul (katastri nr. 50534) ning Sinimäe aleviku Pargi tn puurkaevul (katastri nr. 
2333). Pargi tänava puurkaev on hetkel reservis ning vett ühisveevarustuse tarbeks võetakse 
käesoleval ajal üksnes Aia tn puurkaevust. Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 367 
Sinimäe aleviku elanikku ehk ligikaudu 99% aleviku elanikest. 

Sinimäe aleviku ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 3200 meetrit, millest ligikaudu 1679 
meetrit torustikke on viimastel aastatel rekonstrueeritud. Ühisveevarustusega liitumise 
võimalus on tagatud kõigile Sinimäe aleviku reoveekogumisala elanikele.    

Veetorustike rajamisel on kasutatud plasttorustike läbimõõduga De32...110 mm. Vanemad 
torustikud on rajatud 2000. aastal. Torustike seisukord on valdavalt hea. 

Käesoleval ajal tarbitakse Sinimäe alevikus peamiselt Aia tänava puurkaevu vett, mis 
suunatakse veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. Reservkaevuna on kasutusel ka 
rekonstrueeritud Pargi tänava puurkaev-pumpla. Veetöötlusseadmed on paigaldatud ka Pargi 
tn reservpumplasse. Veetöötlusseadmena on kasutusel aereeritavad raua eraldusfiltrid. 
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Sinimäe aleviku olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 1 
(Sinimäe aleviku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem).  

Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Sinimäe aleviku asutusi ja ettevõtteid. Asutustest on 
suuremad ühisveevärgi vee kasutajad Sinimäe Põhikool, lasteaed, Vallavalitsus ja 
huvikeskus. Kokku on ühisveevarustusega ühendatud asutuste ja ettevõtete veetarve 829 m3/a 
ehk ligikaudu 2,3 m3/d. 

Sinimäe aleviku ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaeve:  

• Sinimäe aleviku Aia tn puurkaev (katastri nr. 50534); 

Sinimäe aleviku Aia tn puurkaev asub aleviku loodeosas ning see on rajatud 2011. aastal 
(joonis 2). Puurkaevu sügavus on 180 meetrit ning selle abil ammutatakse vett vendi 
veekompleksist. Puurkaev asub pumplahoones koos veetöötlusseadmete ning veevõrgus 
vajaliku rõhu tagamiseks kasutatavad hüdrofooriga. Puurkaev-pumplal on tagatud 50 
meetrine sanitaarkaitsetsoon ning pumpla territoorium on piiratud aiaga. Puurkaev-pumpla 
hoone, toruarmatuur ning seadmestik on rajatud 2011. aastal. Tööde käigus rajati puurkaev-
pumpla hoone ja toruarmatuur ning paigaldati hoonesse elektri- ja automaatikaseadmed, 
hüdrofoor (0,5 m3) ning veetöötlusseadmed. Veetöötlusseadmetena on puurkaev-pumplas 
kasutusel rauaeraldusfiltrid ARS 750 Duplex. Mikrobioloogilise reostuse vältimiseks on 
puurkaevule ette nähtud naatriumhüpokloriti (NaOCl) doseerimissüsteem. 

  

 

 

Joonis 2.  Sinimäe aleviku Aia tänava puurkaev-pumpla (katastri number 50534). Fotod: 
OÜ Alkranel 29.10.2012. 
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• Sinimäe aleviku Pargi tn puurkaev (katastri nr. 2333); 

Sinimäe aleviku Pargi tänava puurkaev asub aleviku idaosas pargi läheduses ning see on 
rajatud 1964. aastal (joonis 3). Puurkaevu sügavus on 200 meetrit ning selle abil ammutatakse 
vett vendi veekompleksist. Puurkaev asub pumplahoones. Puurkaev-pumplal on tagatud 50 
meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. Puurkaev-pumpla hoone on 
rekonstrueeritud 2002. aastal, toruarmatuur ning seadmestik on rekonstrueeritud 2008. aastal. 
Tööde käigus rekonstrueeriti puurkaevu päis, toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed 
ning paigaldati vajaliku veerõhu tagamiseks hüdrofoor (0,5 m3) ja rauaeraldusfiltrid.  
Veetöötlusseadmetena on kasutusel täisautomaatsed paarissurvefilterid 502-PDA. Puurkaev 
on kasutusel reservkaevuna. Puurkaevu tootlikkus on küll ligikaudu 14,4 m3/h, kuid 
pumpamisel üle 5 m3/h hakkab puurkaev liiva andma. 

  

Joonis 3.  Sinimäe aleviku Pargi tänava puurkaev-pumpla (katastri number 2333). Fotod: 
OÜ Alkranel 29.10.2012. 

Tabelis 9 on toodud AS-ile KA Vaiko väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/317251) 
lubatud puurkaevude veevõtud Sinimäe ja Olgina alevike ning Kudruküla, Soldina ja Auvere 
külade ühisveevarustuse puurkaevudest. 

Tabel 9. Vee erikasutusloaga lubatud veevõtt Vaivara valla ühisveevarustuse 
puurkaevudest. 

Lubatud 
veevõtt 

Sinimäe 
aleviku Aia tn 
pk 

Sinimäe 
aleviku 
pargi tn pk 

Olgina 
aleviku 
pk 

Kudruküla 
küla pk 

Soldina 
küla pk 

Auvere 
küla pk 

Katastri nr. 50534 2333 2123 2122 2125 2334 

m3/a 30 000 30 000 92 400 22 200 3 000 3 000 
m3/kv 7 500 7 500 23 100 5 550 750 750 
m3/d 82,19 82,19 253,15 60,82 8,22 8,22 

Andmed: AS KA Vaiko vee erikasutusluba (nr L.VV/317251) 

Vaivara valla ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised andmed 
on toodud tabelis 10. 
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Tabel 10. Vaivara valla ühisveevarustussüsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised andmed. 

Puurkaevu 
nimetus/asukoht 

Olgina 
vanem PK 
(reservis) 

Olgina uuem 
PK 

Sinimäe Pargi tn 
(reservis) 

Sinimäe Aia  
tn 

Soldina Auvere Kudruküla 

Katastri nr. 2123 51637 2333 50534 2125 2334 2122 
Passi nr. A-1077-M - 1/2035 PRK0050534 - 2/2171 A-622-M 
Kasutatav põhjavee kiht V2vr V2vr V2vr V2vr V2vr O-Є V2vr 
Puurimise aasta 1964 2012 1964 2011 1964 1966 1960 
Pumba tootlikkus, m3/h 11,4 - 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Puurkaevu tootlikkus, 
m3/h 

80,2 29,5 14,4 20,0 8,2  4,6 

Lubatud veevõtt, m3/d 40 - 35 40 5 1 4 
Tegelik toodetud vee 
kogus, m3/d  

46,9 - 0 31,6 3,9 0,7 2,8 

Tarbitud vee kogus m3/d 45,5 0 0 25,7 2,1 0,7 2,7 

Reguleerimisseade 
Reservuaarid (2 tk, a´100 m3), 
II-astme pumpla 

Sagedusmuundur Hüdrofoor 0,5 
m3 

Membraanhüdrofoor 
0,5 m3, 2 tk. 

- Membraan-
hüdrofoor 0,5 m3 

Puurkaevu sügavus, m 150,0 150 200,0 180,0 168,6 55,0 120,0 
Staatiline veetase, m 44,0 51 81,0 71,75 42,5 7,0 10,6 
Deebit (l/s) 5,4 8,2 4,0 7,2 2,2 2,2 7,1 
Veemõõtja olemasolu Jah Jah Jah Jah Jah Jah Jah 
Puurkaevu hoone 
seisukord 

Uus hoone 
2012 

Uus hoone 
2012 

Renoveeritud 
2002 

Uus hoone 
2011 

Uus hoone 2002 Rekonstrueeritud 
2003 

Renoveeritud 
2000 

Omanik 
KA Vaiko 
AS 

KA Vaiko AS KA Vaiko AS KA Vaiko AS KA Vaiko AS KA Vaiko AS KA Vaiko AS 

Haldaja 
KA Vaiko 
AS 

KA Vaiko AS KA Vaiko AS KA Vaiko AS KA Vaiko AS KA Vaiko AS KA Vaiko AS 

Andmed: AS KA Vaiko;
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Alljärgnevalt on tabelis 11 toodud Sinimäe aleviku elanike poolt, asutustes ning 
ettevõtetes tarbitud vee kogused 2011. aastal.  

Tabel 11. Sinimäe aleviku puurkaevudest väljapumbatud ning tarbitud vee 
kogused 2011. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2011. aastal väljapumbatud vesi m3/a 11 558 
sh. Aia tn puurkaevust m3/a 11558 

sh. Pargi tn puurkaevust m3/a 0 

2011. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a 9 338 
sh. elanike veetarve  m3/a 8 509 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 829 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 25,6 

Andmed: AS KA Vaiko. 

Veekaod Sinimäe alevikus on torustiku rekonstrueerimise tulemusena viimastel 
aastatel pidevalt vähenenud. 2011. aastal oli Sinimäe aleviku puurkaev-pumplatest 
ühisveevõrku suunatava vee koguse ning tarbijateni jõudva (müüdud) vee koguse 
põhjal on veekadu ligikaudu 23% ehk ca 5,9 m3/d. 2012. aastal oli vastav näitaja juba 
ca 16,3% ehk ca 4,2 m3/d. Tabeli 11 andmetes on näha, et Sinimäe aleviku ööpäevane 
keskmine veetarve on ligikaudu 25,6 m3. Arvestades ühisveevarustussüsteemiga 
ühendatud elanike arvuks ligikaudu 367, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 
64 liitrit ööpäevas.   

2.1.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Sinimäe alevikus on tuletõrje vesi senini saadud kolmest looduslikust veevõtukohast 
ning ühest kinnisest veehoidlast. Nõuetekohase viida ning veevõtukaevuga on 
varustatud üksnes Aia tn 3a (katlamaja) juures olev veevõtukoht. Vee kättesaadavus 
veevõtukohtadest on hea. 

Vaivara valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 12. Tabelis pole 
eraldi välja toodud Olgina aleviku tööstuspargis olevaid tuletõrjehüdrante (kokku 27 
tk). 
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Tabel 12. Vaivara valla olemasolevad tuletõrjevee veevõtukohad. 

Asula Asukoht X Y Viit Vvk nimetus Maht m
3
 Täituvus 

Sinimäe alevik Kõrgemäe tn 2a 6587977 719682 Ei Veevõtumahuti - 25 

Sinimäe alevik Aia tn 3a juures 6588246 720031 Jah Veevõtukoht - 100 

Sinimäe alevik Roheline tn 12 juures 6588029 720231 Ei Veevõtukoht - 75 

Sinimäe alevik Mere tn 4a 6588875 720095 Ei Veevõtukoht - 100 

Olgina alevik Männiku tn 8a 6591155 734813 Jah Veevõtumahuti 4x50 100 

Olgina alevik Narva mnt 3 vastas 6591106 734563 Jah Tuletõrjehüdrant - - 

Olgina alevik 

Narva mnt ja Metsa 

tänava ristmik 6591357 734619 Jah Tuletõrjehüdrant - - 

Olgina alevik Tiigi tn 14 juures 6591156 734157 Jah Tuletõrjehüdrant - - 

Olgina alevik 

Tiigi ja Metsa tänava 
ristmik 6591504 734153 Jah Tuletõrjehüdrant - - 

Vaivara küla 

Kesalille 

aiandusühistu 6587696 714637 Ei Veevõtukoht - 100 

Vaivara küla Konna aiandusühistu 6587625 715482 Ei Veevõtukoht - 100 

 

2.1.3 Joogivee kvaliteet 

Sinimäe aleviku veevarustuseks kasutatakse käesoleval ajal Aia tn puurkaevu (katastri 
nr 50534) põhjavett. Lisaks on ühisveevõrku ühendatud, kuid hetkel kasutusest väljas 
(reservis) Pargi tn puurkaev (katastri nr 2333). Ühisveevarustuses kasutatavate 
puurkaevude põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 13.  

Tabelis 13 on näha, et käesoleval ajal Sinimäe aleviku ühisveevarustuses kasutatava 
Aia tn puurkaevu (katastri nr 50534) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi 
(Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrus nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") olnud üldraua sisaldus. Sotsiaalministri 
02.01.2003. a. määruse nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava 
pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ põhjal jääb Aia tn puurkaevu vesi 
üldraua suure sisalduse tõttu II kvaliteediklassi. Sinimäe aleviku Pargi tn puurkaevu 
(katastri nr 2333) vesi on antud määruse tähenduses I kvaliteediklassi kuuluv ning 
vastab ka joogivee kvaliteedinõuetele. 

Sinimäe aleviku Pargi tn puurkaevust 22.11.2009. võetud veeproovi 
analüüsitulemuste põhjal on joogiveega saadav täiskasvanud inimese aastane 
efektiivdoos 0,07 mSv/a, mis on joogiveele kehtestatud piirnormist (0,1 mSv/a) 
väiksem. 
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Tabel 13. Sinimäe aleviku puurkaevudest võetava põhjavee kvaliteet ning 
veevõrgust võetava joogivee kvaliteet. 

  

Lubatud 

piirnorm

*  Ühik 

Sinimäe 

aleviku  Pargi 

tn PK 10.10.05 

Sinimäe 

aleviku Aia tn 

PK 04.02.13 

Sinimäe 
aleviku 
veevärgivesi 
(Aia tn 1-3) 
27.10.11 

Sinimäe 
aleviku 
veevärgivesi 
(Aia tn 1-3) 
24.10.12 

Puurkaevu katastri 

nr     2333 50534 - - 

Värvus   mg/l Pt 12 4 8 14 

Lõhn   palli - 0 0 0 

Maitse -  palli - - 0 0 

Hägusus   NHÜ 0,3 0,3 <0,1 0,32 

pH 6,5-9,5   8,15 8,2 7,8 7,36 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 778 847 939 844 

Ammooniumioon 

NH4-N 0,5 mg/l - 0,18 0,14 <0,05 

Nitritioon           

NO2-N 0,5 mg/l <0,003 0,005 - - 

Nitraatioon        

NO3-N 50 mg/l <1,0 <1,0 - - 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 2,45 2,32 - - 

Üldraud 200 µg/l 105 370 217 130 

Mangaan 50 µg/l <10 <10 - - 

Kloriidid 250 mg/l 172 170 - - 

Fluoriidid 1,5 mg/l 0,55 0,6 - - 

Boor 1 mg/l - - - - 

Sulfaadid 250 mg/l <1,0 <1,0 - - 

Naatrium 200 mg/l - 194 - - 

Üldkaredus   mg-ekv/l - - - - 

Coli-laadsed 

bakterid  0 

PMÜ/100 

ml - 0 0 0 

Escherichia coli 0 

PMÜ/100 

ml - 0 0 0 

Enterokokid 0 

PMÜ/100 

ml - 0 - - 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml - 80 - - 

*Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: AS KA Vaiko. 

Tabelis 12 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Sinimäe aleviku veevõrgust. 27.10.2011. a. veevõrgust võetud joogivee proovi 
analüüsitulemuste põhjal on Sinimäe aleviku joogivees vähesel määral üle kehtestatud 
piirnormi (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") olnud üldraua sisaldus. Viimase proovi 
põhjal vastab joogivesi kehtestatud kvaliteedinõuetele. 
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Amortiseerunud kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi mõningane 
halvenemine tarbijate juures. 

Sinimäe aleviku veevarustussüsteemide seisukord: 

• Sinimäe aleviku ühisveevarustuse süsteemidega on ühendatud kokku ligikaudu 
367 inimest ehk 99% aleviku elanikest; 

• Vett ühisveevarustuse tarbeks võetakse käesoleval ajal kahest Sinimäe aleviku 
puurkaevust: Sinimäe aleviku Aia tn puurkaevust (katastri nr. 50534) ning 
Sinimäe aleviku Pargi tn puurkaevust (katastri nr. 2333). Pargi tänava 
puurkaev on kasutusel reservkaevuna; 

• Ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 3200 meetrit, millest ca 1670 meetrit 
torustike on viimastel aastatel rekonstrueeritud. Vanemad torustikud on rajatud 
2000. aastal. Veetorustike rajamisel on kasutatud plasttorustike läbimõõduga 
De32...De110. Sinimäe aleviku ühisveevarustuse torustikud on 
rekonstrueeritud ning heas seisukorras;  

• Sinimäe aleviku ühisveevarustuse puurkaev-pumplana käesoleval ajal 
kasutatav Aia tn pumpla on rajatud 2011. aastal. Tööde käigus rajati puurkaev-
pumpla hooned, toruarmatuur ning paigaldati pumplasse elektri- ja 
automaatikaseadmed, hüdrofoor (0,5 m3) ja veetöötlusseadmed. Pargi tänava 
puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud varasemalt. Veetöötlusseadmetena on 
mõlemas pumplas kasutusel aereeritavad rauaeraldusfiltrid; 

• Sinimäe aleviku puurkaevude (katastri nr.-id 50534 ja 2333) abil tarbitakse 
vendi põhjaveekompleksi põhjavett. Aia tänava puurkaevu põhjavees on üle 
lubatud piirnormi (Sotsiaalministri 31.07.2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") olnud üldraua sisaldus. 
Pargi tn puurkaevu vesi vastab joogivee kvaliteedi nõuetele. Ühisveevõrgust 
võetavas joogivees on samuti osade analüüsitulemuste põhjal vähesel määral 
üle piirnormi olnud üldraua sisaldused. Viimase proovi põhjal vastab joogivesi 
kehtestatud kvaliteedinõuetele; 

• Tulenevalt vanemate kinnistusiseste torustike vanusest esineb aeg-ajalt ka 
lekkeid. Hinnanguliselt on veekaod siiski võrdlemisi väiksed. Sinimäe aleviku 
puurkaev-pumplatest ühisveevõrku suunatava vee koguse ning tarbijateni 
jõudva (müüdud) vee koguse põhjal oli veekadu 2011. a. ligikaudu 23% ehk  
ca 5,9 m3/d ning 2012. a. ligikaudu 16,3% ehk 4,2 m3/d; 

• Sinimäe alevikus on tuletõrje vesi senini saadud kolmest looduslikust 
veevõtukohast ning ühest kinnisest veehoidlast. Nõuetekohase viida ning 
veevõtukaevuga on varustatud üksnes Aia tn 3a (katlamaja) juures olev 
veevõtukoht. 

2.1.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Sinimäe alevikus on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 65% aleviku elanikest 
ehk ca 241 inimest. Sinimäe alevikus on moodustatud reoveekogumisala. 
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Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus tagatud kõigile 
tarbijatele. 

Sinimäe aleviku kanalisatsioon on valdavalt isevoolne ning reovesi suunatakse 
aleviku kaguosas olevasse reoveepuhastisse samuti isevoolselt. Aleviku põhja- ja 
idaosas on kanalisatsioonisüsteemis kasutusel ka reoveepumplad. Sinimäe alevikus on 
kokku ca 4213 m isevoolseid ning ca 511 m survelisi kanalisatsioonitorustikke. 
Uuemate isevoolsete torustike rajamisel on kasutatud peamiselt plasttorusid (PVC) 
läbimõõduga De160...De200 mm. Survekanalisatsiooni torustiku rajamisel on 
kasutatud torusid De110 mm. Kanalisatsioonitorustik Sinimäe alevikus on kogu 
ulatuses aastatel 2011-2012 rekonstrueeritud, seega on kanalisatsioonisüsteemi 
seisukord valdavalt hea. 

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

Sademeveekanalisatsioon Sinimäe alevikus puudub. Sademevete ärajuhtimiseks on 
kasutusel eelkõige kraavid.  

Sinimäe aleviku kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval 
joonisel 1 (Sinimäe aleviku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem). 

Sinimäe alevikus on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja 
eramajade elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Kokku oli Sinimäe alevikus 
ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud asutuste ja ettevõtete reoveeteke 2011. aastal 
ligikaudu 625 m3. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Sinimäe aleviku elanike 
ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett 
ühiskanalisatsiooni ei juhita.  

Tabelis 14 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 
ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2011. 

Tabel 14. Sinimäe aleviku ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, 
asutustes ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2011. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2011. aastal tarbitud veekogused (elanikkond, 
ettevõtted ja asutused) 

m3/a 9 134 

sh. elanike veetarve m3/a 8 509 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 625 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m3/d 25,0 

Andmed: AS KA Vaiko. 

Sinimäe alevikus reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub 
tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil oleva reovee vooluhulga mõõtjate andmete 
põhjal moodustas infiltratsiooni ja sademetevee osakaal 2011. aastal  ligikaudu 26,5% 
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reoveepuhastile suunatavast reoveest. See tuleneb eelkõige sellest, et vanemad 
kinnistusisesed torustikud ja kanalisatsioonikaevud on vanusest tingituna suures osas 
amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. 

2.1.5 Sinimäe aleviku reovee reostuskoormus 

Sinimäe alevikus juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike ja asutuste ning 
ettevõtete olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga on varustatud ligikaudu 241 elanikku. 
Kuna alevikus pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud 
reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 15). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja 
koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. 
A., 1995). Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt reaalsele ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanike veetarbe andmetele võetud 96,7 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. 
tabel 14). Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe Sinimäe aleviku 
ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks 
reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g 
heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Sinimäe aleviku elanike poolt ja asutustes ning ettevõtetes tekitatud arvestuslik reovee 
vooluhulk on ööpäevas ca 25,0 m3 (vt tabel 15). Elanike poolt tekib arvestuslikult 
ööpäevas ca 23,3 m3 reovett, mis on ligikaudu 93% kogu tekkivast reovee 
vooluhulgast. Sinimäe aleviku ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike ning asutuste 
ja ettevõtete ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 15,5 kg BHT7/d. Antud 
parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 15. Sinimäe aleviku reoveekogused ja reostuskoormus. 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

Reostuskoormuse tekitaja kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud 

Sinimäe alevikus 241 1 96,7 241 23,3 14,5 

Sinimäe Põhikool - 0,3 30 4,9 1,23 0,7 

Gendel OÜ - 0,3 30 0,2 0,05 0,0 

Vaivara vald - 0,3 30 3 0,35 0,2 

Vaivara Huvikeskus - 0,3 30 0,3 0,08 0,1 

Sinimäe Ratas OÜ - 0,3 30 0,0 0,00 0,0 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - 0,3 30 8,9 1,7 1,0 

Sinimäe reovesi kokku 241 - - 250 25,0 15,5 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       250 25,0 15,5 

Infiltratsioon - - 26% - 6,6 - 

REOVESI KOKKU       250 31,6 15,5 

2.1.6 Sinimäe aleviku reoveepumplad 

Suurem enamus Sinimäe aleviku kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 
suunamiseks reoveepuhastisse on aleviku põhja- ja idaosasse rajatud 3 reoveepumplat. 
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Pumplad asuvad Mäealuse (2 tk) ning Uue tänava ääres. Reoveepumplad on rajatud 
2011-2012 aastatel on ning on heas seisukorras. Sinimäe alevikus kasutatavate 
reoveepumplate andmed on toodud tabelis 16. 

Tabel 16.  Sinimäe aleviku reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 
tähis 

Objekti nimi 
Kasutatava pumba 
mark 

Tootlikkus 
m3/h 

Rajamise 
aasta 

Üldhinnang 

RPJ-1 
Mäealuse tn 
pumpla 1 

Grundfos 
SV014CLU50B 

7,73 l/s 2011 Heas korras 

RPJ-2 
Mäealuse tn 
pumpla 2 

Grundfos 
SV014CLU50BZ 

5,28 l/s 2011 Heas korras 

RPJ-3 Uus tn pumpla 
Grundfos 
SLV.80.80.40.4.51D? 

maks. 25 l/s 2012 Heas korras 

Andmed: AS KA Vaiko. 

2.1.7 Sinimäe aleviku reoveepuhasti 

Sinimäe aleviku reovee puhastamine toimub aleviku kaguosas asuvas reoveepuhastis. 
Sinimäe aleviku puhastusseadmeks on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest 
puhastusprotsessist koosnev aktiivmudapuhasti, mis on rajatud 2010. aastal. 
Reoveepuhasti on aktiivmudaseade, mis koosneb tehnohoonest, milles paikneb 
automaatvõre, kemikaali doseerimismahuti, elektri ja automaatika kilp ning puhurid. 
Tehnohoonest juhitakse reovesi edasi rajatud raudbetoonmahutitesse, kus toimub 
mikroorganismide vahendusel reovees oleva orgaanilise aine lagundamine ning 
fosfori- ja lämmastiku ärastus. Puhastatud heitveest aktiivmuda eraldamine toimub 
järelsetitis ning puhastusprotsessis tekkiv liigmuda kogutakse liigmudatihendisse. 
Liigmuda tihendamise ja kogumise mahutist pumbatakse liigmuda 
settetahendusväljakule. Rekonstrueeritud reoveepuhasti on kestusõhutusega 
aktiivmudapuhasti, mille projekteeritud jõudlus reostuskoormuse järgi on 22,2 
kgBHT7/d (370 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 50 m3/d (joonis 4).  

Reovesi suunatakse Sinimäe aleviku reoveepuhastisse isevoolselt. Reoveepuhastus 
protsess koosneb reovee mehaanilisest eelpuhastusest keemilise fosfori ärastamisega, 
biopuhastusest aerotankis ja järelsetitamisest. 

Sinimäe reoveepuhastis toimub reovee puhastamine järgmistes etappides: 

- mehaaniline puhastus võreseadmes  

- bioloogiline puhastus aktiivmudapuhasti mahutites 

- jääkmuda käitlus liigmudatihendis  

- avariipuhastus biotiikides (2 tk)  

Tehnohoones olev võreseade paikneb võrekanalis. Automaatvõre on roostevabast 
terasest ning piide vahega 2 mm. Võrepraht kogutakse nõrutuskasti, kust osaliselt 
kuivanud võrepraht kogutakse prügikonteinerisse ning transporditakse edasi 
prügimäele.  Võre läbinud reovesi voolab isevoolselt edasi avariimöödavoolukaevu. 
Juhuks kui reoveepuhastil toimub elektrikatkestus ja automaatvõre ei tööta, on 
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võimalik reovesi juhtida käsivõrele ja sealt edasi avariimoodavoolukaevu, kust 
sõltuvalt elektrikatkestuse või muu rikke iseloomust on võimalik reovett suunata 
avariimöödavoolu kaudu biotiikidesse või siis reovee bioloogilise puhastuse etappi.  

Avariimöödavoolukaevu kaudu voolab reovesi tavaolukorras edasi bioloogilise 
puhastuse esimesse mahutisse, milleks on fosforiärastusmahuti (mahuga 8,3 m3). 
Anaeroobsetes tingimustes seguneb reovesi järelsetitist tagasipumbatava 
aktiivmudaga. Aktiivmudas sisalduvad bakterid kasutavad mikroorganismides 
akumuleerunud polüfosfaate energiaallikana, kusjuures vabaneb fosfor 
ortofosfaadina, mis aeroobses keskkonnas seotakse uuesti baktermassi koosseisu 
polüfosfaatidena – toimub niinimetatud fosfori ülesidumine. Settimise vältimiseks on 
mahutisse paigaldatud segur. Fosforiärastusest voolab reovee ja aktiivmuda 
suspensioon edasi denitrifikatsioonimahutisse. 

Anoksiliste tingimustega denitrifikatsioonimahuti on mahuga 16 m3. Aktiivmuda 
suspensiooni ja reovee settimise vältimiseks paigaldatakse basseini segur. 
Denitrifikatsioonimahutis toimub puhastusprotsessi aeroobses osas nitraatideni 
oksüdeeritud lämmastiku redutseerumine, mille käigus lämmastik eraldub gaasina 
atmosfääri. Denitrifikatsioonimahutist voolab reovesi nitrifikatsioonimahutisse. 

Reoveepuhastuse aeroobses osas toimub orgaanilise reostuse biodegradatsioon ja 
lämmastikühendite oksüdeerimine nitraatideks. Reovee õhustamiseks paigaldatakse 
42 m3 mahuga nitrifikatsioonibasseini ejektor tüüpi aeratsiooniseade. Optimaalse 
puhastusprotsessi läbiviimiseks aktiivmuda puhastusprotsessis on vajalik 
puhastusprotsessis (nitrifikatsioonibasseinis) hoida optimaalset lahustunud hapniku 
sisaldust, milleks on 0,5-2,0 mgO2/l. Hapniku kontsentratsiooni mõõtmiseks ja 
sukelejektori töö juhtimiseks paigaldatakse mahutisse hapnikuandur, mis on 
ühendatud analüsaatoriga. Nitrifikatsioonimahutisse paigaldatakse pump, millega 
eraldatakse puhastusprotsessist liigmuda liigmudatihendisse. Nitrifikatsioonimahutist 
voolab reovesi järelsetitisse. 

Järelsetitis (pindala 16 m2) toimub vee aeglase voolukiiruse tingimustes 
aktiivmudaosakeste väljasettimine. Puhastatud vesi väljub reoveepuhastist 
järelsetitisse ehitatud roostevabast terasest hammasülevoolu renni kaudu 
proovivõtukaevu ja sealt edasi suublasse. Järelsetiti külgseinad ehitatakse kaldu, et 
settimisel aktiivmuda vajuks setiti keskele kokku. Järelsetiti põhja paigaldatakse 
pump, mis pumpab settinud aktiivmuda suspensiooni fosforiärastusmahutisse. 

Liigmudatihendis (mahuga 26,5 m3) toimub liigmuda tihenemine gravitatiivsel 
meetodil. Tihenenud liigmuda keskmine kuivaine sisaldus on ligikaudu 3% (30g/l). 

Liigmuda tihendamise ja kogumise mahutist pumbatakse liigmuda 
settetahendusväljakule. Settetahendusväljakul reoveesette kuivainesisaldus suureneb 
maksimaalselt kuni 300 g/l (30%). Settest eemaldunud rejektvesi voolab isevoolselt 
läbi settetahendusväljaku ühes servas oleva killustikfiltri isevoolselt reovee 
mehhaanilise puhastuse eelsesse kaevu. Settetahendusväljaku kohale on rajatud 
kergkonstruktsiooniga kolmest küljest seintega piiratud ja varikatusega hoone. 
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Biotiigid on ette nähtud avariiolukorra leevendamiseks. Sinna voolab reovesi 
avariimöödavoolu torustiku kaudu siis, kui torustiku olev siiber on avatud. Kokku on 
kasutusel kaks biotiiki kogupindalaga 1800 m2. Biotiigi väljavoolutoru on juhitud 
heitveesuublaks olevasse Udria ojja. Biotiigid korrastati puhasti 
rekonstrueerimistööde käigus.  

Keemiliseks fosforiärastuseks doseeritakse dosaatorpumba abil mehhaanilise 
puhastuse võre kanalisse raudsulfaati.  

Reoveepuhasti ümber rajati puhasti rekonstrueerimise käigus piirdeaed ning puhastini 
rajati ka kruusakattega juurdepääsutee. 

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

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile KA Vaiko väljastatud vee-erikasutusloale (nr 
L.VV/317251) on Udria oja (suubla kood 1066100). Vastavalt Eesti Veeseadusele on 
kõik Eesti veekogud (s.h. Udria oja) reostustundlikud heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/317251) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 
kogused ning Sinimäe aleviku reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 
2011. ja 2012. aastal on toodud tabelis 17. Keskkonda viidavat üldlämmastiku kogust 
vastavalt vee-erikasutusloale ei limiteerita.  
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Joonis 4.  Sinimäe aleviku reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 29.10.2012. 

Tabel 17. Sinimäe aleviku reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

   Sisenev Väljuv  
Kuupäev 27.09.11 8.03.12 30.03.11 30.06.11 27.09.11 24.11.11 8.03.12 25.04.12 14.09.12 

konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. 

Komponent 

Vee-
erikasutusloaga 
lubatud suurim 
sisaldus mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

BHT7 25 38 180 12 5,1 15 10 12 7 7 
KHT 125 190 920 120 30 130 100 110 <30 84 
Heljum 25 86 400 23 12 12 23 23 12 22 
Üld-
lämmastik - 110 170 46 31 37 63 59 14 8,7 
Üldfosfor 2 16 25 2,9 0,72 0,58 1,4 1,1 0,2 1,4 
pH 6-9 7,4 7,8 7,05 7,1 7,3 7,9 7,6 7,3 7,4 

Andmed: AS KA Vaiko 

Tabeli 17 andmetest selgub, et 2011. ja 2012. aastal võetud heitvee proovid vastavad 
üldjuhul vee erikasutusloa nõuetele. Mõningal määral on üle lubatud piirsisalduse 
olnud ühel korral üldfosfori sisaldus. Samuti on ühel korral vähesel määral üle vee 
erikasutusloaga kehtestatud piirnormi olnud KHT väärtus.  
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Sinimäe aleviku kanalisatsioonisüsteemide seisukord: 

� Sinimäe alevikus on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 241 elanikku. 
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem enamus Sinimäe aleviku 
korrusmajade ja eramajade elanikest ning asutustest, samuti osa ettevõtetest;  

� Sinimäe alevikus on kokku ca 4213 m isevoolseid ning ca 511 m survelisi 
kanalisatsioonitorustikke. Uuemate isevoolsete torustike rajamisel on 
kasutatud peamiselt plasttorusid (PVC) läbimõõduga De160...De200 mm. 
Survekanalisatsiooni torustiku rajamisel on kasutatud torusid De110 mm. 
Ühiskanalisatsiooni torustikud on suures osas rekonstrueeritud (2011-2012) 
ning on heas seisukorras. Vanemate eelkõige kinnistusiseste torustike ning 
kaevude amortisatsiooni tõttu toimub sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi;  

� Sinimäe aleviku reoveepuhastina on kasutusel mehaanilisest ja bioloogilis-
keemilisest puhastusprotsessist koosnev aktiivmudapuhasti, mis on 
rekonstrueeritud 2010. aastal. Avariiolukorra leevendamiseks ning heitvee 
järelpuhastuseks on kasutusel kaks biotiiki kogupindalaga ca 1920 m2. Puhasti 
tagab üldjuhul reovee nõuetekohase puhastuse. 

2.2 Olgina alevik 

Olgina alevikus elab 01.01.2012. aasta seisuga 523 elanikku. Olgina alevikus on 
käesoleval ajal ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 82% aleviku elanikest. 
Ühiskanalisatsiooniga on liitunud ligikaudu 80% aleviku elanikest. 

Vaivara vallas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi 
valdavalt kaitsmata. Valla lõuna- ja kaguosas on põhjavesi peamiselt nõrgalt kaitstud. 
Valla kirdeosas (sh Olgina alevikus ja Kudrukülas) on põhjavesi peamiselt keskmiselt 
kaitstud.  

Olgina aleviku reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. 
juuli 2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on aleviku reostuskoormus 544 
inimekvivalenti. Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 25,9 ie/ha. 
Vastavalt Veeseadusele tuleb alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel 
ühiskanalisatsioon ja reoveepuhasti hoida tehniliselt heas seisukorras, tagamaks 
reovee nõuetekohane käitlemine. Ühiskanalisatsiooni puudumisel peab reovee tekitaja 
reoveekogumisala piirkonnas reovee koguma lekkekindlasse kogumismahutisse ja 
korraldama selle äraveo. Lisaks võib ühiskanalisatsiooni puudumisel 
reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie nõuetekohaselt immutada 
pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett. Väljaspool 
reoveekogumisalasid võib kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud 
põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 vähemalt mehaaniliselt puhastatud 
heitvett või kuni 50 m3 bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas. 

Olgina alevikus kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad AS-ile KA 
Vaiko, kes tegeleb ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni haldamisega. 
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2.2.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Olgina aleviku veevõrk baseerub aleviku kaguosas asuval kahel puurkaevul (katastri 
nr-id 2123 ja 51637). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 430 Olgina 
aleviku elanikku. 

Olgina aleviku ühisveevõrgu kogupikkus koos tööstuspargi torustikega on ligikaudu 
7930 meetrit, millest valdav enamus on käesolevaks ajaks rekonstrueeritud. 
Ühisveevarustusega liitumise võimalus on tagatud kõigile Olgina aleviku 
reoveekogumisala elanikele.    

Enamik torustikust on plasttorustikud De32...110 mm. Olgina aleviku veevõrk on 
suures osas aastatel 2010-2012 rekonstrueeritud ning lekked ja veekaod on võrdlemisi 
väikesed.  

Olgina alevikus ühisveevõrgus tarbitakse käesoleval ajal kahe puurkaevu vett, mis 
suunatakse veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. Puurkaevude lähistele on 
rajatud veetöötlusjaam koos II astme pumpla ja vee reservuaaridega. Veetöötluseks on 
kasutusel aeratsioonimahutist ja rauaeraldusfiltritest koosnev veetöötlussüsteem. 

Olgina aleviku olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 2 
(Olgina aleviku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem).  

Kokku on Olgina alevikus käesoleval hetkel ühisveevärgi veega varustatud ligikaudu 
82% elanikest ehk ligikaudu 430 elanikku.  

Olgina aleviku ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaeve:  

• Olgina aleviku vana puurkaev (katastri nr. 2123); 

Olgina aleviku vana puurkaev asub aleviku kaguosas ning see on rajatud 1964. aastal. 
Puurkaevu sügavus on 150 meetrit ning selle abil ammutatakse vett vendi 
veekompleksist. Puurkaev asub uuest pumplahoonest ca 30 meetri kaugusel. Puurkaev  
on planeeritud rekonstrueerida 2013. aasta I poolel. Rekonstrueerimise käigus 
lammutatakse olemasolev puurkaev-pumpla hoone ning veetorn. Olemasolev 
puurkaev on ette nähtud asetada raudbetoon kaevu. Joogivett ühisveevarustuse tarbeks 
võeti 2011. aastal puurkaevust ligikaudu 47,0 m3/d. Vastavalt keskkonnaregistri 
andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal on 
tagatud ca 30 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. Puurkaevust 
pumbatakse vesi veetöötlusjaama, kust see suunatakse II astme pumpadega veevõrku 
peale veetöötlusseadmete läbimist. 

• Olgina aleviku uus puurkaev (katastri nr. 51637); 

Olgina aleviku uus puurkaev asub aleviku kaguosas ning see on rajatud 2012. aastal 
(joonis 5). Puurkaevu sügavus on 150 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 
kambrium-vendi veekompleksist. Puurkaev asub veetöötlusjaamast ca 30 meetri 
kaugusel. Puurkaev-pumplal on tagatud 30 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole 
piiratud aiaga. Puurkaevust pumbatakse vesi veetöötlusjaama, kust see suunatakse II 
astme pumpadega veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmetena 
on kasutusel aereeritavad raua- ja mangaanieraldusfiltrid.  
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Joonis 5.  Olgina aleviku veetöötlusjaam ja puurkaevud (pk-d katastri numbritega 
2123 ja 51637). Fotod: OÜ Alkranel 29.10.2012. 

Puurkaevude lähistele rajatud veetöötlusjaamas toimub veetöötlus aereeritavate raua- 
ja mangaanieraldusfiltrite abil. Rauaühendite oksüdatsiooniks juhitakse filtripaagi ees 
asuva aeratsioonipaagi veesisendile õlivaba kompressoriga suruõhku, mille 
reguleerimine toimub spetsiaalse õhu reguleerimisventiiliga. Reaktsioonipaagis 
toimub vee ja õhu ühtlane segunemine, mille käigus toimuval oksüdatsioonil 
muudetakse vees esinevad lahustunud, kahevalentsed rauaioonid kolmevalentseteks 
oksiidideks ja hüdroksiidideks, mis on mehaaniliselt filtreeritavad. Sarnaselt raua 
eemaldamisele toimub ka mangaani ja väävelvesiniku eraldus. Üleliigne õhk 
eemaldatakse filtripaagi peal asuva õhueraldusventiili abil. Filtripaagis asuv 
katalüütiline materjal töötab oksüdatsiooniprotsessi katalüsaatorina, võimaldades 
kiirendada õhuhapniku reageerimist hapendatavate ühenditega. Filtrimaterjali läbinud 
vesi suunatakse kahte veereservuaari, kumbki kasuliku mahuga 100 m3. Vee 
reservuaarid on varustatud hooldusluukidega, teenindusredelitega, nivooanduritega, 
sisse-väljavoolutorustikega.  

Desinfitseerimiseks on enne reservuaare võimalus doseerida vette NaOCl-lahust. 
Selleks on ette nähtud 100 L plastist lahuse mahuti, mis asub kaitsevannis. Mahutil on 
peale kinnitatud dosaatorpump koos PVC-vooliku ja sulgarmatuuriga. Lahuse mahutil 
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on nivooandur, mis annab märku mahuti tühjenemisest. Mahutit täidetakse käsitsi 30L 
kanistritega. 

Filtrite uhtevesi võetakse joogivee reservuaaridest uhteveepumbaga ja suunatakse 
peale filtri läbimist jaama põrandal olevale süvendisse. Süvendist suunatakse 
põrandaveed hoone kõrval projekteeritud kaevu De1000/630, sealt suunatakse veed 
edasi asula kanalisatsioonivõrku. 

Reservuaaridest annavad joogivee võrku 2 võrgupumpa ja 1 tuletõrjepump. 
Võrgupumbad töötavad vaheldumisi, et koormust jagada. Pumbad on varustatud 
sagedusmuunduritega. Hoone välisseinale on ette nähtud tuletõrje seinahüdrant 
DN100 soojustatud vandaalikindlas turvalukuga kilbis. 

Rõhu hoidmiseks võrgus on ette nähtud membraanhüdrofoor Vk=300 l. 

Tabelis 9 on toodud AS-ile KA Vaiko väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. 
L.VV/317251) lubatud puurkaevude veevõtud Sinimäe ja Olgina alevike ning 
Kudruküla, Soldina ja Auvere külade ühisveevarustuse puurkaevudest. 

Olgina aleviku ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 
andmed on toodud tabelis 10. 

Alljärgnevalt on tabelis 18 toodud Olgina aleviku elanike poolt, asutustes ning 
ettevõtetes tarbitud veekogused ning puurkaevudest pumbatud vee kogused 2011. 
aastal.  

Tabel 18. Olgina aleviku ühisveevarustuse puurkaevust väljapumbatud ning 
tarbitud vee kogused 2011. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2011. aastal väljapumbatud vesi m3/a 17 139 
sh. vanast puurkaevust m3/a 17 139 

sh. uuest puurkaevust m3/a 0 

2011. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a 12 435 
sh. elanike veetarve  m3/a 10 696 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 1 739 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 34,1 

Andmed: AS KA Vaiko. 

Veekaod Olgina alevikus on 2011. aastal olnud võrdlemisi väiksed. Olgina aleviku 
puurkaev-pumplatest ühisveevõrku suunatava vee koguse ning tarbijateni jõudva 
(müüdud) vee koguse põhjal on veekadu ligikaudu 4 % ehk ca 1,4 m3/d. Tabeli 18 
andmetes on näha, et Olgina aleviku ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 34,1 
m3. Arvestades, et ühisveevarustussüsteemiga ühendatud elanikke oli 2011. aastal 
ligikaudu 415, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 71 liitrit ööpäevas.   
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2.2.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Olgina aleviku keskuses on tuletõrje vett võimalik võtta Puurkaev-pumpla läheduses 
olevast 200 m3 suurusest veevõtumahutist ning neljast tuletõrjehüdrandist. 
Veevõtumahuti on rajatud 2012. aastal ning koosneb neljast 50 m3 suurusest mahutist. 
Tuletõrjehüdrandid on samuti rajatud koos veetorustike rekonstrueerimisega 2012. 
aastal ning asuvad Narva mnt ja Tiigi tänava ääres. Hüdrandid on paigaldatud 
ühisveevarustuse torustikule läbimõõduga De110 mm. 

Lisaks on paigaldatud kokku 27 hüdranti ka 2010. aastal tööstusparki rajatud 
veetorustikule (De110). Vett tulekustutuse tarbeks saadakse ühisveevõrgust. 

Vaivara valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 12. 

2.2.3 Joogivee kvaliteet 

Olgina aleviku veevarustuseks kasutatakse käesoleva ajal kahe puurkaevu (katastri nr-
id 2123 ja 51637) põhjavett. Vett ühisveevarustuse tarbeks võetakse puurkaevudest 
paralleelselt. Ühisveevarustuses kasutatavate Olgina aleviku puurkaevude põhjavee 
kvaliteeti iseloomustab tabel 19.  

Tabelis 19 on näha, et Olgina aleviku ühisveevarustuses kasutatava vanema 
puurkaevu (katastri nr 2123) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi 
(Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrus nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") olnud üldraua sisaldus. Käesoleval ajal 
ühisveevarustuses kasutatava uue puurkaev (katastri nr 51637) põhjavesi vastab 
analüüsitud keemiliste ja mikrobioloogiliste kvaliteedinäitajate ning 
indikaatornäitajate osas joogivee kvaliteedi nõuetele. Sotsiaalministri 02.01.2003. a. 
määruse nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja 
põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ põhjal jääb Olgina aleviku ühisveevarustuses 
kasutatava uuema puurkaevude vesi I kvaliteediklassi ning vanema puurkaevu vesi 
üldraua suure sisalduse tõttu II kvaliteediklassi. 

Olgina aleviku vanemast puurkaevust (katastri nr 2123) 22.11.2009 võetud veeproovi 
analüüsitulemuste põhjal on joogiveega saadav täiskasvanud inimese aastane 
efektiivdoos 0,048 mSv/a, mis on joogiveele kehtestatud piirnormist (0,1 mSv/a) 
väiksem. Uuemast puurkaevust 20.09.2012 võetud veeproovi analüüsitulemuste 
põhjal on täiskasvanud inimese aastane efektiivdoos 0,057 mSv/a, mis jääb lubatu 
piiresse. 
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Tabel 19. Olgina aleviku puurkaevust võetava põhjavee ning veevõrgust võetava 
joogivee kvaliteet. 

 
Lubatud 
piirnorm* Ühik 

Olgina 
aleviku vana 
PK 28.06.06 

Olgina 
aleviku 
uus PK 
20.09.12/ 
18.12.12** 

Olgina 
aleviku 

veevärgivesi 
(Narva mnt 
8) 27.10.11 

Olgina 
aleviku 

veevärgivesi 
(Narva mnt 

9/1) 
24.10.12 

Puurkaevu katastri nr     2123 51637 - - 

Värvus   mg/l Pt <2,5 20 7 16,5 

Lõhn   palli 0 1 0 0 

Maitse -  palli - - 0 0 

Hägusus   NHÜ <0,1 <0,52 0,1 0,52 

pH 6,5-9,5   8,2 8,2 7,8 7,57 

Elektrijuhtivus 2500 µS/cm 855 882 953 857 
Ammooniumioon 
NH4-N 0,5 mg/l <0,05 <0,07 0,07 <0,05 
Nitritioon           NO2-
N 0,5 mg/l <0,003 <0,004 - - 
Nitraatioon        NO3-
N 50 mg/l <0,04 <0,4 - - 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 0,32 1,9 - - 

Üldraud 200 µg/l 415 140 62 133 

Mangaan 50 µg/l <10 <20 - - 

Kloriidid 250 mg/l 216 200 - - 

Fluoriidid 1,5 mg/l - 0,48 - - 

Boor 1 mg/l - - - - 

Sulfaadid 250 mg/l <1,0 <3,3 - - 

Naatrium 200 mg/l - 190 - - 

Üldkaredus   mg-ekv/l - 0,94 - - 

Coli-laadsed bakterid  0 
PMÜ/100 

ml - 0 0 0 

Escherichia coli 0 
PMÜ/100 

ml - 0 - 0 

Enterokokid 0 
PMÜ/100 

ml - 0 0 - 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml - 0 - - 

*Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: AS KA Vaiko 
** Olgina aleviku uue puurkaevu põhjavee mikrobioloogiline analüüs on tehtud 18.12.2012. 

Tabelis 19 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüsi tulemused, mis on 
võetud Olgina aleviku veevõrgust. Viimaste joogivee analüüsitulemuste põhjal vastab 
Olgina aleviku ühisveevõrgust võetud joogivesi mikrobioloogiliste, keemiliste 
kvaliteedinäitajate ning indikaatornäitajate osas kehtestatud normidele 
(Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja 
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kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"). Amortiseerunud kinnistutorustike tõttu võib 
toimuda joogivee kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. 

Olgina aleviku veevarustussüsteemide seisukord: 

• Olgina aleviku ühisveevarustuse süsteemidega kaudu on käesoleval ajal veega 
varustatud kokku ligikaudu 430 inimest ehk 82% aleviku elanikest; 

• Vett ühisveevarustuse tarbeks võetakse käesoleval ajal peamiselt ühest 
puurkaevust (katastri nr 51637). Rekonstrueeritava veetöötlusjaama 
valmimisel hakatakse ühisveevarustuses kasutama paralleelselt ka vanema 
rekonstrueeritava puurkaevu (katastri nr 2123) põhjavett; 

• Ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 7930 meetrit. Valdav enamus 
ühisveevarustuse torustikest on rajatud ja rekonstrueeritud 2010-2012 aastatel;  

• Olgina aleviku uus veetöötlusjaam ning II-astme pumpla on käesoleval ajal 
rajamisel. Selleks tarbeks on rajatud uus hoone, mis paikneb ühisveevarustuse 
puurkaevude vahetus läheduses. Veetöötluseks on kasutusel aereeritavad raua- 
ja mangaanieraldusfiltrid; 

• Olgina aleviku ühisveevarustuse puurkaevude abil tarbitakse kambrium-vendi 
veekompleksi põhjavett. Vanema puurkaevu põhjavees on üle joogivee lubatud 
piirnormi (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrus nr. 82, "Joogivee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") olnud üldraua sisaldus. 
Veevõrgust võetud joogivee proovide analüüsitulemuste põhjal vastab 
joogivesi kehtestatud kvaliteedinõuetele. Amortiseerunud kinnistutorustike 
tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate 
juures; 

• Tulenevalt vanemate kinnistusiseste torustike vanusest esineb aeg-ajalt ka 
lekkeid. Hinnanguliselt on veekaod siiski võrdlemisi väiksed. Olgina aleviku 
puurkaev-pumplast ühisveevõrku suunatava vee koguse ning tarbijateni jõudva 
(müüdud) vee koguse põhjal oli veekadu 2011. aastal ligikaudu 4 % ehk  ca 
1,4 m3/d; 

• Olgina aleviku keskuses on tuletõrje vett neljast hüdrandist ning 
veetöötlusjaama lähedusse rajatud 200 m3 suurusest veemahutist. Lisaks on 
paigaldatud tööstuspargi veetorustikule (De110) kokku 27 tuletõrjehüdranti. 

2.2.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Olgina alevikus on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 80% 
aleviku elanikest ehk ca 416 inimest. Olgina alevikus on moodustatud 
reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus 
tagatud kõigile tarbijatele. 

Olgina aleviku kanalisatsioon on valdavalt isevoolne ning reovesi suunatakse aleviku 
põhjaosas olevasse reoveepuhastisse aleviku idaosast isevoolselt. Aleviku lääneosas 
on reovee suunamiseks puhastisse Metsa tänavale rajatud reoveepumpla. Olgina 
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alevikus on koos tööstuspargi torustikega kokku ca 6560 m isevoolseid ning ca 724 m 
survelisi kanalisatsioonitorustikke. Kanalisatsioonitorustike rajamisel ja 
rekonstrueerimisel on kasutatud peamiselt plasttorustikke (PVC) läbimõõduga De160 
ja De200. Survekanalisatsiooni torustiku rajamisel on kasutatud torusid De63 ja 
De110 mm. Kanalisatsioonitorustik Olgina alevikus on suures osas 2011-2012 
aastatel rekonstrueeritud, seega on kanalisatsioonisüsteemi seisukord valdavalt hea. 

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

Sademeveekanalisatsioon on Olgina alevikus rajatud 2012. aastal aleviku idaosasse 
koos ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni torustike rajamisega. 
Sademeveekanalisatsiooni rajamisel on kasutatud plasttorusid läbimõõduga 
De160...De450 mm. Sademeveetorustike kogupikkus on ligikaudu 1822 meetrit. 
Tekkiv sademetevesi juhitakse läbi Olgina aleviku reoveepuhasti läheduses paikneva 
õlipüüduri ning kraavide kaudu Tõrvajõe jõkke.  

Sademeveekanalisatsiooni torustik on rajatud ka tööstuspargi territooriumile. 
Torustiku kogupikkus on ligikaudu 3230 meetrit ning selle rajamisel on kasutatud 
plasttorusid läbimõõduga De160...De800 mm. Sademevesi tööstuspargi territooriumilt 
juhitakse Soldina peakraavi. 

Olgina aleviku kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval 
joonisel 2 (Olgina aleviku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem). 

Olgina aleviku keskuses on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja 
eramajade elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Kokku oli Olgina alevikus 
ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud asutuste ja ettevõtete reoveeteke 2011. aastal 
ligikaudu 674 m3. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Olgina aleviku elanike ning 
asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni 
ei juhita.  

Reovee koguseid Olgina alevikus ei mõõdeta vaid loetakse võrdeliseks tarbitud vee 
kogusega. Tabelis 20 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, 
asutustes ning ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2011. 

Tabel 20. Olgina aleviku ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tarbitud 
vee arvestuslikud kogused 2011. aastal. 

 

Andmed: AS KA Vaiko. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

Tarbitud veekogused (elanikkond, ettevõtted ja 
asutused) 

m3/a 11 370 

sh. eramajade ja korrusmajade elanikud m3/a 10 696 

sh. asutused, ettevõtted m3/a 674 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m3/d 31,2 
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Olgina alevikus reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub 
tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil oleva reovee vooluhulga mõõtjate andmete 
põhjal moodustas infiltratsiooni ja sademetevee osakaal 2011. aastal  ligikaudu 48% 
reoveepuhastile suunatavast reoveest. See tuleneb eelkõige sellest, et vanemad 
kinnistusisesed torustikud ja kanalisatsioonikaevud on vanusest tingituna suures osas 
amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. 

2.2.5 Olgina aleviku reovee reostuskoormus 

Olgina alevikus juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike, asutuste ja ettevõtete 
olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga on käesoleval ajal varustatud ligikaudu 416 
elanikku. Kuna alevikus pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt 
esitatud reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 21). Arvutustes on arvestatud, et 
tööl ja koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, 
Kuusik. A., 1995). Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt reaalsele 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike veetarbe andmetele võetud 80 liitrit elaniku 
kohta ööpäevas (vt. tabel 20). Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe 
Olgina aleviku ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks 
reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g 
heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Olgina aleviku elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvestuslik reovee 
vooluhulk on ööpäevas ca 31,2 m3 (vt tabel 21). Olgina aleviku ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanike, asutuste ja ettevõtete ööpäevane reostuskoormus oli 2011. aastal 
ligikaudu 23 kg BHT7/d. Antud parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti 
erineda reaalsest olukorrast. 
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Tabel 21. Olgina aleviku reoveekogused ja reostuskoormus 2011. aastal. 
Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu

-hulk BHT7  

Reostuskoormuse tekitaja kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Olgina alevikus 365 1 80,3 365 29,3 21,9 

Vaivara Lasteaed   0,3 30,0 8,5 0,9 0,5 

Vaivara Huvikeskus  0,3 30,0 5,2 0,5 0,3 

Alasenord OÜ  0,3 30,0 2,9 0,3 0,2 

Skate-Keskus OÜ  0,3 30,0 0,4 0,0 0,0 

Tego Remont OÜ  0,3 30,0 1,5 0,1 0,1 

Olgina aleviku asutused/ettevõtted kokku - - - 18,5 1,8 1,1 

Olgina reovesi kokku 365 - - 383,5 31,2 23,0 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       383 31,2 23,0 

Infiltratsioon - - 48% - 14,9 - 

REOVESI KOKKU       383 46,1 23,0 

2.2.6 Olgina aleviku reoveepumplad 

Suurem enamus Olgina aleviku kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 
suunamiseks reoveepuhastisse on aleviku keskusesse rajatud 2 reoveepumplat. Üks 
asub aleviku lääneosas Metsa tänaval ning teine reoveepuhasti juures. Reoveepumpla 
on rajatud ka tööstuspargi reovee suunamiseks Olgina reoveepuhastile, kuid pumpla 
pole käesoleval hetkel kasutusel ning puuduvad ka pumbad. Olgina alevikus 
kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 22. 

Tabel 22.  Olgina aleviku reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 
tähis 

Objekti nimi 
Kasutatava 
pumba mark 

Tootlikkus 
m3/h 

Rajamise 
aasta 

Üldhinnang 

RPJ-1 Metsa tn pumpla 
Grundfos 
SEV80.80.22.4 

maks. 23,3 l/s 2011 Heas korras 

RPJ-2 Puhasti pumpla 
P=1,6 (2,14) 
kW 

Q= 13 m3/h; 
h=8m vs; 

2000 Korras 

Andmed: AS KA Vaiko. 

2.2.7 Olgina aleviku reoveepuhasti 

Rekonstrueeritud reoveepuhasti on kestusõhutusega aktiivmudapuhasti, mille 
projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 30 kg BHT7/d (500 ie) ning 
hüdraulilise koormuse põhjal 100 m3/d. 

Olgina aleviku reovee puhastamine toimub aleviku põhjaosas asuvas reoveepuhastis 
(joonis 6). Olgina aleviku puhastusseadmeks on mehaanilisest ja bioloogilis-
keemilisest puhastusprotsessist koosnev aktiivmudapuhasti, mis on rajatud 2000. 
aastal OÜ Enno Projekti töö alusel. 

Puhastis on ära kasutatud olemasolev reovee ülepumpla ja on lisatud Schöttli 
Keskkonnatehnika AS poolt tarnitud biopuhasti SYMAC. Varasemalt juhiti Olgina 
reovesi Narva puhastile. Olgina reoveepuhasti koosneb pumplast, eelsetitist, 
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aerotankist, järelsetitist. Puhastil rakendatakse fosfori keemilist ärastust 
raudsulfaadiga. Olemasoleva reoveepuhasti territooriumile on rajatud ka purgla, 
kasuliku mahuga 8m³.  Purgla on varustatud ühe reoveepumbaga Q=5,1l/s; H=4,13; 
1,2kW. Purgla ülesanne on aleviku veevõrku ühendamata tarbijate reovee 
vastuvõtmine ning selle reoveepuhastisse edastamine. 

Reovee eelpuhastus purustava töörattaga sukelpumbaga peenendatud reoveeprahist 
hõljumist ja liivast toimub abihoones asuvas eelsetitis plaanilise mõõduga 3000x3000 
mm, mille sügavus servast on 5300 mm. Setiti tööveetase mahuti servast allpool on 
400 mm. Setiti töötav sügavus on 4900 mm ja töömaht ca 38 m3. Väljavool setitist 
toimub ülevoolurenni kaudu. Setitist voolab reovesi vabavoolselt aerotanki. Setiti 
põhjal asub sukelpump. Sukelpumba survetorul asub ringlustoru, mis annab setiti 
põhjas settele pumpamise ajal uhtuva survega joa. Sette perioodiline uhtumine mahuti 
põhjas väldib setiti põhjas roiskuva settekihi tekke.  

Eelsetitist pumbatava liigse muda-sette võtab vastu settesilo, mis asub abihoone 
väiksemas mahutis mõõtmetega 2x2,45 m sügavusega 5,3 m. Mudasilo kogumaht on 
ca 26 m3. Sette ärapumpamiseks, segamiseks ja jugaõhustuseks on silosse paigaldatud 
sukelpump Ama-Porter  602D Q=12 m3/h, H=8 mVs, P=1,1(1,25) kW.  

Sette õhustamine ja segamine ei ole ette nähtud aeroobse stabiliseerimise 
lõpptulemuse saamiseks vaid sette anaeroobse lagunemise ning metaani (CH4) tekke 
vähendamiseks.  

Reovee bioloogiline töötlus aerotankis toimub eelpuhastusest ning eelsetitist eraldi 
asuvas monoliitbetoonist aerotankis J5 puhastikompleksist SYMAC J5+C6, 
töömahuga 100 m3. Aerotank on pikkusega 9 m, laiusega 4,5 m ja töötava sügavusega 
2,5 m. Aerotanki ehituslik projektijärgne üldsügavus on 3,2 m. Aerotankis toimub 
reovee õhustamine kahe vertikaalvõlliga pindõhustiga. Õhusti ajami võimsus on a’ 
3kW, kokku töötav võimsus 6 kW. 

Järesetiti on ehituslikult tehaseline SYMAC C6 tüüpi klaaskiudplastikust 
valmistoode. Järelsetitis toimub bioloogilise puhastuse läbinud reoveest aktiivmuda 
eraldamine ning selle suunamine setiti põhjas asuva sukelpumbaga  abihoonesse. 
Järelsetitist eemaldatakse aktiivmuda sukelpumbaga FLYGT 3067 Q=4-8 l/s, H=6-2 
mVs, P=0,9 kW.  

Settesilost veetakse mudamass välja komposteerimiseks. Muda väljaveo ja 
komposteerimisega tegeleb eraldiseisev ettevõte OÜ Senida. 

Bioloogilisest puhastusest väljuv reovesi suunatakse kahte olemasolevasse kraavi, kus 
toimub järelpuhastus. Kraavpuhasti ühe haru pikkus on ca 1000 m – kokku on 
kraavpuhasti pikkus seega ca 2 km. Mõlemad kraavid suubuvad Tõrvajõe jõkke 
suubuvasse magistraalkraavi. 

Reoveepuhastit ümbritseb piirdeaed koos lukustatavate väravatega (jalg- ja 
sõiduvärav). 
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Olgina aleviku reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab reovee nõuetekohase 
puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeteveed, mis suurte 
saju- ja sulaperioodidel Olgina puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. 

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile KA Vaiko väljastatud vee-erikasutusloale (nr 
L.VV/317251) on Tõrvajõgi (suubla kood 1065700). Vastavalt Eesti Veeseadusele on 
kõik Eesti veekogud (s.h. Tõrvajõgi) reostustundlikud heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/317251) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 
kogused ning Olgina aleviku reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 
2011 ja 2012 aastatel on toodud tabelis 23. Keskkonda viidavat üldlämmastiku kogust 
vastavalt vee-erikasutusloale ei limiteerita. 

 

  

  

Joonis 6.  Olgina aleviku reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 29.10.2012. 
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Tabel 23. Olgina aleviku reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

   Sisenev Väljuv  
Kuupäev 16.03.11 8.03.12 16.03.11 15.06.11 27.09.11 24.11.11 8.03.12 25.04.12 14.09.12 

konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. konts. 

Komponent 

Vee-
erikasutusloaga 
lubatud suurim 
sisaldus mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

BHT7 25 120 180 5,9 7 7 4,3 7 7,7 4 
KHT 125 540 930 <30 37 48 32 83 <30 35 
Heljum 25 140 250 19 9,8 20 14 17 20 22 
Üld-
lämmastik - 95 96 17 21 12 14 25 12 12 
Üldfosfor 2 14 20 0,47 0,38 0,5 0,41 1,3 0,41 0,63 
pH 6-9 7,7 7,7 7,5 7,25 7,7 7,7 7,6 7,5 7,6 

Andmed: AS KA Vaiko. 

Tabeli 23 andmetest selgub, et 2011. ja 2012. aastal võetud heitvee proovide põhjal on 
saasteainete sisaldused reoveepuhasti väljavoolus olnud väiksemad vee-
erikasutusloaga lubatud piirnormist.  

Olgina aleviku kanalisatsioonisüsteemide seisukord: 

� Olgina alevikus on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 
416 elanikku. Ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem enamus Olgina aleviku 
korrusmajade elanikest ning asutustest, samuti osa ettevõtetest;  

� Olgina alevikus on koos tööstuspargi torustikega kokku ca 6560 m isevoolseid 
ning ca 724 m survelisi kanalisatsioonitorustikke. Kanalisatsioonitorustike 
rajamisel ja rekonstrueerimisel on kasutatud peamiselt plasttorustikke (PVC) 
läbimõõduga De160 ja De200. Survekanalisatsiooni torustiku rajamisel on 
kasutatud torusid De63 ja De110 mm. Kanalisatsioonitorustik Olgina alevikus 
on suures osas 2011-2012 aastatel rekonstrueeritud, seega on 
kanalisatsioonisüsteemi seisukord valdavalt hea. 

� Sademeveekanalisatsioon on rajatud Olgina aleviku idaossa 2012. aastal koos 
vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisega. 
Sademeveekanalisatsiooni rajamisel on kasutatud plasttorusid läbimõõduga 
De160...De450 mm. Tekkiv sademetevesi juhitakse läbi Olgina aleviku 
reoveepuhasti läheduses paikneva õlipüüduri ning kraavide kaudu Tõrvajõkke. 
Lisaks on sademeveekanalisatsiooni torustikud rajatud ka tööstuspargi 
territooriumile;  

� Olgina aleviku reoveepuhastina on kasutusel mehaanilisest ja bioloogilis-
keemilisest puhastusprotsessist koosnev aktiivmudapuhasti, mis on rajatud 
2000. aastal. Heitvee järelpuhastus toimub Tõrvajõkke suubuvates kraavides. 
Puhasti tagab  reovee nõuetekohase puhastuse. 

2.3 Vaivara küla 

Vaivara külas elab 01.01.2012. aasta seisuga 169 elanikku. Käesoleval ajal Vaivara 
külas ühisveevarustussüsteem puudub. Veega varustamine on lahendatud lokaalselt, 
salv- ja puurkaevude näol. Ühiskanalisatsioon Vaivara külas puudub samuti.  
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Vaivara vallas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi 
valdavalt kaitsmata. Valla lõuna- ja kaguosas on põhjavesi peamiselt nõrgalt kaitstud. 
Valla kirdeosas (sh Olgina alevikus ja Kudrukülas) on põhjavesi peamiselt keskmiselt 
kaitstud. 

Vaivara küla reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. 
juuli 2009. aasta määrusega nr 1080) põhjal on küla reostuskoormus 240 
inimekvivalenti. Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 12 ie/ha. 
Vastavalt Veeseadusele tuleb alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel 
ühiskanalisatsioon ja reoveepuhasti hoida tehniliselt heas seisukorras, tagamaks 
reovee nõuetekohane käitlemine. Ühiskanalisatsiooni puudumisel peab reovee tekitaja 
reoveekogumisala piirkonnas reovee koguma lekkekindlasse kogumismahutisse ja 
korraldama selle äraveo. Lisaks võib ühiskanalisatsiooni puudumisel 
reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie nõuetekohaselt immutada 
pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett. Väljaspool 
reoveekogumisalasid paiknevatel tiheasustusaladel peab kaitsmata ja nõrgalt kaitstud 
põhjaveega aladel reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama, juhul 
kui heitvett immutatakse pinnasesse kuni 10 m3 ööpäevas. Lisaks võib nõrgalt 
kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 mehaaniliselt puhastatud 
olmereovett (v.a. vesikäimlast pärit reovesi) ööpäevas.  

Vaivara külas kuuluvad veevärgiga seotud varad Vaivara Vallavalitsusele. 
Veevarustussüsteemi haldamisega tegeleb valla vee-ettevõte AS KA Vaiko. 

2.3.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Vaivara külas on üks veevõrk, mis baseerub küla keskuse põhjaosas raamatukogu-
seltsimaja juures asuval Vaivara puurkaevul (katastri nr. 2344). Puurkaevust võetavat 
vett kasutab üksnes raamatukogu-seltsimaja. 

Ühisveevõrk Vaivara küla käesoleval ajal puudub. 

Vaivara küla raamatukogu-seltsimajas kasutatav vesi töödeldakse enne veevõrku 
suunamiseks. Joogivee töötluseks on kasutusel veepehmendusseade. 

Vaivara küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 3 
(Vaivara küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem).  

Vaivara küla veevärgis kasutatakse järgmisi puurkaeve:  

• Vaivara küla puurkaev (katastri nr. 2344); 

Vaivara küla puurkaev asub küla keskuse põhjaosas raamatukogu-seltsimaja 
läheduses ning see on rajatud 1961. aastal (joonis 7). Puurkaevu sügavus on 142 
meetrit ning selle abil ammutatakse vett vendi veekompleksist. Puurkaevu päis asub 
maa-aluses pumplahoones. Puurkaevu vett kasutab käesoleval ajal üksnes 
raamatukogu-seltsimaja. Puurkaev-pumplal on tagatud ca 30 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon ning ala on piiratud aiaga. Maa-alune puurkaevpumpla on 
renoveeritud 2005. aastal. Tööde käigus paigaldati uus puurkaevupump ja uus 
torustik, samuti veearvesti ja proovivõtukraan. Hüdrofoor (0,2 m3), veepehmendus- ja 
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rauaeraldusseade ning automaatika asuvad seltsimaja hoones ja nende seisund on hea. 
Vee rõhku hoitakse vahemikus 2,2-2,5 bar. Joogivee töötluseks on kasutusel 
veepehmendus- ja rauaeraldusseade. 

  

Joonis 7.  Vaivara küla puurkaev-pumpla (katastri number 2344). Fotod: OÜ 
Alkranel 29.10.2012. 

Tabelis 9 on toodud AS-ile KA Vaiko väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. 
L.VV/317251) lubatud puurkaevude veevõtud Sinimäe ja Olgina alevike ning 
Kudruküla, Soldina ja Auvere külade ühisveevarustuse puurkaevudest. Vee-
erikasutusloa nõuded Vaivara puurkaevule ei laiene, kuna veevõtt on kaevust on alla 5 
m3 ööpäevas. 

Vaivara valla ühisveevarustuse puurkaev-pumplate tehnilised andmed on toodud 
tabelis 10. 

Ühisveevarustuse tarbeks vett AS KA Vaiko ei müü. 

2.3.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Vaivara külas on võimalik tuletõrjevee saamiseks võimalik kasutada kahte küla 
keskasulast natuke eemal paiknevat veevõtukohta (tiiki). Veevõtukohad asuvad 
aiandusühistute piirkonnas. Vee kättesaadavus on tiikidest hea, kuid veevõtukohad on 
tähistamata ning puuduvad nõuetekohased veevõtukaevud. 

Vaivara valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 12. 

2.3.3 Joogivee kvaliteet 

Vaivara küla veevarustuseks kasutatakse ühe puurkaevu põhjavett (katastri nr 2344). 
Veevarustuses kasutatava puurkaevu põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 24.  

Tabelis 24 on näha, et Vaivara küla veevarustuses kasutatava puurkaev (katastri nr 
2344) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. 
määrus nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") 
vähesel määral olnud üldraua sisaldus. Sotsiaalministri 02.01.2003. a. määruse nr 1 
„Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee 
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kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ põhjal jääb Vaivara küla puurkaevu vesi üldraua suure 
sisalduse tõttu II kvaliteediklassi. 

Tabel 24. Vaivara küla puurkaevust võetava põhjavee kvaliteet ning veevõrgust 
võetava joogivee kvaliteet. 

  
Lubatud 

piirnorm* Ühik  
Vaivara küla 
PK 05.11.07 

Puurkaevu katastri nr     2344 

Värvus   mg/l Pt 8 

Lõhn   palli - 

Maitse -  palli - 

Hägusus   NHÜ 0,5 

pH 6,5-9,5   8,2 

Elektrijuhtivus 2500 µS/cm - 

Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l 0,21 

Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l - 

Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l - 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 1,36 

Üldraud 200 µg/l 250 

Mangaan 50 µg/l <10 

Kloriidid 250 mg/l 192,7 

Fluoriidid 1,5 mg/l 0,51 

Boor 1 mg/l - 

Sulfaadid 250 mg/l <0,1 

Naatrium 200 mg/l 5,5 

Üldkaredus   mg-ekv/l 1,1 

Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml - 

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml - 

Enterokokid 0 PMÜ/100 ml - 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml - 

*Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: AS KA Vaiko. 

Kuna Vaivara küla puurkaevu (katastri nr 2344) vett ühisveevarustuse tarbeks ei 
kasutata ning samuti ei toimu vee müümist, pole teada ka veevõrgust võetava 
joogivee kvaliteet. Seltsimajas on veetöötluseks paigaldatud lokaalne 
rauaeraldusfilter.  

Vaivara küla veevarustussüsteemide seisukord: 

• Ühisveevõrk Vaivara küla käesoleval ajal puudub; 

• Vett veevarustuse tarbeks võetakse käesoleval ajal küla keskuse põhjaosas 
raamatukogu-seltsimaja juures asuvast Vaivara puurkaevust (katastri nr. 2344). 
Puurkaevust võetavat vett kasutab üksnes raamatukogu-seltsimaja.; 
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• Vaivara küla põhjaosas asuv puurkaev-pumpla on rajatud 1961. aastal. Maa-
alune puurkaevpumpla on renoveeritud 2005. a., tööde käigus paigaldati uus 
puurkaevupump ja uus torustik, sinna on  paigaldatud ka veearvesti ja 
proovivõtukraan. Hüdrofoor (0,2 m3), veepehmendusseade ja automaatika 
asuvad seltsimaja hoones ja nende seisund on hea. Joogivee töötlemiseks on 
kasutusel veepehmendus- ja rauaeraldusseade; 

• Vaivara küla puurkaevu (katastri nr 2344) abil tarbitakse vendi 
põhjaveekompleksi põhjavett. Põhjavees on üle joogivee kvaliteedi piirnormi 
(Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") olnud üldraua sisaldus. Veevõrgust 
võetava joogivee kvaliteedi kohta andmed puuduvad; 

• Vaivara külas on võimalik tuletõrjevee saamiseks võimalik kasutada kahte 
küla keskasulast natuke eemal paiknevat veevõtukohta (tiiki). Veevõtukohad 
asuvad aiandusühistute piirkonnas. Vee kättesaadavus on tiikidest hea, kuid 
veevõtukohad on tähistamata ning puuduvad nõuetekohased veevõtukaevud.  

2.3.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Vaivara külas ühiskanalisatsioon puudub ning reovee puhastamist kohapeal ei toimu. 
Küla keskuses on moodustatud reoveekogumisala. Vastavalt Veeseadusele peab 
ühiskanalisatsiooni puudumisel reovee tekitaja reoveekogumisala piirkonnas reovee 
koguma lekkekindlasse kogumismahutisse ja korraldama selle äraveo. Lisaks võib 
ühiskanalisatsiooni puudumisel reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie 
nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett. 
Väljaspool reoveekogumisalasid paiknevatel tiheasustusaladel peab kaitsmata ja 
nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt 
puhastama, juhul kui heitvett immutatakse pinnasesse kuni 10 m3 ööpäevas. Lisaks 
võib nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 mehaaniliselt 
puhastatud olmereovett (v.a. vesikäimlast pärit reovesi) ööpäevas. 

Tekkiv reovesi kogutakse kogumismahutitesse ning purgitakse lähipiirkonnas asuvale 
suuremale puhastile (Sillamäe reoveepuhasti). Kogumismahutite (-kaevude) 
tühjendamist teostatakse äravedamisteenust pakkuva paakautoga. Mahutite 
tühjendamist tellivad kohalikud elanikud ise. 

Sademeveekanalisatsioon Vaivara külas samuti puudub. Sademevete ärajuhtimiseks 
on kasutusel eelkõige kraavid. 

2.4 Kudruküla küla 

Kudruküla külas elab 01.01.2012. aasta seisuga 100 elanikku. Kudruküla külas on 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 35% elanikest.  

Vaivara vallas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi 
valdavalt kaitsmata. Valla lõuna- ja kaguosas on põhjavesi peamiselt nõrgalt kaitstud. 
Valla kirdeosas (sh Olgina alevikus ja Kudrukülas) on põhjavesi peamiselt keskmiselt 
kaitstud. 
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Kudruküla külas reoveekogumisala pole moodustatud. Väljaspool 
reoveekogumisalasid võib kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud 
põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 vähemalt mehaaniliselt puhastatud 
heitvett või kuni 50 m3 bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas. 

Kudruküla külas kuuluvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga seotud varad AS-ile KA 
Vaiko, kes tegeleb ka ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni haldamisega Kudruküla 
külas. 

2.4.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Kudruküla külas on üks veevõrk, mis baseerub küla keskuses korrusmajade läheduses 
asuval Kudruküla puurkaevul (katastri nr. 2122). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett 
ligikaudu 35 Kudruküla küla elanikku. Ühisveevärgi vett tarbivad kortermajade ja 
eramajade elanikud ning üks ettevõte. 

Kudruküla külas on kokku ca 470 m veetorustikke, millest valdav enamus on rajatud 
aastatel 2006-2009. Samuti on rajatud ühendustorustik Narva  ja Narva-Jõesuu linna 
vahelise perspektiivse veetrassiga. Enamik torustikust on plasttorustikud De32...75 
mm. Kudruküla küla veevõrk on võrdlemisi uus ning lekked ja veekaod on väikesed. 

Kudruküla küla ühisveevõrgus tarbitakse käesoleval ajal ühe puurkaevu vett, mis 
suunatakse veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. 

Kudruküla küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 4 
(Kudruküla küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem).  

Kokku on Kudruküla külas käesoleval hetkel ühisveevärgi veega varustatud ligikaudu 
35% elanikest ehk ligikaudu 35 elanikku. Kokku on ühisveevarustusega varustatud 
tarbijate veetarve 996 m3/a ehk ligikaudu 2,7 m3/d. 

Kudruküla küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaeve:  

• Kudruküla puurkaev (katastri nr. 2122); 

Kudruküla puurkaev asub küla keskuses korrusmajade läheduses ning see on rajatud 
1960. aastal (joonis 8). Puurkaevu sügavus on 120 meetrit ning selle abil ammutatakse 
vett vendi veekompleksist. Puurkaevu päis asub pumplahoones. 2011. aastal võeti 
puurkaevust vett ühisveevarustuse tarbeks 1024 m3. Vastavalt keskkonnaregistri 
andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal on 
tagatud ca 20 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. Puurkaev-
pumpla hoone on rekonstrueeritud 2000. aastal. Veetöötlusseadmetena on 2008. aastal 
puurkaev-pumplasse paigaldatud täisautomaatsed paarissurvefilterid 202-PDA. 
Veevõrgus vajaliku rõhu tagamiseks on pumplas kasutusel 0,5 m3 suurune hüdrofoor. 
Puurkaev-pumpla hoone on ehituslikult heas seisukorras. 
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Joonis 8.  Kudruküla küla puurkaev-pumpla (katastri number 2122). Fotod: OÜ 
Alkranel 29.10.2012. 

Tabelis 9 on toodud AS-ile KA Vaiko väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. 
L.VV/317251) lubatud puurkaevude veevõtud Sinimäe ja Olgina alevike ning 
Kudruküla, Soldina ja Auvere külade ühisveevarustuse puurkaevudest. 

Kudruküla küla ühisveevarustus-süsteemis kasutatava puurkaev-pumpla tehnilised 
andmed on toodud tabelis 10. 

Alljärgnevalt on tabelis 25 toodud Kudruküla küla elanike poolt ning asutustes ja 
ettevõtetes tarbitud veekogused ning puurkaevust pumbatud vee kogused 2011. aastal.  

Tabel 25. Kudruküla küla puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 
2011. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2011. aastal väljapumbatud vesi m3/a 1 024 

2011. aastal tarbitud veekogus m3/a 996 
sh. elanike veetarve  m3/a 773 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 223 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 2,7 

Andmed: AS KA Vaiko. 

Veekaod Kudruküla külas on 2011. aastal olnud võrdlemisi väiksed. Kudruküla küla 
puurkaev-pumplast ühisveevõrku suunatava vee koguse ning tarbijateni jõudva 
(müüdud) vee koguse põhjal on veekadu ligikaudu 2,8 % ehk ca 0,1 m3/d. Tabeli 25 
andmetes on näha, et Kudruküla küla ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 2,7 
m3. Arvestades ühisveevarustussüsteemiga ühendatud elanike arvuks ligikaudu 35, on 
reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 61 liitrit ööpäevas.   
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2.4.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Kudruküla küla keskuses tuletõrje veevõtukohad puuduvad. Vajadusel on võimalik 
vett võtta Kudruküla ojast või Narva jõest. Tuletõrjevee kättesaadavuse kohta andmed 
puuduvad. 

Vaivara valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 12. 

2.4.3 Joogivee kvaliteet 

Kudruküla küla veevarustuseks kasutatakse ühe puurkaevu põhjavett (katastri nr 
2122). Ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu põhjavee kvaliteeti iseloomustab 
tabel 26.  

Tabelis 26 on näha, et Kudruküla küla ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu vees 
on üle joogiveele kehtestatud piirnormi (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrus nr. 
82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") olnud üldraua 
sisaldus ning piirnormiga võrdne on naatriumi sisaldus. Sotsiaalministri 02.01.2003. 
a. määruse nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja 
põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ põhjal jääb Kudruküla küla puurkaevu vesi II 
kvaliteediklassi.  

Kudruküla küla puurkaevust (katastri nr 2122) 22.11.2009. võetud veeproovi 
analüüsitulemuste põhjal on joogiveega saadav täiskasvanud inimese aastane 
efektiivdoos 0,073 mSv/a, mis on joogiveele kehtestatud piirnormist (0,1 mSv/a) 
väiksem. 
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Tabel 26. Kudruküla küla puurkaevust võetava põhjavee kvaliteet ning 
veevõrgust võetava joogivee kvaliteet. 

  
Lubatud 

piirnorm* Ühik  

Kudruküla 
küla PK 
18.05.11 

Kudruküla 
veevärgivesi 
(Aiandi tee 1) 
27.10.11 

Kudruküla 
veevärgivesi 
(Aiandi tee 1/6) 
24.10.12 

Puurkaevu katastri nr     2122 - - 

Värvus   mg/l Pt 13 6 14 

Lõhn   palli 0 0 0 

Maitse -  palli - 0 0 

Hägusus   NHÜ 0,6 0,1 <0,1 

pH 6,5-9,5   8 7,6 7,35 

Elektrijuhtivus 2500 µS/cm 982 975 882 

Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l 0,1 <0,05 <0,05 

Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l 0,006 - - 

Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l <1,0 - - 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 0,56 - - 

Üldraud 200 µg/l 450 103 105 

Mangaan 50 µg/l <10 - - 

Kloriidid 250 mg/l 202 - - 

Fluoriidid 1,5 mg/l 0,54 - - 

Boor 1 mg/l - - - 

Sulfaadid 250 mg/l <1,0 - - 

Naatrium 200 mg/l 200 - - 

Üldkaredus   mg-ekv/l - - - 

Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml 0 0 0 

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 0 0 

Enterokokid 0 PMÜ/100 ml 0 - - 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml 0 - - 

*Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: AS KA Vaiko. 

Tabelis 26 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Kudruküla küla veevõrgust. Viimaste joogivee analüüsitulemuste põhjal 
vastab ühisveevõrgust võetav joogivees keemiliste ja mikrobioloogiliste 
kvaliteedinäitajate ning indikaatornäitajate põhjal kehtestatud normidele 
(Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"). Amortiseerunud kinnistutorustike tõttu võib 
toimuda joogivee kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. 

Kudruküla küla veevarustussüsteemide seisukord: 

• Kudruküla küla ühisveevarustuse süsteemidega on ühendatud kokku ligikaudu 
35 inimest ehk 35% küla elanikest; 



 

54 

 

• Vett ühisveevarustuse tarbeks võetakse käesoleval ajal Kudruküla küla 
keskuses korrusmajade läheduses asuvast puurkaevust (katastri nr 2122); 

• Ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu kokku ca 470 m veetorustikke, millest 
valdav enamus on rajatud aastatel 2006-2009. Enamik torustikust on 
plasttorustikud De32...75 mm;  

• Kudruküla küla ühisveevarustuse puurkaev-pumpla on rajatud 1960. aastal. 
Puurkaev-pumpla hoone on rekonstrueeritud 2000. aastal. 
Veetöötlusseadmetena on 2008. aastal puurkaev-pumplasse paigaldatud 
täisautomaatsed paarissurvefilterid 202-PDA. Vajaliku rõhu tagamiseks 
veevõrgus on pumplas kasutusel 0,5 m3 suurune hüdrofoor; 

• Kudruküla küla puurkaevu (katastri nr 2122) abil tarbitakse vendi 
põhjaveekompleksi põhjavett. Põhjavesi ei vasta joogivee kvaliteedinõuetele 
(Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määruse nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") üle kehtestatud piirnormi oleva 
üldraua sisalduse tõttu. Veevõrgust võetud joogivee proovide 
analüüsitulemuste põhjal vastab joogivesi kehtestatud kvaliteedinõuetele. 
Amortiseerunud kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi 
mõningane halvenemine tarbijate juures; 

• Tulenevalt vanemate kinnistusiseste torustike vanusest esineb aeg-ajalt ka 
lekkeid. Hinnanguliselt on veekaod siiski võrdlemisi väiksed. Kudruküla küla 
puurkaev-pumplast ühisveevõrku suunatava vee koguse ning tarbijateni jõudva 
(müüdud) vee koguse põhjal oli veekadu 2011. aastal ligikaudu 2,8 % ehk  ca 
0,1 m3/d; 

• Kudruküla küla keskuses tuletõrje veevõtukohad puuduvad. Vajadusel on 
võimalik vett võtta Kudruküla ojast või Narva jõest. Tuletõrjevee 
kättesaadavuse kohta andmed puuduvad.  

2.4.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Kudruküla külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 35% küla elanikest 
ehk ca 35 inimest. Ühiskanalisatsiooniga on varustatud eelkõige küla keskuse 
piirkonna korrusmajade elanikud. Mujal on reovee kogumiseks ja käitlemiseks 
kasutusel kogumismahutid ning imbsüsteemid. 

Kudruküla küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne ning reovesi suunatakse küla 
keskuse korrusmajadest idasuunas olevasse reoveepumplasse, mille abil pumbatakse 
tekkiv reovesi otse Narva-Jõesuu ning Narva linna vahelisse kanalisatsiooni 
survetrassi. Kudruküla külas on kokku ca 148 m isevoolseid ning ca 235 m survelisi 
kanalisatsioonitorustikke. Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel ja 
rekonstrueerimisel on kasutatud peamiselt plasttorustikke (PVC) läbimõõduga De160. 
Survekanalisatsiooni torustiku rajamisel on kasutatud torusid De110 mm. 
Kanalisatsioonitorustik Kudruküla külas on suures osas 2009. aastal rekonstrueeritud, 
seega on kanalisatsioonisüsteemi seisukord valdavalt hea. 
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Olemasolevate vanemate isevoolsete torustike rajamisel on kasutatud peamiselt DN 
150 mm läbimõõduga torusid. Torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi. 
Tulenevalt vanemate torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas 
amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib 
toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite 
paigaldussügavust.  

Sademeveekanalisatsioon Kudruküla külas samuti puudub. Sademevete 
ärajuhtimiseks on kasutusel eelkõige kraavid. Lisaks on majade ümber rajatud 
sademevee drenaažitorustikud läbimõõduga De110 ja De200. Drenaažitorustike 
kogupikkus on ca 140 meetrit ning sademevesi juhitakse selle abil loodusesse. 

Kudruküla küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval 
joonisel 4 (Kudruküla küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem). 

Kudruküla küla keskuses on ühiskanalisatsiooniga ühendatud üksnes kortermajade 
elanikud. Kokku oli Kudruküla küla ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud elanike 
reoveeteke 2011. aastal ligikaudu 773 m3. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes 
Kudruküla küla elanike olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett 
ühiskanalisatsiooni ei juhita.  

Reovee koguseid Kudruküla külas ei mõõdeta, vaid loetakse võrdeliseks tarbitud vee 
kogusega. Tabelis 27 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, 
tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2011. 

Tabel 27. Kudruküla küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tarbitud vee 
arvestuslikud kogused. 

 

 

 

 

 

Andmed: AS KA Vaiko. 

Kudruküla külas reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub 
tarbitava vee hulga järgi. Reoveepumplas oleva reovee vooluhulga mõõtja andmete 
põhjal moodustab infiltratsiooni ja sademetevee osakaal ligikaudu 32% 
ühiskanalisatsiooni juhitavast reoveest. See tuleneb eelkõige sellest, et vanemad 
kinnistusisesed torustikud ja kanalisatsioonikaevud on vanusest tingituna suures osas 
amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. 

2.4.5 Kudruküla küla reovee reostuskoormus 

Kudruküla külas juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike olmereovett. 
Ühiskanalisatsiooniga on varustatud ligikaudu 35 elanikku. Kuna külas pole tehtud 

 Näitaja Ühik Veekogused 

Tarbitud veekogused (elanikkond, ettevõtted ja 
asutused) 

m3/a 773 

sh. eramajade ja korrusmajade elanikud m3/a 773 

sh. asutused, ettevõtted m3/a 0 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m3/d 2,1 
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reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud reostuskoormuse arvutuslik 
analüüs (tabel 28). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja koolis tarbib inimene vett 15-
40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. A., 1995). Arvutuslikuks 
veetarbeks on vastavalt hinnangulisele ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike 
veetarbe andmetele võetud ligikaudu 61 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. tabel 27). 
Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe Kudruküla küla 
ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks 
reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g 
heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Kudruküla küla elanike poolt tekitatud arvestuslik reovee vooluhulk on ööpäevas ca 
2,1 m3 (vt tabel 28). Kudruküla küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike 
ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 2,1 kg BHT7/d. Antud parameetrid on 
arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 

Tabel 28. Kudruküla küla reoveekogused ja reostuskoormus. 
Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu

-hulk BHT7  

Reostuskoormuse tekitaja kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Kudruküla külas 35 1 60,5 35 2,1 2,1 

Kudruküla asutused ja ettevõtted   0,3 30,0 0 0 0 

Kudruküla küla asutused/ettevõtted kokku - - - 0 0 0 

Kudruküla reovesi kokku 35 - - 35 2,1 2,1 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       35 2,1 2,1 

Infiltratsioon - - 32% - 0,7 - 

REOVESI KOKKU       35 2,8 2,1 

2.4.6 Kudruküla küla reoveepumplad 

Suurem osa Kudruküla küla kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Üksnes reovee 
suunamiseks Narva-Jõesuu – Narva linna ühendavasse survetrassi on rajatud küla 
korrusmajade lähedusse üks reoveepumpla. Kudruküla külas kasutatava 
reoveepumpla andmed on toodud tabelis 29. 

Tabel 29.  Kudruküla küla reoveepumpla ülevaade. 

Objekti tähis 
Objekti 
nimi 

Kasutatava 
pumba mark 

Tootlikkus 
m3/h 

Rajamise 
aasta 

Üldhinnang 

RPJ-1 
Kudruküla 
pumpla 

Kompaktpumpla 
D=1600 
2x1,8 kW 

5 l/s 2009 Hea 

Andmed: AS KA Vaiko. 

2.4.7 Kudruküla küla reovee puhastus 

Kudruküla külas reovee puhastamist kohapeal ei toimu. Tekkiv reovesi suunatakse 
küla keskuse korrusmajade juures oleva reoveepumpla abil Narva-Jõesuu ja Narva 
linna vahelise survetrassi kaudu Narva linna reoveepuhastisse. 
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2.5 Soldina küla 

Soldina külas elab 01.01.2012. aasta seisuga 91 elanikku. Soldina külas on 
ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 33% elanikest. Ühiskanalisatsioon külas puudub.  

Vaivara vallas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi 
valdavalt kaitsmata. Valla lõuna- ja kaguosas on põhjavesi peamiselt nõrgalt kaitstud. 
Valla kirdeosas (sh Olgina alevikus ja Kudrukülas) on põhjavesi peamiselt keskmiselt 
kaitstud. 

Soldina külas reoveekogumisala pole moodustatud. Väljaspool reoveekogumisalasid 
paiknevatel tiheasustusaladel peab kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel 
reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama, juhul kui heitvett 
immutatakse pinnasesse kuni 10 m3 ööpäevas. Lisaks võib nõrgalt kaitstud 
põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 mehaaniliselt puhastatud 
olmereovett (v.a. vesikäimlast pärit reovesi) ööpäevas. 

Soldina külas kuuluvad ühisveevärgiga seotud varad AS-ile KA Vaiko, kes tegeleb ka 
ühisveevärgi haldamisega Soldina külas. 

2.5.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Soldina külas on üks veevõrk, mis baseerub küla keskusest lõunaosas raudtee 
läheduses asuval Soldina puurkaevul (katastri nr. 2125). Ühisveevarustuse kaudu 
saavad vett ligikaudu 30 Soldina küla elanikku. Ühisveevärgi vett tarbivad üksnes 
kortermajade ja eramajade elanikud. 

Soldina külas on kokku ca 420 m veetorustikke. Torustik ja toruarmatuur on üle 30 
aasta vana ja selle tehniline seisukord on halb. Torud on valdavalt malmist, alla 50 
mm läbimõõduga torud ka terasest. Käesolevaks ajaks on veevõrk amortiseerunud 
ning sageli esineb lekkeid ja veekadusid. 

Käesoleval ajal tarbitakse Soldina külas ühe puurkaevu vett, mis suunatakse veevõrku 
peale veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmetena on kasutusel 
rauaärastusseadmed. 

Soldina küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 5 
(Soldina küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem).  

Kokku on Soldina külas käesoleval hetkel ühisveevärgi veega varustatud ligikaudu 
33% elanikest ehk ligikaudu 30 elanikku. Kokku on ühisveevarustusega varustatud 
tarbijate veetarve 774 m3/a ehk ligikaudu 2,1 m3/d. 

Soldina küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaeve:  

• Soldina küla puurkaev (katastri nr. 2125); 

Soldina küla puurkaev asub küla keskuse lõunaosas raudtee läheduses ning see on 
rajatud 1964. aastal (joonis 9). Puurkaevu sügavus on 168,6 meetrit ning selle abil 
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ammutatakse vett vendi veekompleksist. Puurkaevu päis asub pumplahoones. 2011. 
aastal võeti puurkaevust vett ühisveevarustuse tarbeks 1437 m3. Vastavalt 
keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. 
Puurkaev-pumplal on tagatud ca 15 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole 
piiratud aiaga. Puurkaev-pumpla uus hoone on rajatud 2002. aastal. Pumpla seadmed 
ja torustikud on välja vahetatud, pumpla on korrastatud. 2008. aastal paigaldati 
pumplasse ka veetöötlusseadmed. Veevõrgus vajaliku rõhu tagamiseks on pumplas 
kasutusel 500 liitri suurune hüdrofoor. Veetöötlusseadmetena on puurkaev-pumplas 
kasutusel rauaärastusseadmed, milleks on täisautomaatsed paarissurvefilterid 402-
PDA.  

  

Joonis 9.  Soldina küla puurkaev-pumpla (katastri number 2125). Fotod: OÜ 
Alkranel 29.10.2012. 

Tabelis 9 on toodud AS-ile KA Vaiko väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. 
L.VV/317251) lubatud puurkaevude veevõtud Sinimäe ja Olgina alevike ning 
Kudruküla, Soldina ja Auvere külade ühisveevarustuse puurkaevudest. 

Vaivara valla ühisveevarustuse puurkaev-pumplate tehnilised andmed on toodud 
tabelis 10. 

Alljärgnevalt on tabelis 30 toodud Soldina küla elanike poolt ning asutustes ja 
ettevõtetes tarbitud veekogused ning puurkaevust pumbatud vee kogused 2011. aastal.  

Tabel 30. Soldina küla puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 
2011. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2011. aastal väljapumbatud vesi m3/a 1 437 

2011. aastal tarbitud veekogus m3/a 774 
sh. elanike veetarve  m3/a 774 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 0 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 2,1 

Andmed: AS KA Vaiko. 
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Veekaod Soldina külas on 2011. aastal olnud üsna märkimisväärsed. Soldina küla 
puurkaev-pumplast ühisveevõrku suunatava vee koguse ning tarbijateni jõudva 
(müüdud) vee koguse põhjal on veekadu ligikaudu 74 % ehk  ca 1,6 m3/d. Suure 
lekete ja veekadude osakaal on tingitud sellest, et veetorustikud on valdavalt üle 30 
aasta vanad ning käesolevaks ajaks amortiseerunud. Tabeli 30 andmetes on näha, et 
Soldina küla ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 2,1 m3. Arvestades 
ühisveevarustussüsteemiga ühendatud elanike arvuks ligikaudu 30, on reaalne 
veetarve elaniku kohta ligikaudu 71 liitrit ööpäevas.   

2.5.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Soldina küla keskuses tuletõrje veevõtukohad puuduvad.  

Vaivara valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 12. 

2.5.3 Joogivee kvaliteet 

Soldina küla veevarustuseks kasutatakse ühe puurkaevu põhjavett (katastri nr 2125). 
Ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 31.  

Tabelis 31 on näha, et Soldina küla ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu vees on 
üle joogiveele kehtestatud piirnormi (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrus nr. 82, 
"Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") üldraua sisaldus. 
Sotsiaalministri 02.01.2003. a. määruse nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või 
kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ põhjal jääb 
Soldina küla puurkaevu vesi üldraua suure sisalduse tõttu II kvaliteediklassi. 

Soldina küla puurkaevust (katastri nr 2125) 22.11.2009. võetud veeproovi 
analüüsitulemuste põhjal on joogiveega saadav täiskasvanud inimese aastane 
efektiivdoos 0,033 mSv/a, mis on joogiveele kehtestatud piirnormist (0,1 mSv/a) 
väiksem. 
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Tabel 31. Soldina küla puurkaevust võetava põhjavee kvaliteet ning veevõrgust 
võetava joogivee kvaliteet. 

  
Lubatud 

piirnorm* Ühik  

Soldina 
küla PK 
18.05.11 
 

Soldina küla 
veevärgivesi 
(Soldina 7) 
27.10.11 

Soldina küla 
veevärgivesi 
(Soldina 
kauplus) 
23.05.11 

Soldina küla 
veevärgivesi 
(Soldina 7) 
24.10.12 
 

Puurkaevu katastri nr     2125 - - - 

Värvus   mg/l Pt 14 4 <2,5 8 

Lõhn   palli 0 0 0 0 

Maitse -  palli - 0 - 0 

Hägusus   NHÜ 0,6 0,1 0,5 0,32 

pH 6,5-9,5   7,7 7,6 7,5 7,36 

Elektrijuhtivus 2500 µS/cm 863 845 860 781 

Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l <0,1 <0,05 0,27 <0,05 

Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l 0,008 - <0,003 - 

Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l <1,0 - <1,0 - 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 0,4 - 1,52 - 

Üldraud 200 µg/l 450 277 198 223 

Mangaan 50 µg/l <10 - <10 - 

Kloriidid 250 mg/l 160 - 165 - 

Fluoriidid 1,5 mg/l 0,52 - 0,5 - 

Boor 1 mg/l - - 0,52 - 

Sulfaadid 250 mg/l <1,0 - <1,0 - 

Naatrium 200 mg/l 180 - 172,5 - 

Üldkaredus   mg-ekv/l - - - - 

Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml 0 0 - 0 

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 0 - 0 

Enterokokid 0 PMÜ/100 ml 0 - - - 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml 0 - - - 

*Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: AS KA Vaiko. 

Tabelis 31 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Soldina küla veevõrgust. Viimaste joogivee analüüsitulemuste põhjal on 
ühisveevõrgust võetavas joogivees ühel juhul vähesel määral üle piirnormi 
(Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") olnud samuti üldraua sisaldus. Soldina 
kauplusest võetud joogivee proovi analüüsitulemuste põhjal vastab joogivesi 
kehtestatud normidele. Amortiseerunud veetorustike tõttu võib toimuda rauasisalduse 
osas joogivee kvaliteedi halvenemine tarbijate juures. 

Soldina küla veevarustussüsteemide seisukord: 
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• Soldina küla ühisveevarustuse süsteemidega on ühendatud kokku ligikaudu 30 
inimest ehk 33% küla elanikest; 

• Vett ühisveevarustuse tarbeks võetakse käesoleval ajal Soldina küla keskuses 
raudtee läheduses asuvast puurkaevust (katastri nr 2125); 

• Ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 420 meetrit. Torustik ja toruarmatuur 
on üle 30 aasta vana ja selle tehniline seisukord on halb. Torud on valdavalt 
malmist, alla 50 mm läbimõõduga torud ka terasest. Käesolevaks ajaks on 
veevõrk amortiseerunud ning sageli esineb lekkeid ja veekadusid;  

• Soldina küla ühisveevarustuse puurkaev-pumpla on rajatud 1964. aastal. 
Puurkaev-pumpla toruarmatuur ning seadmestik on 2008. aastal 
rekonstrueeritud ning pumplasse on paigaldatud ka veetöötlusseadmed – 
rauaärastusseadmed, milleks on täisautomaatsed paarissurvefilterid 402-PDA. 
Veevõrgus vajaliku rõhu tagamiseks on pumplas kasutusel 0,5 m3 suurune 
hüdrofoor. Puurkaev-pumpla hoone on rekonstrueeritud 2002. aasta; 

• Soldina küla puurkaevu (katastri nr 2125) abil tarbitakse vendi 
põhjaveekompleksi põhjavett. Põhjavesi ei vasta joogivee kvaliteedinõuetele 
(Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määruse nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") üle kehtestatud piirnormi oleva 
üldraua sisalduse tõttu. Veevõrgust võetud joogivees on samuti üle piirnormi 
aeg-ajalt olnud vähesel määral üldraua sisaldus; 

• Kuna Soldina küla ühisveevõrk on rajatud enam kui 30 aastat tagasi on see 
käesolevaks ajaks amortiseerunud. Veekaod Soldina külas on 2011. aastal 
olnud üsna märkimisväärsed. Soldina küla puurkaev-pumplast ühisveevõrku 
suunatava vee koguse ning tarbijateni jõudva (müüdud) vee koguse põhjal on 
veekadu ligikaudu 74 % ehk  ca 1,6 m3/d; 

• Soldina küla keskuses tuletõrje veevõtukohad puuduvad.  

2.5.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Soldina külas ühiskanalisatsioon puudub ning reovee puhastamist kohapeal ei toimu. 
Samuti pole küla keskuses moodustatud reoveekogumisala. Elanikud juhivad tekkivad 
reovee otse loodussesse. Korterite tn 8 korrusmaja juures on olemas kogumiskaevud, 
kuid nende seisukorra kohta andmed puuduvad.  

Väljaspool reoveekogumisalasid paiknevatel tiheasustusaladel peab reovee enne 
immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama.  

Sademeveekanalisatsioon Soldina külas samuti puudub. Sademevete ärajuhtimiseks 
on kasutusel eelkõige kraavid. 

2.6 Auvere küla 

Auvere külas elab 01.01.2012. aasta seisuga 22 elanikku. Auvere külas on 
ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 68% elanikest. Ühiskanalisatsioon külas puudub. 
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Vaivara vallas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi 
valdavalt kaitsmata. Valla lõuna- ja kaguosas on põhjavesi peamiselt nõrgalt kaitstud. 
Valla kirdeosas (sh Olgina alevikus ja Kudrukülas) on põhjavesi peamiselt keskmiselt 
kaitstud. 

Auvere külas reoveekogumisala pole moodustatud. Väljaspool reoveekogumisalasid 
paiknevatel tiheasustusaladel peab kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel 
reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama, juhul kui heitvett 
immutatakse pinnasesse kuni 10 m3 ööpäevas. Lisaks võib nõrgalt kaitstud 
põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 mehaaniliselt puhastatud 
olmereovett (v.a. vesikäimlast pärit reovesi) ööpäevas. 

Auvere külas kuuluvad ühisveevärgiga seotud varad AS-ile KA Vaiko, kes tegeleb ka 
ühisveevärgi haldamisega Auvere külas. 

2.6.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Auvere külas on üks veevõrk, mis baseerub küla keskuse elumajadest kagusuunas 
Tamme tee ääres asuval Auvere puurkaevul (katastri nr. 2334). Ühisveevarustuse 
kaudu saavad vett ligikaudu 15 Auvere küla elanikku. Ühisveevärgi vett tarbivad 
üksnes küla keskuse elanikud. 

Auvere külas on kokku ca 1780 m veetorustikke. Kuna kaardimaterjal puudub, siis 
veetorustiku täpset pikkust ja asukohta ei teata. Torustik ja sulgearmatuur on 
rekonstrueeritud 2000. aastal ning selle seisukord on hea. Veetorustike 
rekonstrueerimisel on kasutatud plasttorustike (PEM) läbimõõduga De32.  

Käesoleval ajal tarbitakse Auvere külas ühe puurkaevu vett, mis suunatakse otse 
veevõrku. Veetöötlusseadmed puurkaev-pumplas puuduvad. Ühisveevarustusega 
varustatud küla püsielanike elamutesse on vee-ettevõtte poolt paigaldatud 
rauaeraldusfiltrid. 

Auvere küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 6 
(Auvere küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem).  

Kokku on Auvere külas käesoleval hetkel ühisveevärgi veega varustatud ligikaudu 
68% elanikest ehk ligikaudu 15 elanikku. Ühisveevärgi vett kasutavad üksnes Auvere 
küla elanikud. Kokku on ühisveevarustusega varustatud tarbijate veetarve 252 m3/a 
ehk ligikaudu 0,7 m3/d. 

Auvere küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaeve:  

• Auvere küla puurkaev (katastri nr. 2334); 

Auvere küla puurkaev asub küla keskuse elamupiirkonnast kagusuunas Tamme tee 
ääres ning see on rajatud 1966. aastal (joonis 10). Puurkaevu sügavus on 55 meetrit 
ning selle abil ammutatakse vett ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksist. Pumpla 
rekonstrueeriti KA Vaiko AS poolt 2003. aastal. Hoone kaeti väljast profiilplekiga, 
seest teostati siseviimistlustööd, hoone põrand tõsteti maapinnast kõrgemale, pumba 
sisemine torustik, seadmed ja elekter-automaatika juhtmestik vahetati. Paigaldati 
valvesignalisatsioon. Hoone ümber rajati piirdeaed. Veevõrgus vajaliku rõhu 
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tagamiseks on pumplas kasutusel 0,5 m3 suurune hüdrofoor. Veetöötlusseadmed 
puurkaev-pumplas puuduvad. 2011. aastal võeti puurkaevust vett ühisveevarustuse 
tarbeks 283 m3. Puurkaev-pumplal on tagatud 30 meetrine sanitaarkaitsetsoon.  

  

Joonis 10.  Auvere küla puurkaev-pumpla (katastri number 2334). Fotod: OÜ 
Alkranel 29.10.2012. 

Tabelis 9 on toodud AS-ile KA Vaiko väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. 
L.VV/317251) lubatud puurkaevude veevõtud Sinimäe ja Olgina alevike ning 
Kudruküla, Soldina ja Auvere külade ühisveevarustuse puurkaevudest. 

Vaivara valla ühisveevarustuse puurkaev-pumplate tehnilised andmed on toodud 
tabelis 10. 

Alljärgnevalt on tabelis 32 toodud Auvere küla elanike poolt ning asutustes ja 
ettevõtetes tarbitud veekogused ning puurkaevust pumbatud vee kogused 2011. aastal.  

Tabel 32. Auvere küla puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 
2011. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2011. aastal väljapumbatud vesi m3/a 283 

2011. aastal tarbitud veekogus m3/a 252 
sh. elanike veetarve  m3/a 252  

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 0 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 0,7 

Andmed: AS KA Vaiko. 

Veekaod Auvere külas on 2011. aastal olnud võrdlemisi väiksed. Auvere küla 
puurkaev-pumplast ühisveevõrku suunatava vee koguse ning tarbijateni jõudva 
(müüdud) vee koguse põhjal on veekadu ligikaudu 8 % ehk  ca 0,05 m3/d. Tabeli 32 
andmetes on näha, et Auvere küla ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 0,7 m3. 
Arvestades ühisveevarustussüsteemiga ühendatud elanike arvuks ligikaudu 15, on 
reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 46 liitrit ööpäevas.   
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2.6.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Auvere küla keskuses tuletõrje veevõtukohad puuduvad. 

Vaivara valla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on toodud tabelis 12. 

2.6.3 Joogivee kvaliteet 

Auvere küla veevarustuseks kasutatakse ühe puurkaevu põhjavett (katastri nr 2334). 
Ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 33.  

Tabelis 33 on näha, et Auvere küla ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu vees on 
üle joogiveele kehtestatud piirnormi (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrus nr. 82, 
"Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") üldraua sisaldus. 
Sotsiaalministri 02.01.2003. a. määruse nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või 
kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ põhjal jääb 
Soldina küla puurkaevu vesi üldraua suure sisalduse tõttu III kvaliteediklassi. 

Auvere küla ühisveevarustuse puurkaevust (katastri nr 2334) 22.11.2009. võetud 
veeproovi analüüsitulemuste põhjal on joogiveega saadav täiskasvanud inimese 
aastane efektiivdoos 0,099 mSv/a, mis on joogiveele kehtestatud piirnormist (0,1 
mSv/a) väiksem. 
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Tabel 33. Auvere küla puurkaevust võetava põhjavee kvaliteet ning veevõrgust 
võetava joogivee kvaliteet. 

  
Lubatud 

piirnorm* Ühik  

Auvere 
küla PK 
18.05.11 

Auvere küla 
veevärgivesi 

(maja 6) 
26.10.10 

Auvere küla 
veevärgivesi 
(Auvere 6) 
27.10.11 

Auvere küla 
veevärgivesi 
(Auvere 6) 
24.10.12 

Puurkaevu katastri nr     2334 - - - 

Värvus   mg/l Pt 29 0 <2,5 9 

Lõhn   palli 0 0 0 0 

Maitse -  palli - 0 0 0 

Hägusus   NHÜ 0,3 0 <0,1 2,3 

pH 6,5-9,5   7,7 7,4 7,5 7,07 

Elektrijuhtivus 2500 µS/cm 863 490 583 509 

Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l 0,38 0,5 <0,005 0,29 

Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l 0,005 - - - 

Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l <1,0 - - - 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 0,4 - - - 

Üldraud 200 µg/l 1400 359 <50 663 

Mangaan 50 µg/l <10 - - - 

Kloriidid 250 mg/l 15 - - - 

Fluoriidid 1,5 mg/l 0,56 - - - 

Boor 1 mg/l - - - - 

Sulfaadid 250 mg/l <1,0 - - - 

Naatrium 200 mg/l 25 - - - 

Üldkaredus   mg-ekv/l - - - - 

Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml 0 0 0 0 

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 0 0 0 

Enterokokid 0 PMÜ/100 ml 0 - - - 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml 0 - - - 

*Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: AS KA Vaiko. 

Tabelis 33 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Auvere küla veevõrgust. Viimaste joogivee analüüsitulemuste põhjal on 
ühisveevõrgust võetavas joogivees aeg-ajalt üle piirnormi (Sotsiaalministri 31. 07. 
2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid") olnud samuti üldraua sisaldus. Viimase joogivee proovi 
analüüsitulemuste põhjal (04.12.2012) vastab joogivesi üldraua osas kehtestatud 
normidele. Ühisveevarustusega varustatud küla püsielanike elamutesse on vee-
ettevõtte poolt paigaldatud rauaeraldusfiltrid. 

Auvere küla veevarustussüsteemide seisukord: 

• Auvere küla ühisveevarustuse süsteemidega on ühendatud kokku ligikaudu 15 
inimest ehk 68% küla elanikest; 
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• Vett ühisveevarustuse tarbeks võetakse käesoleval ajal Auvere küla keskuse 
elamutest kagusuunas asuvast puurkaevust (katastri nr 2334); 

• Ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 1780 meetrit. Torustik ja 
sulgearmatuur on rekonstrueeritud 2000. aastal ning selle seisukord on hea. 
Veetorustike rekonstrueerimisel on kasutatud plasttorustike (PEM) 
läbimõõduga De32;  

• Auvere küla ühisveevarustuse puurkaev-pumpla on rajatud 1966. aastal. 
Pumpla on rekonstrueeritud 2003. aastal. Tööde käigus rekonstrueeriti pumpla 
hoone, pumpla sisemine torustik ning paigaldati uued seadmed ja elekter-
automaatika juhtmestik. Hoone ümber rajati piirdeaed. Veevõrgus vajaliku 
rõhu tagamiseks on pumplas kasutusel 0,5 m3 suurune hüdrofoor. 
Veetöötlusseadmed puurkaev-pumplas puuduvad, kuid küla püsielanike 
elamutesse on vee-ettevõtte poolt paigaldatud rauaeraldusfiltrid; 

• Auvere küla puurkaevu (katastri nr 2336) abil tarbitakse ordoviitsiumi-
kambriumi põhjaveekompleksi põhjavett. Põhjavesi ei vasta joogivee 
kvaliteedinõuetele (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määruse nr. 82, "Joogivee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid") üle kehtestatud 
piirnormi oleva üldraua sisalduse tõttu. Veevõrgust võetud joogivesi vastab 
viimase proovi analüüsitulemuste põhjal kehtestatud normidele. Aeg-ajalt on 
üle piirnormi olnud joogivees üldraua sisaldus; 

• Kuna Auvere küla ühisveevõrk on rajatud enam kui 30 aastat tagasi on see 
käesolevaks ajaks amortiseerunud. Veekaod Auvere külas on 2011. aastal 
olnud siiski võrdlemisi väikesed. Auvere küla puurkaev-pumplast 
ühisveevõrku suunatava vee koguse ning tarbijateni jõudva (müüdud) vee 
koguse põhjal on veekadu ligikaudu 8 % ehk  ca 0,05 m3/d; 

• Auvere küla keskuses tuletõrje veevõtukohad puuduvad.  

2.6.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Auvere külas ühiskanalisatsioon puudub ning reovee puhastamist kohapeal ei toimu. 
Samuti pole küla keskuses moodustatud reoveekogumisala. Väljaspool 
reoveekogumisalasid paiknevatel tiheasustusaladel peab reovee enne immutamist 
vähemalt bioloogiliselt puhastama.  

Tekkiv reovesi kogutakse kogumiskaevudesse või lastakse loodusesse. 
Kogumiskaevude seisukorra ja tühjendamise kohta andmed puuduvad. 

Sademeveekanalisatsioon Auvere külas samuti puudub. Sademevete ärajuhtimiseks 
on kasutusel eelkõige kraavid. 
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3. Seadusandlik taust 

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

• Vaivara valla arengukava aastateks 2013-2017 (vastu võetud Vaivara 
vallavolikogu määrusega nr. 55, 31.10.2012); 

• Ida-Eesti vesikonna Viru alamvesikonna veemajanduskava (kinnitatud 
keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a. käskkirjaga nr. 1388); 

• Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektid (EL-i veepoliitika raamdirektiivi 
2000/60/EÜ, joogiveedirektiivi 98/83/EÜ ning asulareovee direktiivi 
91/271/EMÜ nõuetest tuleneva vee kaitse ja kasutamise korraldamiseks);  

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus (muudetud ja täiendatud 03.08.2010. 
a. seadusega, RT I 2010, 56, 363); 

• Veeseadus (muudetud ja täiendatud 13.12.2012. a. seadusega, RT I 
22.12.2012, 13); 

• Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (muudetud ja täiendatud 08.12.2011. 
a. seadusega, RT I 29.12.2011, 1); 

• Asjaõigusseadus (muudetud ja täiendatud 17.04.2012. a. seadusega, RT I 
23.04.2012, 1); 

• Planeerimisseadus (muudetud ja täiendatud 08.12.2011. a. seadusega, RT I 
29.12.2011, 1); 

• Ehitusseadus (muudetud ja täiendatud 02.05.2012. a. seadusega, RT I 
25.05.2012, 5); 

• Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (vastu võetud 
sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr. 82, muudetud 14.12.2009. a. 
määrusega nr. 97, RTL 2009, 99, 1482); 

• Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa 
taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord 
(vastu võetud sotsiaalministri 21. detsembri 2001. a. määrusega nr. 152, 
muudetud 14.12.2009. a. määrusega nr. 97, RTL 2009, 99, 1482); 

• Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded (vastu võetud sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. 
a. määrusega nr. 1, RTL 2003, 9, 100); 

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

• Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded (vastu võetud Vabariigi Valitsuse 16. 
mai 2001. a. määrusega nr. 171, muudetud 15.04.2010 a. määrusega nr. 51, 
RT I 2010, 16, 88); 
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• Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning 
sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks (vastu 
võetud keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a. määrusega nr. 61, muudetud 
06.04.2011. a. määrusega nr. 23, RT I 12.04.2011, 6); 

• Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta 
esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende 
nõuete täitmise kontrollimise meetmed1 (vastu võetud Vabariigi Valitsuse 
29. novembri 2012. a määrusega nr. 99, RT I, 04.12.2012, 1). 

Ülevaade olulisematest seadusandlikest nõuetest on toodud Lisas 1. 
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4. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 
koostamise lähtealused 

Käesolev arendamise kava on valminud Vaivara Vallavalitsuse, AS KA Vaiko ning 
töö täitjate ühistööna. Töö koostamisel on lähtutud alljärgnevatest põhimõtetest: 

• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga antakse põhimõtteline 
lahendus veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide kompleksseks 
arendamiseks Vaivara vallas;  

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

• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud piirkonnas on kaardistatud 
olemasolevad vee- ja kanalisatsioonirajatised ning koostatud perspektiivsed 
arenguskeemid (vt töö lisades esitatud jooniseid 1-6). 

• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alad on piirkonnad, kus on juba 
välja arendatud ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemid, mis toimivad 
(süsteemidele väljastatud kasutusluba) ning mille haldamisega tegeleb Vaivara 
Vallavalitsus või Vallavalitsuse poolt kinnitatud vee-ettevõte; 

• Väljaspool ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemiga kaetavaid alasid  
(ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga katmata alad) toimub ühisveevarustuse ja -
kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine detailplaneeringu kohustusega aladel 
(määratud üldplaneeringus) Vaivara Vallavalitsuse poolt väljastatavate 
tehniliste tingimuste alusel. Detailplaneeringu tehniliste tingimuste 
määramisel arvestatakse ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemide 
arendamise kavas esitatud perspektiivskeeme; 

• Vaivara valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise kava 
koostamisel on arvestatud Ida-Eesti vesikonna Viru alamvesikonna 
veemajanduskavas püstitatud eesmärkide ja probleemidega; 

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

• Vastavalt Veeseaduse § 241 lõige 6 järgi ei ole reoveekogumisalal 
reostuskoormusega alla 2000 ie ühiskanalisatsiooni väljaehitamine 
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kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral tuleb 
need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine. 
Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie, kus puudub 
ühiskanalisatsioon, võib lisaks nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 
bioloogiliselt puhastatud reovett; 

• Lähtuvalt joogivee direktiivi nõuetest, peab kõikides olemasolevates 
veevarustussüsteemides, millega varustatakse rohkem kui 50 elanikku, 
joogivesi vastama kvaliteedinõuetele. Vastavalt 2003. aasta Euroopa Liiduga 
ühinemise lepingu lisa VI artiklile 9C ei kohaldata Eestis värvuse, 
vesinikioonide kontsentratsiooni, raua, mangaani, lõhna ja hägususe jaoks 
määratud indikaatornäitajate piirväärtusi kuni 31. detsembrini 2013 
veevarustussüsteemide suhtes, mille kaudu varustatakse joogiveega kuni 2000 
inimest. Vastavalt sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusele nr 82. 
„Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ on kuni 01. 
jaanuarini 2014 lubatud toota, varustada, töödelda ja üle anda joogivett, mille 
kvaliteedinäitajad ei vasta nõuetele raua, mangaani, vesinikioonide 
kontsentratsiooni, värvuse, lõhna, hägususe, elektrijuhtivuse, kloriidi ja 
sulfaadi osas ning mida kasutab vähem kui 2000 inimest; 

• Vastavalt Sotsiaalministri 31. juuli 2001. aasta määruse nr 82 § 9 lõige 1 järgi 
peab joogivee käitleja koostama ja käitlemise asukohajärgse Terviseametiga 
kooskõlastama joogivee kontrolli kava vähemalt kolmeks aastaks. 

• SA KIK veeprogrammi rahastatavate investeeringute puhul arvestatakse, et 
(KOV) omafinantseering moodustab 15%. Investeeringute elluviimine eeldab 
vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna järk-järgulist tõstmist 2...3%-ni 
leibkonnaliikme netosissetulekust. Omafinantseering võib olla kaetud ka 
laenuga. 

• Vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisel tuleb süsteemid liita uute 
vee- ja kanalisatsioonitorustikega, kui see on majanduslikult ning 
keskkonnakaitseliselt põhjendatud; 

• SA-st KIK saadava toetuse abil rajatakse ja rekonstrueeritakse Vaivara vallas 
Sinimäe ja Olgina alevike ning Vaivara, Kudruküla, Soldina külade torustikud 
ja rajatised aastatel 2013-2025, mille tulemusena on tagatud kvaliteedinõuetele 
vastav joogivesi ning nõuetekohane reoveepuhastus enamusele asulate 
elanikele (sh kõigile reoveekogumisala elanikele);   

• Vastavalt ÜVK seadusele tagatakse liitumistasuga ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kavale. Liitumistasu ei saa võtta vastavalt arendamise kavale 
piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 
50% elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. 
Nendes piirkondades tuleb vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimise ja rajamise kulud katta vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
hinnaga. 
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4.1 Investeerimisprojektide maksumuse hindamise ning vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse tariifi kujundamise põhimõtted 

Rajatavate vee- ja kanalisatsioonitorustike investeeringu arvutamisel on lähtutud 
tabelis 34 esitatud hindadest. 

Tabel 34. Vee-ja kanalisatsioonitorustike rajamismaksumuse arvutamise aluseks 
võetud torustike hinnad 

VEEVARUSTUS Ühik Läbimõõt 
Maksumus 

(eur) 

Veevõrgu rajamine/rekonstrueerimine     

veetorustiku rajamine m De32-De110 170 

majaühendus tk   767 

KANALISATSIOON       

Kanalisatsioonivõrgu rajamine/rekonstrueerimine      

isevoolne kanalisatsioonitoru rajamine  m De160-De315 200 

survekanalisatsioonitoru rajamine m De90-110 150 

majaühendus tk   767 

vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine ühises kaevikus m  270 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnatariifide kujundamisel on arvestatud järgmisi 
aspekte: 

1. vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks tehtud investeeringud; 
2. igaaastaseid vee- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimise kulutusi; 
3. vee- ja kanalisatsiooniteenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks tehtavaid 

investeeringuid; 
4. leibkonna maksevõimet. 

Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava eesmärgid on: 

• ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide arengu kiirendamine ja eelduste 
loomine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse tarbijate paremaks 
teenindamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks Vaivara vallas; 

• kaasa aidata Vaivara valla vee-ettevõtluse jätkusuutliku majandamismudeli 
väljatöötamisele;  

• perspektiivse veevarustuse ja ühiskanalisatsiooni üldskeemide koostamine;  

• veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamiseks hinnanguliste töömahtude ja 
investeerimisvajaduste kindlakstegemine; 

• arendamise kava optimaalse lahendusvariandi väljatöötamine ja selle 
realiseerimisetappide koostamine. 

4.2 Arendamise kava koostamise lähte- ja alusmaterjalid 

• Eesti Põhikaart M 1:20 000; 

• Vaivara valla arengukava aastateks 2013-2017 (kinnitatud Vaivara 
Vallavolikogu 31. oktoobri 2012. aasta määrusega nr 55); 

• Vaivara valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava. OÜ Projektkeskus, 
2007; 
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• Ida-Eesti vesikonna Viru alamvesikonna veemajanduskava (kinnitatud 
keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a. käskkirjaga nr. 1388); 

• Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965; 

• Eesti hüdrogeoloogiline kaart 1:400000, EKG 1998; 
• Narva, Sillamäe ja Vaivara valla 5 küla veevarustus- ja 

kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekt. Teostusuuring Köide IV 
-  Sinimäe, Kudruküla, Vaivara ja Soldina asulad, AS Infragate Eesti, 2008; 

• Olgina aleviku veemajandusprojekti teostatavusuuring, AS Infragate Eesti, 
2010; 

• Vaivara küla veetorustiku teostusjoonis, OÜ Gem-Geo, 2010; 

• Sinimäe aleviku vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusjoonis II etapp, Raxoest 
OÜ, 2012; 

• Sinimäe aleviku ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise ehitusprojekt, OÜ Eesti 
Veeprojekt, 2012; 

• Sinimäe aleviku kanalisatsioonirajatiste põhiprojekt, OÜ Eesti Veeprojekt, 
2010; 

• Sinimäe aleviku Mäealune tn veetrassi teostusjoonis, OÜ Hades Geodeesia, 
2007; 

• Sinimäe puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaamade põhiprojekt/tööprojekt, OÜ 
Toru-Jüri, 2011; 

• Kudruküla veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni tööprojekt, AS Infragate 
Eesti, 2008; 

• Kudruküla vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusjoonis, OÜ Gem-Geo, 2009; 

• Virumaa tööstuspargi vee-, kanalisatsiooni- ja sadekanalisatsiooni torustike 
teostusjoonised, OÜ Raxoest, 2010; 

• Olgina aleviku Tiigi ja Metsa tänavate ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste 
ehitusprojekt, OÜ Eest Veeprojekt, 2011; 

• Olgina aleviku vee- ja kanalisatsioonivõrgu uurimis-projekteerimistööd, OÜ 
Merindrof, 2012; 

• Sinimäe aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise põhiprojekt, AS Infragate 
Eesti, 2009; 

• Eesti veeõiguse jt. õigusakte. 
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5. Vee-ettevõtluse areng 

Vaivara vallas haldab ühisveevarustus ja -kanalisatsioonisüsteeme AS KA Vaiko, 
kellele kuuluvad ka  ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniga seotud varad. AS KA 
Vaiko tegeleb ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniteenuse pakkumisega Sinimäe ja 
Olgina alevikes ning Vaivara, Kudruküla, Soldina ja Auvere külades.  

Käesolev arendamise kava jääb peale kinnitamist Vaivara Vallavolikogu poolt 
raamdokumendiks ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni alasele tegevusele, millega 
määratletakse ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise põhimõtted, vajalikud 
tööde mahud ja investeeringud eemärgiga ehitada kaasaja nõuetele vastavad vee- ja 
kanalisatsiooni ning pinnase- ja pinnavee käitlemise tehnovõrgud, pumplad ning 
puhastusseadmed. 

Uute torustike rajamine ja rekonstrueerimine vähendab tunduvalt avariide sagedust, 
infiltratsiooni ja veekadusid. Infiltratsiooni ja veekadude vähenemisega kaasneb 
kulutuste vähenemine elektrienergia osas, kuna kulutatakse energiat vaid reaalselt 
tarbitava vee-/reoveekoguse pumpamiseks. Arendamise kava esimeses etapis on 
kavandatud vee-ettevõtte tegevuse optimeerimiseks ning arendamiseks ÜVK 
objektidele (pumplad, puhastid) paigaldada kaugjälgimis- ja juhtimisseadmed, mis 
võimaldab saada asjakohast informatsiooni pumplate ja puhastite töö ja seadmete 
seisukorra kohta.  

Kuna AS KA Vaiko tegevuspiirkond hõlmab üksnes alla 2000 ie 
reoveekogumisalasid, siis liitumistasu ja veeteenuse hinna kehtestamiseks tuleb 
vastavalt ÜVK seadusele esitada vastav taotlus koos ettepanekuga Vaivara 
Vallavalitsusele. Vallavalitsus kontrollib seejuures, kas liitumistasu ja teenuse hinna 
arvestamisel on lähtutud ÜVK seaduses kehtestatud põhimõtetest. 

Vee-ettevõtluse arendamisel (tugevdamisel) on soovitav kaaluda alljärgnevate 
põhimõtete järgimist: 

• vee-ettevõtte põhitegevuseks peaks olema veevarustuse ja kanalisatsiooni-
teenuse osutamine; 

• kohalik vee-ettevõte töötab iseseisava äriettevõttena, kelle üle teostab 
järelevalvet Vaivara Vallavalitsus; 

• Vaivara Vallavolikogu kooskõlastab (vastavalt Vaivara valla veevarustuse ja 
heitvee ärajuhtimise teenuste hinna reguleerimise korrale) valla 
haldusterritooriumil ühtse vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulude-tulude põhise 
hinna, mida üldjuhul valla eelarvest ei doteerita. Kulude-tulude põhiline hind 
peab muuhulgas sisaldama uute rajatavate ja rekonstrueeritavate vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide amortisatsioonikulu, mis loob eelduse 
jätkusuutlikuks vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks Vaivara vallas. 
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6. Vaivara valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 
kava 

Vaivara vallas on tarbijad ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniga varustatud viies 
asumis: Sinimäe ja Olgina alevikes ning Kudruküla, Soldina ja Auvere külades. 
Soldina ja Auvere külades on tarbijad varustatud üksnes ühisveevarustuse teenusega. 
Reoveekogumisalad on moodustatud Sinimäe ja Olgina alevikes ning Vaivara külas. 

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

Alljärgnevalt on lähtuvalt ptk 4 esitatud põhimõtetest üldiselt välja toodud 
planeeritavad veemajanduse arendustegevused Vaivara valla ühisveevarustuse ja –
kanalisatsiooniga varustatud asulates aastatel 2013-2025: 

o 2013-2016 (I etapp) – Sinimäe aleviku Pargi tn puurkaevu rekonstrueerimine. 
Soldina küla ühisveevõrgu rekonstrueerimine ning ühiskanalisatsiooni 
arendamine. Vaivara küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine. 
Puurkaev-pumplate ja reoveepuhastite kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemi 
arendamine. 

o 2017-2025 (II etapp) – Olgina aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine. 
Tuletõrje veevõtukohtade (-mahuti) rajamine ja rekonstrueerimine Sinimäe 
alevikus ja Vaivara, Kudruküla ja Soldina külades. 

Käesoleva arengukava realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevaid aspekte: 

• tehnilised – puudub ülevaatlik tehniline andmebaas enne 1995. aastat rajatud 
vee- ja kanalisatsioonivõrgu paiknemise ja seisukorra kohta (teostusjoonised 
jm.); 

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

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

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

6.1 Ülevaade möödunud perioodil valminud arendusprojektidest 

Möödunud perioodil (2008-2012) on Vaivara vallas tehtud ühisveevarustuse ja -
kanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks järgnevad tööd: 

• Torustike rajamine ja rekonstrueerimine Sinimäe alevikus, sh: 
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- Veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 1670 m 

- Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 
4213 m 

- Survekanalisatsiooni torustike rajamine – ca 510 m 

• Sinimäe alevikku uue puurkaev-pumpla rajamine ning veetöötlusseadmete 
paigaldamine olemasolevasse Pargi tn puurkaev-pumplasse 

• Sinimäe aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine 

• Sinimäe alevikus reoveepumplate rajamine (3 tk) 

• Olgina alevikus torustike rajamine ja rekonstrueerimine (koos tööstuspargi 
torustikega), sh: 

- Veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 7930 m 

- Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 
6560 m 

- Survekanalisatsiooni torustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 725 
m 

- Sademeveekanalisatsiooni torustike rajamine – ca 5050 m 

• Olgina alevikus puurkaev-pumplate (2 tk) rajamine ja rekonstrueerimine ning 
veetöötlusjaama rajamine 

• Olgina alevikus reoveepumpla rajamine 

• Kudruküla külas torustike rajamine ja rekonstrueerimine, sh: 

- Veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 370 m 

- Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 
70 m 

- Survekanalisatsiooni torustike rajamine – ca 235 m 

• Kudruküla külas puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (sh veetöötlusseadmete 
paigaldamine) 

• Kudruküla külas reoveepumpla rajamine 

• Soldina külas puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (sh veetöötlusseadmete 
paigaldamine). 

6.2 Sinimäe alevik 

6.2.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Ühisveevarustuse toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. 
Sinimäe alevikus on üks veevõrk, mis on viimastel aastatel suures osas 
rekonstrueeritud. Käesoleval ajal tarbitakse alevikus peamiselt Aia tn puurkaevu 
(katastri nr. 50534) vett, mis suunatakse veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. 
Veetöötlusseadmetena on kasutusel rauaeraldusfiltrid. Lisaks on reservkaevuna 
kasutusel ka Pargi tn puurkaev-pumpla (katastri nr 2333). Veevõrgust võetav vesi 
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vastab joogivee kvaliteedi nõuetele (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 
82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"). 

6.2.2 Perspektiivne veetarve Sinimäe alevikus 

Sinimäe aleviku ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud 367 elanikku. 
Ühisveevarustuse tarbeks on kasutusel kaks puurkaevu (katastri nr-id 50534 ja 2333). 
Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Sinimäe aleviku ettevõtteid ja asutusi. 
Asutustest on suuremad ühisveevärgi vee kasutajad Sinimäe Põhikool ja Vallavalitus. 

2011. aastal tarbiti Sinimäe aleviku ühisveevarustuse puurkaevudest ligikaudu 9338 
m3 vett, ehk ligikaudu 25,6 m3 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 35 on toodud Sinimäe 
aleviku perspektiivne veetarve. 

Tabel 35. Sinimäe aleviku perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Elanike arv   368 360 356 352 352 352 352 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   363 355 351 347 347 347 347 

Liitunute osakaal % 99 99 99 99 99 99 99 

Ühiktarbimine l/d*in 66 70 74 78 80 80 80 

Elanike veetarve m
3
/d 24,0 24,9 26,0 27,1 27,8 27,8 27,8 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve m
3
/d 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Omatarve m
3
/d 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Veetarve kokku m
3
/d 26,4 27,3 28,4 29,5 30,2 30,2 30,2 

Veekaod m
3
/d 3,9 4,1 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 

Veetootmine kokku m
3
/d 30,3 31,4 31,2 32,5 33,2 33,2 33,2 

Elanike veetarve  m
3
/a 8 745 9 070 9 481 9 879 10 132 10 132 10 132 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m
3
/a 829 829 829 829 829 829 829 

Omatarve m
3
/a 61 63 66 68 70 70 70 

Veetarve kokku  m
3
/a 9 634 9 962 10 375 10 777 11 032 11 032 11 032 

Veekaod  m
3
/a 1 436 1 485 1 031 1 071 1 096 1 096 1 096 

Veetootmine kokku  m
3
/a 11 070 11 447 11 406 11 847 12 128 12 128 12 128 

Perspektiivne veetarve Sinimäe alevikus on aastal 2025 ligikaudu 30,2 m3 ööpäevas 
(tabel 35). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbivad elanikud 
ööpäevas 80 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et suurem enamus 
Sinimäe aleviku elanikest on liitunud ühisveevarustusega ning täiendavaid liitujaid ei 
lisandu. Asutuste puhul on arvestatud, et tarbijate arv tulevikus ei suurene ning 
veetarve seetõttu ei suurene. Ettevõtete veetarve on võetud 2011. aasta seisuga, sest ei 
ole teada, kui palju ettevõtteid tekib juurde ning kui paljud likvideeritakse. 

6.2.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Ühisveevärk on suures osas rekonstrueeritud ning on valdavalt heas seisukorras. Kuna 
olemasolev Pargi tn puurkaev hakkab pumpamisel üle 5 m3/h liiva andma, on vajalik 
puurkaev rekonstrueerida. 
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Lisaks on vajalik nõuetekohase tuletõrje veevõtukoha rajamine Roheline tn 12 juures 
asuva tiigi kõrvale. 

6.2.4 Veevarustuse edasine areng 

Kuna Sinimäe alevikus on ühisveevarustusega liitunud või liitumise võimalus tagatud 
suuremale osale aleviku tarbijatele, siis pole ühisveevarustuse arendamise kava 
koostamisel arvestatud ühisveevärgi laiendamise vajadusega. Perspektiivis (aastal 
2025) tuleb arvestada, et ühisveevarustussüsteemiga on ühendatud kõik Sinimäe 
aleviku reoveekogumisalal elavad elanikud. Lisaks elanikele tuleb arvestada 
ettevõtete ja asutuste veetarbega. Arendamise kava esimeses etapis (2013-2016) on 
planeeritud rekonstrueerida olemasolev Pargi tn puurkaev. Lisaks on arendamise 
kavas on pikemas perspektiivis (2017-2025) ette nähtud nõuetekohase tuletõrje 
veevõtukoha rajamine Roheline tn 12 lähedal asuva tiigi juurde. Ühisveevarustuse 
arendamine ja rekonstrueerimine toimub valla (või vee-ettevõtte) omavahenditest 
ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste abil. 

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

Sinimäe aleviku olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse ja -
kanalisatsioonirajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisades esitataval joonisel 1. 

Ühisveevärgi arendamise I etapp, 2013-2016 

Arendamise kava esimeses etapis on planeeritud rekonstrueerida olemasolev Pargi tn 
puurkaev (katastri nr 2333). Puurkaev on kasutusel reservkaevuna, kuid pumpamisel 
üle 5 m3/h hakkab liiva andma. Veevarustuse kindluse tagamiseks Sinimäe alevikus 
on vajalik Pargi tn puurkaev-pumpla rekonstrueerida. Selleks tuleb olemasolev 
puurkaev tamponeerida ning selle asemele rajada uus puurkaev. Uus puurkaev on 
planeeritud rajada olemasoleva puurkaev-pumpla lähedusse.  

Veevarustussüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2013-2016: 

• Olemasoleva Pargi tn puurkaevu tamponeerimine ning uue puurkaevu 
rajamine. 

Ühisveevärgi arendamise II etapp, 2017-2025 

Arendamise kava teises etapis on planeeritud rajada nõuetekohane tuletõrje 
veevõtukoht aleviku keskuses Roheline tn 12 lähedal asuva tiigi juurde. Rajatav 
veevõtukoht peab olema soojustatud ning võimaldama tuletõrjeautode aastaringset 
veevõttu. Lisaks on vajalik veevõtukoht nõuetekohaselt tähistada. 

Veevarustussüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2017-2025: 

• Nõuetekohase tuletõrje veevõtukoha rajamine Roheline tn 12 läheduses asuva 
tiigi juurde.  

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Sinimäe alevikus on toodud tabelis 36. 
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Tabel 36. Sinimäe aleviku ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Sinimäe aleviku Pargi tn puurkaevu 

tamponeerimine ning uue puurkaevu 

rajamine puurkaev-pumpla lähedusse kmpl 1 

49 850 

 

Uuringud, projekteerimine 10%     4 985 

Ettenägematud kulud 10%     4 985 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     2 493 

Sinimäe aleviku 

ühisveevärgi 

arendamine 2013-

2016 

KOKKU:     62 313 

Tuletõrje veevõtukoha rajamine Roheline tn 

12 läheduses asuva tiigi juurde tk 1 10 000 

Uuringud, projekteerimine 10%     1 000 

Ettenägematud kulud 10%     1 000 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     500 

Sinimäe aleviku 

ühisveevärgi 

arendamine 2017-

2025 

KOKKU:     12 500 

Sinimäe aleviku ühisveevärgi arendamine KOKKU: 74 813 

 

6.2.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Ühiskanalisatsiooni toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. 
Vanemate eelkõige kinnistusiseste kanalisatsioonitorustike ja –kaevude 
amortisatsioonist tulenevalt toimub kanalisatsioonisüsteemi sademete- ja 
lumesulamisvee infiltratsioon. Kuivemal perioodil võib toimuda ka reovee 
filtreerumine pinnasesse. 

6.2.6 Sinimäe aleviku perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Sinimäe aleviku reostuskoormus on ligikaudu 354 ie. Perspektiivis on 
arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga liituvad kõik ühisveevarustusega liitunud Sinimäe 
aleviku reoveekogumisala elanikud. Sinimäe aleviku perspektiivne reovee vooluhulk 
ja reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 37). Reovee vooluhulga 
prognoosimisel on arvestatud, et asutuste ja ettevõtete reovee kogus perspektiivis ei 
suurene ning jääb samaks. Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 25 % tarbijatele 
pumbatud vee kogusest.  
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Tabel 37. Sinimäe aleviku perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus. 
Parameeter Ühik 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

ÜK-ga ühendatud elanike arv  269 325 351 347 347 347 347 

Liitunute osakaal % 73 90 99 99 99 99 99 

Ühiktarbimine l/d*in 66 70 74 78 80 80 80 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 17,8 22,8 26,0 27,1 27,8 27,8 27,8 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 19,5 24,5 27,7 28,8 29,5 29,5 29,5 

Infiltratsioon m
3
/d 4,9 6,1 6,9 7,2 7,4 7,4 7,4 

Reovesi kokku m
3
/d 24,3 30,6 34,6 36,0 36,8 36,8 36,8 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 6 480 8 304 9 481 9 879 10 132 10 132 10 132 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 625 625 625 625 625 625 625 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 7 105 8 929 10 106 10 504 10 757 10 757 10 757 

Infiltratsioon m
3
/a 1 776 2 232 2 526 2 626 2 689 2 689 2 689 

Reovesi kokku m
3
/a 8 882 11 161 12 632 13 130 13 447 13 447 13 447 

 

Sinimäe aleviku elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvutuslik 
perspektiivne reovee vooluhulk on ööpäevas ca 29,5 m3 (vt tabel 37). 
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tekib arvutuslikult ööpäevas ligikaudu 
27,8 m3 reovett, mis moodustab ligikaudu 94 % kogu tekkivast reovee vooluhulgast. 
Sinimäe aleviku reoveepuhasti ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 21,7 kg 
BHT7/d. Antud parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest 
olukorrast. 

6.2.7 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Sinimäe alevikus tekkiv reovesi puhastatakse aleviku edelaosas asuvas 
rekonstrueeritud reoveepuhastis. Sinimäe aleviku ühiskanalisatsioon on 
rekonstrueeritud aastatel 2010-2012 ning on heas seisukorras, mistõttu täiendavaid 
investeeringuid ühiskanalisatsiooni arendamiseks ning rekonstrueerimiseks pole 
arendamise kava 5-10 aastase perioodi jooksul ette näha. Sinimäe aleviku 
reoveepuhasti on rajatud 2010. aastal ning on heas seisukorras. Nõuetekohase 
reoveepuhastuse tagamiseks on vajalik olemasolevat Sinimäe aleviku reoveepuhastit 
ning kanalisatsioonisüsteeme regulaarselt hooldada.  

6.2.8 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveesüsteemide arendamine aastatel 2013-2025. Tulenevalt Euroopa Liidu 
Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti veemajanduspoliitika 
strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, 
kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 
(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise 
printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide 
käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides. 
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Sademeveekanalisatsioon Sinimäe alevikus puudub. Sademevete ärajuhtimiseks on 
kasutusel eelkõige kraavid. Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme 
ning kraave hooldada vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist 
madalamatesse piirkondadesse.  
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6.3 Olgina alevik 

6.3.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Ühisveevarustuse toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. Olgina 
alevikus on üks veevõrk, mis on viimastel aastatel kogu ulatuses rekonstrueeritud. 
Käesoleval ajal tarbitakse alevikus kahe puurkaevu (katastri nr-id. 2123 ja 51637) 
vett, mis suunatakse veevõrku II-astme pumpla abil peale veetöötlusseadmete 
läbimist. Veetöötlusseadmetena on kasutusel rauaeraldusfiltrid. Veevõrgust võetav 
vesi vastab joogivee kvaliteedi nõuetele (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega 
nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"). 

6.3.2 Perspektiivne veetarve Olgina alevikus 

Olgina aleviku ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud 430 elanikku. 
Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Olgina aleviku ettevõtteid ja asutusi. Asutustest 
on suuremad ühisveevärgi vee kasutajad Lasteaed ja Huvikeskus. 

2011. aastal tarbiti Olgina aleviku ühisveevarustuse puurkaevudest ligikaudu 12435 
m3 vett, ehk ligikaudu 34,1 m3 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 38 on toodud Olgina 
aleviku perspektiivne veetarve. 

Tabel 38. Olgina aleviku perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Elanike arv   518 508 502 497 497 497 497 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   432 424 420 416 416 416 416 

Liitunute osakaal % 83 83 84 84 84 84 84 

Ühiktarbimine l/d*in 73 75 77 79 80 80 80 

Elanike veetarve m
3
/d 31,5 31,8 32,3 32,9 33,3 33,3 33,3 

Asutuste ja Ettevõtete 

veetarve m
3
/d 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Omatarve m
3
/d 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

Veetarve kokku m
3
/d 47,8 48,1 48,6 49,1 49,5 49,5 49,5 

Veekaod m
3
/d 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Veetootmine kokku m
3
/d 49,6 49,9 50,5 51,0 51,4 51,4 51,4 

Elanike veetarve  m
3
/a 11 511 11 607 11 804 11 995 12 147 12 147 12 147 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m
3
/a 1 739 1 739 1 739 1 739 1 739 1 739 1 739 

Omatarve m
3
/a 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 

Veetarve kokku  m
3
/a 17 448 17 544 17 741 17 932 18 084 18 084 18 084 

Veekaod  m
3
/a 662 667 677 687 694 694 694 

Veetootmine kokku  m
3
/a 18 110 18 211 18 418 18 619 18 779 18 779 18 779 

Perspektiivne veetarve Olgina alevikus on aastal 2025 ligikaudu 49,5 m3 ööpäevas 
(tabel 38). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbivad elanikud 
ööpäevas 80 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et suurem enamus 
Olgina aleviku reoveekogumisala elanikest on liitunud ühisveevarustusega ning 
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täiendavaid liitujaid ei lisandu. Asutuste puhul on arvestatud, et tarbijate arv tulevikus 
ei suurene ning veetarve seetõttu ei suurene. Ettevõtete veetarve on võetud 2011. 
aasta seisuga, sest ei ole teada, kui palju ettevõtteid tekib juurde ning kui paljud 
likvideeritakse. Veekadude osakaaluna on arvestatud 5 % tarbitud vee kogusest. 

6.3.3 Veevarustuse edasine areng 

Ühisveevärk on suures osas rekonstrueeritud ning on heas seisukorras, mistõttu 
täiendavaid investeeringuid ühisveevärgi arendamiseks ning rekonstrueerimiseks pole 
arendamise kava 5-10 aastase perioodi jooksul ette näha.  

Samuti on tagatud olemasoleva ühisveevarustussüsteemi abil ka tulekustutusvesi 
tuletõrje veevõtumahuti (200 m3) ja tuletõrjehüdrantide kaudu. 

Olgina aleviku olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse ja -
kanalisatsioonirajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisades esitataval joonisel 2. 

6.3.4 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Ühiskanalisatsiooni toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. 
Vanemate eelkõige kinnistusiseste kanalisatsioonitorustike ja –kaevude 
amortisatsioonist tulenevalt toimub kanalisatsioonisüsteemi sademete- ja 
lumesulamisvee infiltratsioon. Kuivemal perioodil võib toimuda ka reovee 
filtreerumine pinnasesse. 

6.3.5 Olgina aleviku perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Olgina aleviku reostuskoormus on ligikaudu 434 ie. Perspektiivis on 
arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga liituvad kõik ühisveevarustusega liitunud Olgina 
aleviku reoveekogumisala elanikud. Olgina aleviku perspektiivne reovee vooluhulk ja 
reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 39). Reovee vooluhulga 
prognoosimisel on arvestatud, et olemasolevate asutuste ja ettevõtete reovee kogused 
perspektiivis ei suurene ning jäävad samaks. Tööstuspargist lähtuva perspektiivse 
reovee vooluhulga ja reostuskoormusega pole prognoosides arvestatud. 
Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 30 % tarbijatele pumbatud vee kogusest. 
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Tabel 39. Olgina aleviku perspektiivne reovee vooluhulk. 
Parameeter Ühik 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

ÜK-ga ühendatud elanike arv  420 420 420 416 416 416 416 

Liitunute osakaal % 81 83 84 84 84 84 84 

Ühiktarbimine l/d*in 73 75 77 79 80 80 80,0 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 30,7 31,5 32,3 32,9 33,3 33,3 33,3 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 32,5 33,3 34,2 34,7 35,1 35,1 35,1 

Infiltratsioon m
3
/d 13,0 10,0 10,3 10,4 10,5 10,5 10,5 

Reovesi kokku m
3
/d 45,5 43,4 44,4 45,1 45,7 45,7 45,7 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 11 191 11 498 11 804 11 995 12 147 12 147 12 147 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 674 674 674 674 674 674 674 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 11 865 12 172 12 478 12 669 12 821 12 821 12 821 

Infiltratsioon m
3
/a 4 746 3 651 3 743 3 801 3 846 3 846 3 846 

Reovesi kokku m
3
/a 16 611 15 823 16 222 16 470 16 668 16 668 16 668 

Olgina aleviku elanike poolt, asutustes ning ettevõtetes tekitatud arvutuslik 
perspektiivne reovee vooluhulk on ööpäevas ca 35,1 m3 (vt tabel 39). 
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tekib arvutuslikult ööpäevas ligikaudu 
33,3 m3 reovett, mis on ligikaudu 95 % kogu tekkivast vooluhulgast. Olgina aleviku 
reoveepuhasti ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 26,1 kg BHT7/d. Antud 
parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest olukorrast. 

6.3.6 Reovee puhastamise alternatiivid 

Olemasolev Olgina aleviku reoveepuhasti on rekonstrueeritud 2000. aastal. Olgina 
aleviku reoveepuhastina on kasutusel kestvusõhutusega aktiivmudapuhasti. Reovee 
puhastamine koosneb mehaanilisest, bioloogilisest ja keemilisest protsessist.  
Heitveesuublaks on Tõrvajõgi (suubla kood 1065700). Puhasti tagab reovee 
nõuetekohase puhastuse.  

Pikemas perspektiivis (2017-2025) vajab Olgina aleviku reoveepuhasti siiski 
rekonstrueerimist, kuna see on tehnoloogiliselt vananenud. 

Võrreldes erinevaid tehnoloogilisi alternatiive on antud oludesse sobivateks 
reaalseteks lahendusteks kas individuaallahendusega aktiivmudapuhasti või 
biokiletehnoloogial (sh biokile/aktiivmuda tehnoloogia kooskasutusel) põhineva 
kompaktpuhasti rajamine. Siiski on individuaallahendusega aktiivmuda tehnoloogial 
põhineval reoveepuhastil mitmeid eeliseid võrreldes biokiletehnoloogial või 
biokile/aktiivmuda tehnoloogia kooskasutusel põhinevate kompaktpuhastitega. 
Kompaktpuhastite peamised puudused võrreldes aktiivmudapuhastiga on väiksem 
koormustaluvus ning võimalik järelpuhastuse vajadus. Samuti pole mitmed 
varasemalt kasutusel olnud kompaktpuhastid näidanud head töökindlust ning uute 
kompaktpuhastite puhul kogemus nende eluea seisukohalt puudub. Kompaktpuhastite 
puuduseks on ka see, et puudub laiendamise võimalus, juhul kui koormus puhastile 
tulevikus suureneb. Kuna vee-ettevõtte tegevuspiirkonnas on Sinimäe alevikus 
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kasutusel samuti aktiivmudatehnoloogia individuaallahendusel põhinev 
reoveepuhasti, on sarnaste puhastite opereerimine ja seadistamine lihtsam 
võimaldades tagada paremaid ja efektiivsemaid puhastustulemusi. Seetõttu on 
sobilikuks alternatiiviks Olgina alevikus tekkivate reovete puhastamiseks 
aktiivmudatehnoloogial põhineva individuaallahendusega puhasti rajamine. 

Olemasolev reoveepuhasti on otstarbekas rekonstrueerida individuaallahendusega 
aktiivmuda  tehnoloogial põhineva reoveepuhastina kasutades võimalusel ära 
olemasolevaid reoveepuhasti mahuteid. Rekonstrueeritakse ka reoveepuhasti 
tehnohoone, millesse paigaldatakse madalsurve kompressorid (2 tk), võreseade ja 
seadmed fosfori keemiliseks sadestamiseks vajaliku kemikaali hoidmiseks ja 
doseerimiseks. Aeratsioonisüsteemis kasutatakse õhu viimiseks reovette EPDM 
peenmulldifuusoreid. Liigmuda tihendatakse selleks ette nähtud mahutis ning 
veetakse käitlemiseks lähimale suuremale reoveepuhastile. Rekonstrueeritava 
reoveepuhasti ümber rajatakse uus piirdeaed. Lisaks on tarvis reovee suunamiseks 
puhastusprotsessi rajada reoveepuhasti territooriumile reoveepumpla. 

Olgina reoveepuhasti rekonstrueerimise hinnanguline maksumus on 201 840 eurot. 

6.3.7 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2025) on 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem osa Olgina aleviku reoveekogumisalal 
elavatest elanikest. Lisaks elanikele on arvestatud ka olemasolevate ettevõtete ja 
asutuste reoveega. Käesolevas arendamise kavas pole arvestatud tööstuspargist 
lähtuva reovee koguse ja reostuskoormusega, kuna pole teada sealse tööstustegevuse 
realiseerumine. Juhul kui tulevikus peaks tööstuspargist lähtuva tegevuse tõttu 
oluliselt muutuma reoveepuhastile juhitav reovee vooluhulk ning reostuskoormus on 
vajalik üle vaadata Olgina aleviku reoveepuhastuse alternatiivid ning investeeringute 
mahud. 

Olgina aleviku ühiskanalisatsioon on kogu ulatuses rekonstrueeritud ning on heas 
seisukorras. 

Kuna olemasolev Olgina aleviku reoveepuhasti seadmestik on osaliselt 
amortiseerunud ning puhasti on tehnoloogiliselt vananenud, siis on vajalik 
reoveepuhasti arendamise kava teises etapis (2017-2025) rekonstrueerida. 

Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine toimub valla (või vee-ettevõtte) 
omavahenditest ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste abil. 

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

Kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise II periood, 2017-2025.  

Olgina aleviku reoveepuhasti vajab arendamise kava teises etapis rekonstrueerimist. 
Vastavalt alternatiivide analüüsile on tehnilisest aspektist ning majanduslikult parim 
lahendus olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine individuaallahendusega 
aktiivmuda tehnoloogial põhineva reoveepuhastina.  



 

85 

 

Kanalisatsioonisüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2017-2025: 

• Olgina aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine (sh reoveepumpla rajamine 
puhasti territooriumile). 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Olgina alevikus on toodud tabelis 40. 

Tabel 40. Olgina aleviku ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks vajalikud 
investeeringute mahud. 

Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Olgina aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine 

(sh reoveepumpla rajamine puhasti 

territooriumile) kmpl 1 201 840 

Uuringud, projekteerimine 10%   20 184 

Ettenägematud kulud 10%     20 184 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     10 092 

Olgina aleviku 

ühiskanalisatsiooni 

arendamine ja 

rekonstrueerimine 

2017-2025 

KOKKU:     252 300 

Olgina aleviku ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja arendamine KOKKU: 252 300 

 

6.3.8 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveesüsteemide arendamine aastatel 2013-2025. Tulenevalt Euroopa Liidu 
Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti veemajanduspoliitika 
strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, 
kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 
(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise 
printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide 
käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides. 

Sademeveekanalisatsioon on Olgina alevikus rajatud 2012. aastal aleviku idaosasse 
koos ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni torustike rajamisega. 
Sademeveekanalisatsiooni rajamisel on kasutatud plasttorusid läbimõõduga 
De160...De450 mm. Sademeveetorustike kogupikkus on ligikaudu 1822 meetrit. 
Tekkiv sademetevesi juhitakse läbi Olgina aleviku reoveepuhasti läheduses paikneva 
õlipüüduri ning kraavide kaudu Tõrvajõe jõkke. Lisaks on sademeveekanalisatsiooni 
torustik rajatud ka tööstuspargi territooriumile kogupikkusega ligikaudu 3230 meetrit 
ning selle rajamisel on kasutatud plasttorusid läbimõõduga De160...De800 mm. 
Sademevesi tööstuspargi territooriumilt juhitakse Soldina peakraavi. Perspektiivis on 
vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks vihmavalingute 
ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. Kuna kanalisatsioonitorustik, 
mis varasemalt toimis ühtlasi ka sade- ja drenaažisüsteemina, on Olgina alevikus 
käesolevaks ajaks rekonstrueeritud, esineb aleviku idaosas mõningatel kinnistutel 
probleeme liigse pinnaveega. Seetõttu tuleb probleemsetes kohtades rajada 
kinnistusisesed sademeveesüsteemid ning ühendada need olemasoleva uue 
sademeveekanalisatsiooniga.  
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6.4 Vaivara küla 

6.4.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Vaivara külas ühisveevärk puudub ning veega varustamine on lahendatud lokaalselt, 
salv- ja puurkaevude näol.  

6.4.2 Perspektiivne veetarve Vaivara külas 

Vaivara külas elas 1.01.2012. a. seisuga 169 elanikku. Ühisveevärk käesoleval ajal 
puudub, kuid perspektiivis on vajalik küla reoveekogumisalale rajada ühisveevärk. 
Rajatava veevõrguga tagatakse ühisveevarustusega liitumise võimalus ligikaudu 150-
le küla elanikule. Lisaks on arvestatud, et ühisveevärgi vett kasutab ka raamatukogu-
seltsimaja. 

Alljärgnevas tabelis 41 on toodud Vaivara küla perspektiivne veetarve. 

Tabel 41. Vaivara küla perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Elanike arv   167 163 161 159 159 159 159 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   0 60 120 149 149 149 149 

Liitunute osakaal % 0 37 75 94 94 94 94 

Ühiktarbimine l/d*in 0 80 80 80 80 80 80 

Elanike veetarve m
3
/d 0,0 4,8 9,6 11,9 11,9 11,9 11,9 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve m
3
/d 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Veetarve kokku m
3
/d 0,2 5,0 9,8 12,1 12,1 12,1 12,1 

Veekaod m
3
/d 0,0 0,5 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 

Veetootmine kokku m
3
/d 0,2 5,5 10,8 13,3 13,3 13,3 13,3 

Elanike veetarve  m
3
/a 0 1 752 3 504 4 351 4 351 4 351 4 351 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m
3
/a 73 73 73 73 73 73 73 

Veetarve kokku  m
3
/a 73 1 825 3 577 4 424 4 424 4 424 4 424 

Veekaod  m
3
/a 7 183 358 442 442 442 442 

Veetootmine kokku  m
3
/a 80 2 008 3 935 4 866 4 866 4 866 4 866 

Perspektiivne veetarve Vaivara külas on aastal 2025 ligikaudu 12,1 m3 ööpäevas 
(tabel 41). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbivad elanikud 
ööpäevas 80 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et 
ühisveevarustusega liituvad ca 150 Vaivara küla elanikku. Lisaks on arvestatud 
raamatukogu-seltsimaja veetarbega. 

6.4.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Arendamise kava perioodi jooksul tuleb tagada nõuetele vastav joogivesi kõigile 
Vaivara küla reoveekogumisala tarbijatele. Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 
puuduvad. Nii tehniliselt, keskkonnakaitseliselt kui ka majanduslikult on otstarbekas 
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Vaivara küla ühisveevarustuse väljaarendamine olemasoleva puurkaevu (katastri nr 
2344) baasil.     

6.4.4 Veevarustuse edasine areng 

Kuna Vaivara külas ühisveevarustus käesoleval ajal puudub on planeeritud 
ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arendamise kava esimeses etapis (2013-2016) 
rajada küla keskusesse nõuetekohane ühisveevõrk. Lisaks on vajalik rekonstrueerida 
Vaivara küla raamatukogu-seltsimaja juures asuv puurkaev-pumpla, sh rajada uus 
pumplahoone ning paigaldada hoonesse elektri- ja automaatikaseadmed ning 
veetöötlusseadmed. Käesolevas arendamise kavas on pikemas perspektiivis (2017-
2025) ette nähtud nõuetekohase veevõtukoha rajamine Vaivara küla läbiva Sõtke jõe 
juurde. Ühisveevarustuse arendamine toimub valla (või vee-ettevõtte) omavahenditest 
ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste abil. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Vaivara külas. 

Vaivara küla olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse ja -
kanalisatsioonirajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisades esitataval joonisel 3. 

Ühisveevärgi arendamise I etapp, 2013-2016 

Arendamise kava esimeses etapis on planeeritud rajada Vaivara küla keskusesse 
ühisveevarustussüsteem. Selleks on planeeritud Vaivara küla reoveekogumisalale 
rajada ligikaudu 3204 meetri pikkune veetorustik ning rekonstrueerida olemasolev 
puurkaev-pumpla. Veetorustike rajamisel kasutatakse plasttorusid läbimõõduga 
De32...De63 mm. Veetorustik rajatakse valdavalt ühises kaevikus koos 
kanalisatsioonitorustikuga. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimisel on vajalik rajada 
pumplahoone ning paigaldada sinna elektri- ja automaatikaseadmed, hüdrofoor 
veevõrgus vajaliku rõhu tagamiseks ning veetöötlusseadmed (rauaeraldusfilter). 

Soovitatav on Vaivara küla ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arendamine ja 
rekonstrueerimine viia läbi kahes osas, kus esimeses etapis teostatakse puurkaev-
pumpla rekonstrueerimine, reoveepuhasti ja reoveepumplate rajamine ning 
nendevahelise vee- ja kanalisatsiooni magistraaltorustike rajamine. Kokku on vajalik 
esimeses osas rajada ca 1151 meetrit veetorustike ning rekonstrueerida olemasolev 
puurkaev-pumpla. Teostatavate tööd hinnanguline maksumus on koos lisanduvate 
kuludega (uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, ehitusjärelvalve ning 
ettenägematud kulud) ligikaudu 263 688 eurot. 

Teises etapis teostatakse ülejäänud asula tänavatorustike rajamine. Selle tulemusena 
tagatakse ühisveevarustusega liitumise võimalus kõigile Vaivara küla 
reoveekogumisala elanikele. Kokku on vajalik selleks rajada ligikaudu 2053 meetrit 
veetorustike. Teostatavate tööd hinnanguline maksumus on koos lisanduvate kuludega 
(uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, ehitusjärelvalve ning ettenägematud 
kulud) ligikaudu 429 600 eurot. 

Veevarustussüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2013-2016: 



 

88 

 

• Ühisveevarustuse torustike rajamine Vaivara küla reoveekogumisalal 
kogupikkusega ca 3200 meetrit. 

• Vaivara küla ühisveevarustuse puurkaev-pumpla rekonstrueerimine; 

Ühisveevärgi arendamise II etapp, 2017-2025 

Arendamise kava teises etapis on planeeritud rajada nõuetekohane tuletõrje 
veevõtukoht Vaivara küla keskusesse Sõtke jõe juurde. Veevõtukoht võiks paikneda 
Vaivara jaama teel (tee nr 13143) oleva Sõtke jõe silla läheduses. Vett tulekustutuse 
tarbeks võetakse jõest. Rajatav veevõtukoht peab olema soojustatud ning sellele peab 
olema tagatud tuletõrjeautode aastaringne ligipääs. Lisaks on vajalik veevõtukoht 
nõuetekohaselt tähistada. 

Veevarustussüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2017-2025: 

• Tuletõrje veevõtukoha rajamine Vaivara küla keskusesse Sõtke jõe äärde. 

Ühisveevärgi arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Vaivara külas on 
toodud tabelis 42. 

Tabel 42. Vaivara küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Veetorustike rajamine Vaivara külas m 3204 506 055 

sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 240 65 450 

sh veetorustike rajamine ühises kaevikus m 2964 393 055 

sh majaühenduste rajamine tk 62 47 550 

Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine kmpl 1 48 575 

Uuringud, projekteerimine 10%   55 463 

Ettenägematud kulud 10%   55 463 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%   27 732 

Vaivara küla 

ühisveevärgi  

arendamine 2013-

2016 

KOKKU:   693 288 

Tuletõrje veevõtukoha rajamine tk 1 10 000 

Uuringud, projekteerimine 10%   1 000 

Ettenägematud kulud 10%     1 000 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     500 

Vaivara küla 

ühisveevärgi  

arendamine 2017-

2025 

KOKKU:     12 500 

Vaivara küla ühisveevärgi arendamine KOKKU: 705 788 

 

6.4.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Vaivara külas ühiskanalisatsioon puudub. Elanikud juhivad tekkivad reovee 
kogumiskaevudesse või otse loodusesse. Kuna põhjavesi on piirkonnas nõrgalt 
kaitstud on vajalik leida lahendus tekkiva reovee nõuetekohaseks käitlemiseks. 

6.4.6 Vaivara küla perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Vaivara küla reostuskoormus on ligikaudu 151 ie. Perspektiivis on 
arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga liituvad suurem enamus küla keskuse 
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reoveekogumisala elanikest. Vaivara küla perspektiivne reovee vooluhulk ja 
reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 43). Infiltratsioonivee osakaal 
moodustab ca 30 % tarbijatele pumbatud vee kogusest.  

Tabel 43. Vaivara küla perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus. 
Parameeter Ühik 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

ÜK-ga ühendatud elanike arv  0 60 120 149 149 149 149 

Liitunute osakaal % 0 37 75 94 94 94 94 

Ühiktarbimine l/d*in 0 80 80 80 80 80 80 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 0,0 4,8 9,6 11,9 11,9 11,9 11,9 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 0,0 5,0 9,8 12,1 12,1 12,1 12,1 

Infiltratsioon m
3
/d 0,0 1,5 2,9 3,6 3,6 3,6 3,6 

Reovesi kokku m
3
/d 0,0 6,5 12,7 15,8 15,8 15,8 15,8 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 0 1 752 3 504 4 351 4 351 4 351 4 351 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 0 73 73 73 73 73 73 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 0 1 825 3 577 4 424 4 424 4 424 4 424 

Infiltratsioon m
3
/a 0 548 1 073 1 327 1 327 1 327 1 327 

Reovesi kokku m
3
/a 0 2 373 4 650 5 751 5 751 5 751 5 751 

 

Vaivara küla elanike poolt tekitatud arvutuslik perspektiivne reovee vooluhulk on 
ööpäevas ca 12,1 m3 (vt tabel 43). Perspektiivis on arvestatud, et ühiskanalisatsiooni 
juhitakse ka Vaivara külas asuva raamatukogu-seltsimaja reovesi. Vaivara küla 
reoveepuhasti ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 9,1 kg BHT7/d. Antud 
parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest olukorrast. 

6.4.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Arendamise kava esimesel etapil tuleb leida lahendus küla keskuses tekkiva reovee 
nõuetekohaseks puhastamiseks. Töö koostajad kaalusid erinevaid reoveepuhastuse 
alternatiive, selgitamaks välja tehnilisest aspektist, keskkonnamõjude seisukohalt ning 
majanduslikult kõige parem lahendus Vaivara küla reovee puhastamiseks. 

Alternatiivide hulka ei kuulu individuaalsete reovee kogumissüsteemide rajamine, 
kuna kogumiskaevude rajamine ning tühjendamine kujuneks pikemas perspektiivis 
kulukamaks lahenduseks. 

Seega on Vaivara külas tekkiva reovee puhastamiseks kaalutud järgnevaid 
alternatiive:  

Alternatiiv A – Vaivara külla individuaallahendusega aktiivmuda tehnoloogial 
põhineva reoveepuhasti rajamine; 

Alternatiiv B – Biokiletehnoloogial põhineva kompaktreoveepuhasti (tehase 
valmidusega) rajamine; 

Alternatiiv C – Vaivara külas tekkiva reovee pumpamine Sillamäe linna 
kanalisatsioonivõrku ja reovee puhastamine Sillamäe linna reoveepuhastis; 
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Alternatiiv D – Pinnasfiltersüsteemil põhineva reoveepuhasti rajamine; 

Alternatiiv E – Mehaanilisest võrest, septikust ning biotiikidest koosneva 
reoveepuhasti rajamine. 

6.4.7.1 Alternatiiv A – Individuaallahendusega aktiivmuda tehnoloogial põhineva 
reoveepuhasti rajamine 

Vaivara külas puudub ühiskanalisatsioon. Perspektiivis on vajalik koos 
ühiskanalisatsiooni arendamisega tagada reovee nõuetekohane puhastus. Selleks 
rajatakse uus individuaallahendusega aktiivmuda tehnoloogial põhinev reoveepuhasti, 
mille koosseisu kuulub tehnohoone, kuhu paigaldatakse madalsurve kompressorid (2 
tk), võreseade ja seadmed fosfori keemiliseks sadestamiseks vajaliku kemikaali 
hoidmiseks ja doseerimiseks. Aktiivmuda läbivooluga kestusõhustusprotsess viiakse 
läbi rajatavates raudbetoonmahutites. Aeratsioonisüsteemis kasutatakse õhu viimiseks 
reovette EPDM peenmulldifuusoreid. Reovesi suunatakse puhastusprotsessi valdavalt 
küla lõunaosas asuva reoveepumpla abil. Rajatava reoveepuhasti ümber rajatakse 
piirdeaed ning puhastini rajatakse juurdepääsutee. Samuti on vajalik elektriliitumise 
rajamine. Liigmuda tihendatakse selleks ette nähtud mahutis ning veetakse 
käitlemiseks lähimale suuremale reoveepuhastile. 

Alternatiiv A hinnanguline maksumus on 158 095 eurot. 

6.4.7.2 Alternatiiv B – Biokiletehnoloogial põhineva kompaktreoveepuhasti (tehase 
valmidusega) rajamine 

Vaivara külas puudub ühiskanalisatsioon. Perspektiivis on vajalik koos 
ühiskanalisatsiooni arendamisega tagada reovee nõuetekohane puhastus. Selleks 
rajatakse uus biokiletehnoloogial põhinev tehasevalmidusega reovee kompaktpuhasti, 
mille koosseisu kuuluvad järgmise sõlmed: võreseade, mitmeastmeline septik, 
biokilekandjatega bioreaktor-aerotank, järelsetiti koos keemiliseks fosforiärastuseks 
vajalike seadmetega, jääksettemahuti. Reovesi suunatakse puhastusprotsessi valdavalt 
küla lõunaosas asuva reoveepumpla abil. Puhasti juurde rajatakse ka uus tehnohoone, 
kus paiknevad võreseade, puhur ja kemikaalimahuti koos dosaatorpumbaga. Rajatava 
reoveepuhasti ümber rajatakse piirdeaed ning puhastini rajatakse juurdepääsutee. 
Samuti on vajalik elektriliitumise rajamine. 

Alternatiiv B hinnanguline maksumus on 146 607 eurot. 

6.4.7.3 Alternatiiv C – Vaivara külas tekkiva reovee pumpamine Sillamäe linna 
ühiskanalisatsiooni ning puhastamine Sillamäe reoveepuhastis 

Reovee pumpamiseks Sillamäe linna ühiskanalisatsiooni on vajalik rajada 
reoveepumpla ning ligikaudu 2900 meetrit survekanalisatsiooni torustikku. Torustiku 
rajamisel on arvestatud, et see kulgeb Sillamäe-Vaivara T1 tee ääres (tee nr 13106). 
Reovesi suunatakse Sillamäe linna ühiskanalisatsiooni ja puhastatakse Sillamäe 
reoveepuhastis. Tulenevalt maapinna langusest Vaivara külas tuleb reovee peapumpla 
rajada küla lõunaosasse. Lisaks on vajalik pumpla tarbeks elektriliitumise rajamine. 
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Alternatiiv C hinnanguline maksumus on 584 094 eurot. 

6.4.7.4 Alternatiiv D – Pinnasfiltersüsteemil põhineva reoveepuhasti rajamine 

Vaivara külas puudub ühiskanalisatsioon. Perspektiivis on vajalik koos 
ühiskanalisatsiooni arendamisega tagada reovee nõuetekohane puhastus. Selleks 
rajatakse uus pinnasfiltersüsteemil põhinev reoveepuhasti. Pinnasfiltersüsteemina 
rajatav reoveepuhasti koosneb järgmistest sõlmedest: võrekaev, kolmekambriline 
septik (30 m3), keemiliseks fosforiärastuseks vajalikud seadmed, jaotus-pumbakaev, 
kaks paralleelset vertikaalvoolulist pinnasfiltrit (filtermaterjal paekivikillustik), 
vahekaev, horisontaalse läbivooluga pinnasfilter (filtermaterjal kruus), pumbakaev 
heitvee tagasipumpamiseks. Reovesi suunatakse puhastisse valdavalt küla keskuse 
lõunaosas oleva reoveepumpla abil. Rajatava reoveepuhasti ümber rajatakse piirdeaed 
ning puhastini rajatakse juurdepääsutee. Samuti on vajalik elektriliitumise rajamine. 
Pinnasfiltersüsteemi rajamisel on võimalik täitepinnasena ära kasutada vee- ja 
kanalisatsioonitorustike rajamisel tekkivat üleliigset pinnast. 

Alternatiiv D hinnanguline maksumus on 142 804 eurot. 

6.4.7.5 Alternatiiv E – Mehaanilisest võrest, septikust ning biotiikidest koosneva 
reoveepuhasti rajamine 

Vaivara külas puudub ühiskanalisatsioon. Perspektiivis on vajalik koos 
ühiskanalisatsiooni arendamisega tagada reovee nõuetekohane puhastus. Selleks 
rajatakse uus mehaanilisest võrest, septikust ning biotiikidest koosnev reoveepuhasti. 
Rajatav reoveepuhasti koosneb järgmistest sõlmedest: mehaanilise võrega varustatud 
võrekaev, kolmekambriline septik (ca 40 m3), keemiliseks fosforiärastuseks vajalikud 
seadmed, biotiigid. Kuna valdav osa puhastile suunatavast reostuskoormusest langeb 
biotiikidele tuleb nõuetekohase heitvee puhastusastme saavutamiseks (sh talvistes 
tingimustes) rajada ligikaudu 2115 m2 suurune biotiik (eeldatav eelpuhastuse 
efektiivsus heljumi ja orgaanilise aine osas ~30% ning biotiigi projekteeritud koormus 
30kgBHT/ha talvistes tingimustes). Reoveepuhasti maa-ala on võrdlemisi madal, 
mistõttu tuleb biotiigid rajada osaliselt muldesse. Reoveepuhasti rajamisel on 
võimalik täitepinnasena ära kasutada vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamisel 
tekkivat üleliigset pinnast. Lisaks on vajalik biotiigid isoleerida geomembraaniga, 
vältimaks reovee filtreerumist pinnasesse ning põhjavee reostuse ohtu. Rajatava 
reoveepuhasti ümber rajatakse piirdeaed ning puhastini rajatakse juurdepääsutee. 
Samuti on vajalik elektriliitumise rajamine. 

Alternatiiv E hinnanguline maksumus on 108 861 eurot. 

Vaivara küla reoveepuhastuse alternatiivsete lahenduste hinnangulised aastased 
ekspluatatsioonikulud on toodud tabelis 44. 
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Tabel 44. Erinevate alternatiivide aastased ekspluatatsioonikulud (ilma 
käibemaksuta) 

 Alternatiivne lahendus  Ühik Ekspluatatsioon kokku 

Aktiivmuda ind. puhasti eurot/a 3 995    

Biokiletehnoloogial põhinev 

kompaktpuhasti eurot/a 

4 019    

 

Reovee pumpamine Sillamäe 

linna ühiskanalisatsiooni-

süsteemi eurot/a 

5 140    

 

Pinnasfiltersüsteem eurot/a 2 833 

Võrest, septikust ning 

biotiikidest koosnev puhasti  eurot/a  2 290    

6.4.7.6 Sobivaima alternatiivi valik ja põhjendamine 

Iga alternatiivi puhul hinnatakse nende eeliseid ja puudusi tehnilisest aspektist ning 
keskkonnamõjust lähtuvalt. Alternatiivide võrdlust kirjeldab järgnev tabel. 
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Tabel 45. Alternatiivide tehniline ja keskkonnamõju hindamine 
Eelised Puudused 

Alternatiiv A - Aktiivmudatehnoloogial põhineva individuaallahendusega reoveepuhasti rajamine 

Töökindel klassikaline  puhastustehnoloogia, mis tagab heitvee 

nõuetele vastavuse ka ilma järelpuhastuseta (biotiik) 

Keerulisem rajada kui kompaktpuhastit 

Võimalik paindlikult puhastit häälestada võimalike koormuste 

kõikumiste puhul ±25%, paremad võimalused protsessi 

optimeerimiseks 

Keerukam opereerida kui kompaktpuhastit 

Kasutatavad materjalid ja seadmestik tagavad piisava 

hoolduse korral puhasti pika eluea 

  

Laiendamise võimalus koormuse suurenemisel   

Koormuse kõikumise suhtes eeldatavalt vähemtundlik kui 

kompaktpuhastid 

  

Alternatiiv B - Biokiletehnoloogial põhineva kompaktreoveepuhasti (tehase valmidusega) rajamine 

Suhteliselt lihtne rajada ja hooldada Puudub võimalus puhasti laiendamiseks 

olemasoleva süsteemi baasil 

Puhastusprotsess vaatamata reovee vooluhulga suurele 

kõikumisele lihtsamini opereeritav kui aktiivmudapuhastil 

Koormuse kõikumise suhtes eeldatavalt  

tundlikumad kui aktiivmudapuhastid 

  Puudub kasutamise pikaajaline kogemus Eesti 

tingimustes, puuduvad adekvaatsed andmed 

seadmete ja rajatiste eluea kohta 

  

Eeldatavalt madalam töökindlus  

kui aktiivmudapuhastil 

Alternatiiv C – Reovee pumpamine Sillamäe linna ühiskanalisatsioonisüsteemi 

Suhteliselt lihtne rajada ja hooldada Puuduvad siduvad kokkulepped Vaivara külas 

tekkiva reovee suunamiseks Sillamäe linna 

ühiskanalisatsiooni 

Reovee efektiivsem ja stabiilsem puhastus suuremas puhastis Sillamäe linna ühiskanalisatsiooni 

rekonstrueerimisel ja arendamisel pole arvestatud 

Vaivara küla liitumise võimalusega 

Ei toimu heitvee juhtimist suublasse  

Töökindel lahendus  

 Reovee probleemist vabanemine  

Alternatiiv D - Pinnasfiltersüsteemil põhineva reoveepuhasti rajamine 

Lihtne puhastustehnoloogia, mille igapäevane hooldusvajadus 

on väiksem kui intensiivtehnoloogiatel 

Väiksemad võimalused puhastusprotsessi 

optimeerimiseks kui intensiivpuhastite puhul 

Koormuse kõikumise suhtes eeldatavalt vähem tundlik kui 

intensiivpuhastid 

Lämmastikuärastus on võrreldes 

intensiivpuhastitega vähem efektiivne 

Sobitub paremini maastikuga Vajab efektiivset eelpuhastust, vältimaks ummistusi 

vertikaalvoolulises filtris 

Alternatiiv E - Mehaanilisest võrest, septikust ning biotiikidest koosneva reoveepuhasti rajamine 

Lihtne puhastustehnoloogia, mille hooldusvajadus on väike Reovee põhipuhastina kasutatavatele biotiikidele 

langeb suurem osa koormusest, mistõttu nad 

mudastuvad kiiremini 
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Eelised Puudused 

Lihtne rajada ja opereerida Biotiikide puhastusefekt võib sõltuda oluliselt 

aastaajast ja ilmastikutingimustest 

 

Põhipuhastina töötades vajab perioodilist puhastust 

settest 

 

Põhipuhastina tuleb arvestada suurema kujaga 

võrreldes teiste lahendustega 

 

Tabelis 46 on võrdlevalt toodud viie alternatiivse reoveepuhastustehnoloogia 
maksumuste ja ekspluatatsioonikulude hinnang pikema ajaperioodi lõikes. 
Alternatiivsete lahenduste korral on arvestatud 30 aastase kasutusaja jooksul 
tehtavates investeeringutes seadmete ühekordse väljavahetamise vajadusega (eluiga 
15 aastat). Pinnasfiltersüsteemi puhul on arvestatud ka filtermaterjali ühekordse 
väljavahetamise vajadusega 30 aastase kasutusaja jooksul. Alternatiiv E korral on 
arvestatud biotiikide puhastamise vajadusega iga ca 6 aasta tagant. Samuti on 
arvestatud, et puhasti konstruktsioonide ja rajatiste eluiga on 40 aastat ning seetõttu 
omavad puhastid peale 30 aasta kasutusaja möödumist teatavat jääkväärtust. 
Ekspluatatsioonikulud on arvutatud pikema ajaperioodi (30 aastat) kohta. Tabeli 
viimases veerus on toodud 30 aasta investeeringute ja ekspluatatsioonikulude 
summaarne maksumus. 

Tabel 46. Alternatiivide maksumuste ja ekspluatatsioonikulude võrdlev hinnang 
pikema ajaperioodi lõikes (ilma käibemaksuta) 

Maksumus (eurot)* 

Alternatiiv Ehitus-

maksumus 

Seadmete 

asendamiskulutus 

Investeeringu  

jääkväärtus 

Investeering 

30 a 

Ekspluatatsioon 

30 a 
Kokku 

Alternatiiv A -

Aktiivmudapuhasti 

ind. lahendus       158 095          31 619          31 619           158 095              119 848    277 943    

Alternatiiv B - 

Biokile 

kompaktpuhasti       146 607          29 321          29 321           146 607              120 584    267 191    

Alternatiiv C – 

Reovee pumpamine       584 094            6 008         144 522           445 580              154 213    599 793    

Alternatiiv D -

Pinnasfiltersüsteem       142 804          39 087          25 929           155 962               84 984   240 947    

Alternatiiv E - 

Võrest, septikust 

ning biotiikidest 

koosnev puhasti       108 861          36 287          25 058           120 089               68 687    188 776    

*Investeeringu hetkeväärtus 

Vastavalt alternatiivide analüüsile on rajamismaksumuse põhjal odavaimaks 
lahenduseks mehaanilisest võrest, septikust ning biotiikidest koosneva reoveepuhasti 
rajamine (Alternatiiv E) ning kallimaks lahenduseks reovee pumpamine Sillamäe 
linna ühiskanalisatsioonisüsteemi (Alternatiiv C). Samuti on Alternatiivi E korral 
kõige väiksemad ka ekspluatatsioonikulud. Samas on mehaanilisest võret, septikust 
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ning biotiikidest koosneva puhastil mõningaid puudusi. Alternatiiv E korral langeb 
biotiikidele suurem osa puhastile suunatava reovee reostuskoormusest ning need 
mudastuvad kiiremini. Samuti võib biotiikide puhastusefekt olla talvel väga madal. 
Lisaks tuleb arvestada biotiikide ning pinnasfiltersüsteemi korral suurema 
maavajadusega ning sellest tulenevalt suuremate täitmistöödega kuna piirkonna maa-
ala on liigniiske. Kuna põhipuhastina kasutatavate biotiikide kuja on vastavalt VV 
määrusele nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded1“ 50 meetrit seab see 
asukohavalikul omakorda täiendavaid piiranguid. Kuna põhjavesi on piirkonnas 
valdavalt kaitsmata tuleb reovee pinnasesse filtreerumise ning põhjaveereostuse 
vältimiseks biotiigid isoleerida geomembraaniga. Lisaks on vajalik biotiike 
regulaarselt settest puhastada tagamaks nõuetekohane reoveepuhastus. Antud juhul on 
eeldatud, et puhasti nõuetekohase ekspluatatsiooni ja hoolduse, sh võre puhastamise, 
septiku tühjendamise ning biotiikide puhastamise korral suudab reoveepuhasti tagada 
VV määruses nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise 
kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende 
nõuete täitmise kontrollimise meetmed1“ nõutavad heitvee piirväärtused.  

Kõike eelnevat arvesse võttes on alternatiiv E (mehaanilisest võrest, septikust ja 
biotiikidest koosneva reoveepuhasti rajamine) küll majanduslikult soodsaim lahendus, 
kuid sellel on antud tehnilisest aspektist ning keskkonnamõjude seisukohalt lähtuvalt 
mitmeid puudusi.  

Tulenevalt pinnasfiltersüsteemi suuremast maavajadus võrreldes intensiivpuhastitega 
on antud lahenduse olulisemaks puuduseks sobiva maa-ala leidmine. 

Võrreldes aktiivmudatehnoloogial põhinevate puhastuslahendustega on 
biokiletehnoloogial põhinevatel kompaktpuhastitel samuti mitmeid tehnilisi puudusi. 
Peamised puudused võrreldes aktiivmudapuhastiga on väiksem koormustaluvus ning 
võimalik järelpuhastuse vajadus. Samuti pole mitmed varasemalt kasutusel olnud 
kompaktpuhastid näidanud head töökindlust ning uute kompaktpuhastite puhul 
kogemus nende eluea seisukohalt puudub. Antud juhul on siiski arvestatud, et 
kompaktpuhasti eluiga on 40 aastat, kuid tegelikkuses võib see olla väiksem, mistõttu 
kulutused puhastile võivad olla mõnevõrra suuremad. Kompaktpuhastite puuduseks 
on ka see, et puudub laiendamise võimalus, juhul kui koormus puhastile tulevikus 
suureneb. Kuna vee-ettevõtte tegevuspiirkonnas on ka teisi aktiivmudatehnoloogia 
individuaallahendustel põhinevaid reoveepuhasteid, on sarnaste puhastite 
opereerimine ja seadistamine lihtsam võimaldades tagada paremaid ja efektiivsemaid 
puhastustulemusi. 

Seetõttu on sobilikuks alternatiiviks Vaivara külas tekkivate reovete 
puhastamiseks aktiivmudatehnoloogial põhineva individuaallahendusega 
reoveepuhasti rajamine.  

6.4.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2025) on 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem osa Vaivara küla reoveekogumisalal 
elavatest elanikest.  
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Kuna ühiskanalisatsioon Vaivara külas puudub on arendamise kava esimesel etapil 
(2013-2016) planeeritud rajada küla keskusesse ühiskanalisatsiooni torustik. 
Torustike rajamine toimub ühises kaevikus veetorustike rajamisega. Lisaks on vajalik 
rajada ka kaks reoveepumplat reovee suunamiseks küla lõunaossa planeeritavasse 
reoveepuhastisse.  

Arendamise kava esimeses etapis tuleb leida lahendus ka küla keskuses tekkiva 
reovee nõuetekohaseks puhastamiseks. Vastavalt alternatiivide analüüsile rajatakse 
Vaivara küla lõunaossa aktiivmudatehnoloogial põhinev individuaallahendusega 
reoveepuhasti.  

Ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine toimub valla (või vee-ettevõtte) 
omavahenditest ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste abil. 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Vaivara külas. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise I periood, 2013-2016.  

Arendamise kava esimeses etapis rajatakse Vaivara küla reoveekogumisalale kokku 
ligikaudu 2812 meetrit isevoolseid ning ca 569 meetrit survelisi 
kanalisatsioonitorustike. Ühiskanalisatsiooni rajamine toimub ühises kaevikus 
rajatava veetorustikuga. Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamiseks kasutatakse 
plasttorustike De160 mm ning survekanalisatsiooni torustike rajamiseks plasttorustike 
De110 mm.  

Lisaks on vajalik rajada külas tekkiva reovee puhastamiseks nõuetekohane 
reoveepuhasti. Vastavalt alternatiivide analüüsile on parimaks variandiks tekkiva 
reovee puhastamiseks aktiivmudatehnoloogial põhineva individuaallahendusega 
reoveepuhasti rajamine. Rajatava puhasti koosseisu kuulub tehnohoone, kuhu 
paigaldatakse madalsurve kompressorid (2 tk), võreseade ja seadmed fosfori 
keemiliseks sadestamiseks vajaliku kemikaali hoidmiseks ja doseerimiseks. 
Aktiivmuda läbivooluga kestusõhustusprotsess viiakse läbi rajatavates 
raudbetoonmahutites. Aeratsioonisüsteemis kasutatakse õhu viimiseks reovette 
EPDM peenmulldifuusoreid. Reovesi suunatakse puhastusprotsessi valdavalt küla 
lõunaosas asuva reoveepumpla abil. Rajatava reoveepuhasti ümber rajatakse piirdeaed 
ning puhastini rajatakse juurdepääsutee. Samuti on vajalik elektriliitumise rajamine. 
Liigmuda tihendatakse selleks ette nähtud mahutis ning veetakse käitlemiseks 
lähimale suuremale reoveepuhastile. 
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Soovitatav on Vaivara küla ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arendamine ja 
rekonstrueerimine viia läbi kahes osas, kus esimeses etapis teostatakse puurkaev-
pumpla rekonstrueerimine, reoveepuhasti ja reoveepumplate rajamine ning 
nendevahelise vee- ja kanalisatsiooni magistraaltorustike rajamine. Kokku on vajalik 
esimeses osas rajada ca 1007 meetrit isevoolseid kanalisatsioonitorustike ning ca 569 
meetrit survelisi kanalisatsioonitorustike. Lisaks tuleb rajada kaks reoveepumplat ning 
reoveepuhasti. Teostatavate tööd hinnanguline maksumus on koos lisanduvate 
kuludega (uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, ehitusjärelvalve ning 
ettenägematud kulud) ligikaudu 547 381 eurot. 

Teises etapis teostatakse ülejäänud asula tänavatorustike rajamine. Selle tulemusena 
tagatakse ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus kõigile Vaivara küla 
reoveekogumisala elanikele. Kokku on vajalik selleks rajada ligikaudu 1805 meetrit 
isevoolseid kanalisatsioonitorustike. Teostatavate tööd hinnanguline maksumus on 
koos lisanduvate kuludega (uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, 
ehitusjärelvalve ning ettenägematud kulud) ligikaudu 357 356 eurot. 

Kanalisatsioonisüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2017-2025: 

• Ühises kaevikus veetorustikega isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine 
kogupikkusega ca 2812 meetrit ning survelise kanalisatsiooni torustikuga 
pikkusega ca 569 meetrit; 

• Reoveepumplate rajamine küla keskusesse; 

• Aktiivmudatehnoloogial põhineva individuaallahendusega reoveepuhasti 
rajamine Vaivara küla lõunaosasse. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Vaivara külas 
on toodud tabelis 47. 
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Tabel 47. Vaivara küla ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine 

Vaivara külas m 2812 471 235 

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike rajamine 

ühises kaevikus m 2812 423 685 

sh majaühenduste rajamine tk 62 47 550 

Survekanalisatsiooni torustiku rajamine m 569 68 560 

Reoveepumpla rajamine Vaivara küla keskusesse kmpl 2 57 520 

Vaivara küla reoveepuhasti rajamine kmpl 1 126 475 

Uuringud, projekteerimine 10%   72 379 

Ettenägematud kulud 10%     72 379 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     36 190 

Vaivara küla 

ühiskanalisatsiooni 

arendamine 2013-

2016 

KOKKU:     904 738 

Vaivara küla ühiskanalisatsiooni arendamine KOKKU: 904 738 

6.4.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveesüsteemide arendamine aastatel 2013-2025. Tulenevalt Euroopa Liidu 
Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti veemajanduspoliitika 
strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, 
kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 
(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise 
printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide 
käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides. 

Sademeveekanalisatsioon Vaivara külas puudub. Sademevete ärajuhtimiseks on 
kasutusel eelkõige kraavid. Perspektiivis on vajalik regulaarselt kraave hooldada 
vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 

6.5 Kudruküla küla 

6.5.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Ühisveevarustuse toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. 
Kudruküla külas on üks veevõrk, mis on viimastel aastatel suures osas 
rekonstrueeritud. Käesoleval ajal tarbitakse külas ühe puurkaevu (katastri nr. 2122) 
vett, mis suunatakse veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist. 
Veetöötlusseadmetena on kasutusel rauaeraldusfiltrid. Veevõrgust võetav vesi vastab 
joogivee kvaliteedi nõuetele (Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, 
"Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"). 

6.5.2 Perspektiivne veetarve Kudruküla külas 

Kudruküla küla ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 35 elanikku. 
Kokku oli 2011. aastal ühisveevarustusega varustatud tarbijate veetarve 996 m3/a ehk 
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ligikaudu 2,7 m3/d. Alljärgnevas tabelis 48 on toodud Kudruküla küla perspektiivne 
veetarve. 

Tabel 48. Kudruküla küla perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Elanike arv   99 97 97 97 97 97 97 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   35 35 35 35 35 35 35 

Liitunute osakaal % 35 36 36 36 36 36 36 

Ühiktarbimine l/d*in 66 70 74 78 80 80 80 

Elanike veetarve m
3
/d 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve m
3
/d 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Veetarve kokku m
3
/d 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 

Veekaod m
3
/d 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Veetootmine kokku m
3
/d 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 

Elanike veetarve  m
3
/a 843 894 945 996 1 022 1 022 1 022 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m
3
/a 223 223 223 223 223 223 223 

Veetarve kokku  m
3
/a 1 066 1 117 1 168 1 219 1 245 1 245 1 245 

Veekaod  m
3
/a 53,3 55,9 58,4 61,0 62,3 62,3 62,3 

Veetootmine kokku  m
3
/a 1 119 1 173 1 227 1 280 1 307 1 307 1 307 

Perspektiivne veetarve Kudruküla külas on aastal 2025 ligikaudu 3,4 m3 ööpäevas 
(tabel 48). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbivad elanikud 
ööpäevas 80 liitrit vett. Perspektiivis on arvestatud, et veekadude osakaal moodustab 
5 % tarbitud vee kogusest. 

6.5.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Ühisveevärk on suures osas rekonstrueeritud ning on heas seisukorras, mistõttu 
täiendavaid investeeringuid ühisveevärgi arendamiseks ning rekonstrueerimiseks pole 
arendamise kava 5-10 aastase perioodi jooksul ette näha. 

Nõuetekohased tuletõrje veevõtukohad piirkonnas puuduvad, mistõttu on kavas 
planeeritud rajada soojustatud veevõtukoht lähedusesasuva Narva jõe juurde. 

6.5.4 Veevarustuse edasine areng 

Kuna Kudruküla küla keskuses on ühisveevarustusega liitunud või liitumise võimalus 
tagatud suuremale osale tarbijatele, siis pole ühisveevarustuse arendamise kava 
koostamisel arvestatud ühisveevärgi laiendamise vajadusega. Perspektiivis on 
ühisveevarustusega liitumise võimalus tagatud ka kõigil Narva - Narva-Jõesuu - 
Hiiemetsa teest (tee nr 91) Narva jõe suunas jäävatele planeeringualade veetarbijatel. 
Ühisveevarustuse liitumispunktiks on olemasoleva uue plasttorustiku (De75 mm) 
lõpp-punkt Narva - Narva-Jõesuu - Hiiemetsa tee ääres. Kuna pole teada 
elamuarenduse realiseerumine ning elanike liitumine Kudruküla küla 
ühisveevarustusega pole nende potentsiaalsete tarbijate veetarbega käesolevas 
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arendamise kavas arvestatud. Juhul kui tarbijate arv elamuarenduse tõttu suureneb 
märkimisväärselt on vajalik puurkaev-pumplasse paigaldada suurema tootlikkusega 
seadmed (puurkaev-pump, veetöötlusseadmed, jne). 

Kuna olemasolevad tuletõrje veevõtukohad Kudruküla külas puuduvad, siis on 
käesoleva arendamise kava pikemas perspektiivis (2017-2025) ette nähtud ühe 
nõuetekohase tuletõrje veevõtukoha rajamine. Ühisveevarustuse arendamine ja 
rekonstrueerimine toimub valla (või vee-ettevõtte) omavahenditest ning SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuste abil. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Kudruküla külas. 

Kudruküla küla olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse ja -
kanalisatsioonirajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisades esitataval joonisel 4. 

Ühisveevärgi arendamise II etapp, 2017-2025 

Arendamise kava teises etapis on planeeritud rajada nõuetekohane tuletõrje 
veevõtukoht lähedalasuva Narva jõe juurde. Veevõtukoht peab olema soojustatud 
ning võimaldama tuletõrjeautode veevõttu aastaringselt. Lisaks on vajalik 
veevõtukoht nõuetekohaselt tähistada. 

Veevarustussüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2017-2025: 

• Tuletõrje veevõtukoha rajamine Narva jõe juurde. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Kudruküla külas on toodud tabelis 49. 

Tabel 49. Kudruküla küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Tuletõrje veevõtukoha rajamine tk 1 10 000 

Uuringud, projekteerimine 10%     1 000 

Ettenägematud kulud 10%     1 000 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     500 

Kudruküla küla 

ühisveevärgi 

arendamine 2017-

2025 

KOKKU:     12 500 

Kudruküla küla ühisveevärgi rekonstrueerimine ja arendamine KOKKU: 12 500 

6.5.5 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Kudruküla küla keskuses tekkiv reovesi kogutakse kokku ning suunatakse küla 
keskuse idaosas asuva reoveepumpla abil Narva-Jõesuu ja Narva linna vahelisse 
survekanalisatsiooni torustikku. Kudruküla ühiskanalisatsioon on rekonstrueeritud 
2008. aastal ning on heas seisukorras, mistõttu täiendavaid investeeringuid 
ühiskanalisatsiooni arendamiseks ning rekonstrueerimiseks pole arendamise kava 5-
10 aastase perioodi jooksul ette näha. Perspektiivis on vajalik olemasolevaid 
kanalisatsioonisüsteeme regulaarselt hooldada. 
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6.5.6 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveesüsteemide arendamine aastatel 2013-2025. Tulenevalt Euroopa Liidu 
Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti veemajanduspoliitika 
strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, 
kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 
(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise 
printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide 
käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides. 

Sademeveekanalisatsioon Kudruküla külas puudub. Sademevete ärajuhtimiseks on 
kasutusel eelkõige kraavid. Perspektiivis on vajalik regulaarselt kraave hooldada 
vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 

6.6 Soldina küla 

6.6.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Soldina küla 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal. 

• Ühisveevarustuse torustik on käesolevaks ajaks amortiseerunud ning 
sageli esineb lekkeid ja veekadusid. Ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 
420 meetrit. Torustik ja toruarmatuur on üle 30 aasta vana ja selle tehniline 
seisukord on halb. Torud on valdavalt malmist, alla 50 mm läbimõõduga torud 
ka terasest; 

• Nõuetekohased tuletõrje veevõtukohad Soldina küla keskuses puuduvad. 

6.6.2 Perspektiivne veetarve Soldina külas 

Soldina külas on ühisveevärgiga käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 30 elanikku. 
Ühisveevärgi vett kasutavad asutused ning ettevõtted Soldina külas puuduvad. Kokku 
oli ühisveevarustusega varustatud tarbijate veetarve 2011. aastal 774 m3/a ehk 
ligikaudu 2,1 m3/d. Alljärgnevas tabelis 50 on toodud Soldina küla perspektiivne 
veetarve. 
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Tabel 50. Soldina küla perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Elanike arv   90 88 88 88 88 88 88 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   30 30 56 70 70 70 70 

Liitunute osakaal % 33 34 64 80 80 80 80 

Ühiktarbimine l/d*in 72 74 76 78 80 80 80 

Elanike veetarve m
3
/d 2,2 2,2 4,3 5,5 5,6 5,6 5,6 

Omatarve m
3
/d 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 

Veetarve kokku m
3
/d 2,4 2,5 4,8 6,1 6,3 6,3 6,3 

Veekaod m
3
/d 1,1 0,7 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 

Veetootmine kokku m
3
/d 3,5 3,1 5,2 6,6 6,8 6,8 6,8 

Elanike veetarve  m
3
/a 788 810 1 553 1 993 2 044 2 044 2 044 

Omatarve  m
3
/a 93 95 183 234 240 240 240 

Veetarve kokku  m
3
/a 881 906 1 736 2 227 2 284 2 284 2 284 

Veekaod  m
3
/a 394 243 155 199 204 204 204 

Veetootmine kokku  m
3
/a 1 275 1 149 1 891 2 426 2 489 2 489 2 489 

Perspektiivne veetarve Soldina külas on aastal 2025 ligikaudu 6,3 m3 ööpäevas (tabel 
50). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbivad elanikud 
ööpäevas 80 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et ühisveevarustuse 
arendamise ja rekonstrueerimise käigus tagatakse ühisveevarustuse liitumise võimalus 
suuremale enamusele Soldina küla keskuse elanikele ning ühisveevarustusega liitunud 
elanike arv suureneb 70-le. Ühisveevarustusega liitunud asutused ja ettevõtted 
Soldina külas puuduvad. Veekaod Soldina külas on 2011. aastal olnud üsna 
märkimisväärsed. Soldina küla puurkaev-pumplast ühisveevõrku suunatava vee 
koguse ning tarbijateni jõudva (müüdud) vee koguse põhjal oli 2011. aastal veekadu 
ligikaudu 74 % ehk  ca 1,6 m3/d. Ühisveevärgi torustike rekonstrueerimise tulemusel 
on eeldatud, et veekadude osakaal väheneb 10 %-ni tarbitud vee kogusest. 

6.6.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Soldina külas on ühisveevarustuse tarbeks kasutusel üks puurkaev (katastri nr 2125). 
Veevõrku suunatav vesi vastab joogivee kvaliteedi nõuetele. Puurkaevust võetava vee 
puhastamiseks on kasutusel rauaeraldusfiltrid. Kuna olemasolevad ühisveevarustuse 
torustikud on amortiseerunud on vajalik need rekonstrueerida. 

6.6.4 Veevarustuse edasine areng 

Soldina külas on ühisveevarustusega liitunud peamiselt keskasula korrusmajade ja 
eramajade elanikud. Perspektiivis (aastaks 2025) on arvestatud, et 
ühisveevarustussüsteemiga on ühendatud või liitumise võimalus on tagatud suuremale 
enamusele Soldina küla keskuse elanikele. Arendamise kava esimeses etapis (2013-
2016) on planeeritud ühisveevarustuse torustike rekonstrueerimine Soldina külas. 
Käesolevas arendamise kavas on pikemas perspektiivis (2017-2025) ette nähtud 
nõuetekohase tuletõrje veevõtukoha (-mahuti) rajamine Soldina küla puurkaev-
pumpla lähedusse. Ühisveevarustuse arendamine ja rekonstrueerimine toimub valla 
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(või vee-ettevõtte) omavahenditest ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
toetuste abil. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud tegevused 
Soldina külas. 

Soldina küla olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse ja -
kanalisatsioonirajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisades esitataval joonisel 5. 

Ühisveevärgi arendamise I etapp, 2013-2016 

Soldina küla ühisveevarustuse torustikud on enam kui 30 aastat vanad ning seetõttu 
käesolevaks ajaks täielikult amortiseerunud. Ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 
420 meetrit. Torustiku seisukord on halb ning sageli esineb ka lekkeid ja veekadusid. 
Seetõttu on vajalik arendamise kava esimeses etapis ühisveevarustuse torustik 
rekonstrueerida. Kuna paljud veetorud on rajatud erakinnistutele on raskendatud 
torustike hooldustööd, mistõttu paigaldatakse need rekonstrueerimise käigus teede 
äärde. 

Veevarustussüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2013-2016: 

• Soldina küla ühisveevarustuse torustike rekonstrueerimine kogupikkusega 
hinnanguliselt 420 meetrit; 

Ühisveevärgi arendamise II etapp, 2017-2025 

Lahendamist vajab ka küla tuletõrje veevarustus, kuna küla keskuses pole tagatud 
piisav tuletõrjevee varu (vastavalt tuletõrje veevarustuse standardile EVS 812-
6:2012). Soldina külas on naftabaasi territooriumil olemas tuletõrje veevõtumahuti 
(maa-pealne), kuid vee kättesaadavuse ja kasutusvõimaluste kohta andmed puuduvad. 
Seetõttu on arendamise kavas planeeritud nõuetekohase tuletõrje veevõtumahuti 
rajamine Soldina küla keskusesse. Rajatav tuletõrje veevõtumahuti peab olema ca 100 
m3 suurune ning selle täitmine toimub puurkaevu veega. Lisaks on vajalik 
veevõtukoht nõuetekohaselt tähistada.  

Veevarustussüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2017-2025: 

• Tuletõrje veevõtumahuti rajamine Soldina küla puurkaev-pumpla lähedusse. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Soldina külas on toodud tabelis 51. 
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Tabel 51. Soldina küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Amortiseerunud ühisveevarustuse torustike 

rekonstrueerimine Soldina külas m 420 66 890 

sh veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine eraldi 

kaevikus m 72 12 240 

sh veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine 

ühises kaevikus m 348 46 980 

sh majaühenduste rajamine/rekonstrueerimine tk 10 7 670 

Uuringud, projekteerimine 10%   6 689 

Ettenägematud kulud 10%     6 689 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     3 345 

Soldina küla 

ühisveevärgi  

rekonstrueerimine 

2013-2016 

KOKKU:     83 613 

Tuletõrje veevõtumahuti rajamine küla keskusesse tk 1 28 760 

Uuringud, projekteerimine 10%     2 876 

Ettenägematud kulud 10%     2 876 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     1 438 

Soldina küla 

ühisveevärgi 

arendamine 2017-

2025 

KOKKU:     35 950 

Soldina küla ühisveevärgi rekonstrueerimine ja arendamine KOKKU: 119 563 

6.6.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Ühiskanalisatsioon Soldina külas puudub ning reovee puhastamist kohapeal ei toimu. 
Tekkiv reovesi kogutakse kogumismahutitesse ning purgitakse lähipiirkonnas asuvale 
suuremale puhastile (Olgina reoveepuhasti). Kogumismahutite (-kaevude) 
tühjendamist teostatakse äravedamisteenust pakkuva paakautoga. Mahutite 
tühjendamist tellivad kohalikud elanikud ise. 

Soldina külas käesoleval ajal reoveekogumisala moodustatud pole. Lähtuvalt 
reoveekogumisala määramise kriteeriumitest (Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009. a. 
määrus nr 57 „Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid1“) peab määratava 
reoveekogumisala minimaalne suurus olema 5 ha. Sellest lähtuvalt pole küla keskuse 
tiheasustusala piisavalt suur reoveekogumisala moodustamiseks.  

6.6.6 Soldina küla perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Soldina küla reostuskoormus on ligikaudu 70 ie. Perspektiivis on 
arvestatud, et rajatava ühiskanalisatsiooniga liituvad suurem enamus küla keskuse 
elanikest, ehk ligikaudu 70 inimest. Soldina küla perspektiivne reovee vooluhulk ja 
reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 52).  Infiltratsioonivee 
osakaaluks on arvestatud 30 % tarbijatele pumbatud vee kogusest.  
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Tabel 52. Soldina küla perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus. 
Parameeter Ühik 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

ÜK-ga ühendatud elanike arv  0 28 56 70 70 70 70 

Liitunute osakaal % 0 32 64 80 80 80 80 

Ühiktarbimine l/d*in 72 74 76 78 80 80 80 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 0,0 2,1 4,3 5,5 5,6 5,6 5,6 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 0,0 2,1 4,3 5,5 5,6 5,6 5,6 

Infiltratsioon m
3
/d 0,0 0,6 1,3 1,6 1,7 1,7 1,7 

Reovesi kokku m
3
/d 0,0 2,7 5,5 7,1 7,3 7,3 7,3 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 0 756 1 553 1 993 2 044 2 044 2 044 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 0 0 0 0 0 0 0 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 0 756 1 553 1 993 2 044 2 044 2 044 

Infiltratsioon m
3
/a 0 227 466 598 613 613 613 

Reovesi kokku m
3
/a 0 983 2 019 2 591 2 657 2 657 2 657 

 

Soldina küla elanike poolt tekitatud arvutuslik perspektiivne reovee vooluhulk on 
ööpäevas ca 5,6 m3 (vt tabel 52). Ühiskanalisatsiooniga varustatud asutused ja 
ettevõtted Soldina külas puuduvad. Soldina küla reoveepuhasti ööpäevane 
reostuskoormus on ligikaudu 4,2 kg BHT7/d. Antud parameetrid on arvutuslikud ning 
võivad mõnevõrra erineda reaalsest olukorrast. 

6.6.7 Reovee puhastamise alternatiivid 

Arendamise kava esimeses etapis tuleb leida lahendus Soldina külas tekkiva reovee 
puhastamiseks. Töö koostajad kaalusid erinevaid reoveepuhastuse alternatiive, 
selgitamaks välja tehnilisest aspektist, keskkonnamõjude seisukohalt ning 
majanduslikult kõige parem lahendus Soldina küla reovee puhastamiseks. 

Reoveepuhasti perspektiivse reostuskoormuse arvestamisel on võetud arvesse üksnes 
ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike poolt moodustuva olmereoveega. Alternatiivide 
hulka ei kuulu reovee survetorustiku ehitamine ja reovee juhtimine lähedalasuvale 
suuremale reoveepuhastile, kuna selle maksumus ületaks mitmekordselt kohapealse 
reoveepuhasti rajamise maksumust. 

Seega on Soldina külas tekkiva reovee puhastamiseks kaalutud järgnevaid 
alternatiive:  

Alternatiiv A – Biokiletehnoloogial põhineva kompaktreoveepuhasti (tehase 
valmidusega) rajamine; 

Alternatiiv B – Kogumismahutite rajamine ja nende tühjendamine lähedalasuvale 
suuremale reoveepuhastile; 

Alternatiiv C – Pinnasfiltersüsteemil põhineva reoveepuhasti rajamine; 

Alternatiiv D – Mehaanilisest võrest, septikust ning biotiikidest koosneva 
reoveepuhasti rajamine. 
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6.6.7.1 Alternatiiv A – Biokiletehnoloogial põhineva kompaktreoveepuhasti (tehase 
valmidusega) rajamine 

Soldina külas puudub ühiskanalisatsioon. Perspektiivis on vajalik koos 
ühiskanalisatsiooni arendamisega tagada reovee nõuetekohane puhastus. Selleks 
rajatakse uus biokiletehnoloogial põhinev tehasevalmidusega reovee kompaktpuhasti, 
mille koosseisu kuuluvad järgmise sõlmed: võrekaev, mitmeastmeline septik, 
biokilekandjatega bioreaktor-aerotank, järelsetiti ning jääksettemahuti. Reovesi 
suunatakse puhastusprotsessi küla keskuse korrusmajade juurde rajatava 
reoveepumpla abil. Reovee õhustamiseks ettenähtud puhur paikneb selleks ettenähtud 
mahutis. Rajatava reoveepuhasti ümber rajatakse piirdeaed ning puhastini rajatakse 
juurdepääsutee. Samuti on vajalik elektriliitumise rajamine. Lisaks on vajalik heitvee 
juhtimiseks suublasse (Soldina peakraavi) rajada ca 70 meetri pikkune 
heitveetorustik. 

Alternatiiv A hinnanguline maksumus on 84 193 eurot. 

6.6.7.2 Alternatiiv B – Reovee kogumismahutite rajamine ning reovee äravedu 
Olgina aleviku reoveepuhastile 

Soldina küla keskuses tekkiva reovee kogumiseks on planeeritud rajada reovee 
kogumismahuti ning ligikaudu 420 meetrit isevoolseid kanalisatsioonitorustikke. 
Eeldatud on, et kogu tekkiv reovesi kogutakse kokku ühte kohta. Rajatava reovee 
kogumismahuti kogumaht peaks olema ca 80 m3, mis võimaldab mahutada kahe 
nädala jooksul moodustuva reovee. Kogumismahuti tühjendamine toimub selleks 
ettenähtud paakautoga ning tekkiv reovesi purgitakse Olgina aleviku reoveepuhasti 
purgimissõlme. Kanalisatsioonitorustiku rajamise maksumuse korral on arvestatud, et 
see rajatakse valdavalt ühises kaevikus veetorustikuga.  

Alternatiiv B hinnanguline maksumus on 25 884 eurot. 

6.6.7.3 Alternatiiv C – Pinnasfiltersüsteemil põhineva reoveepuhasti rajamine 

Soldina külas puudub ühiskanalisatsioon. Perspektiivis on vajalik koos 
ühiskanalisatsiooni arendamisega tagada reovee nõuetekohane puhastus. Selleks 
rajatakse uus pinnasfiltersüsteemil põhinev reoveepuhasti. Pinnasfiltersüsteemina 
rajatav reoveepuhasti koosneb järgmistest sõlmedest: võrekaev, kolmekambriline 
septik (ca 12 m3), jaotus-pumbakaev, kaks paralleelset vertikaalvoolulist pinnasfiltrit 
(filtermaterjal paekivikillustik), vahekaev, horisontaalse läbivooluga pinnasfilter 
(filtermaterjal kruus), pumbakaev heitvee tagasipumpamiseks. Rekonstrueeritava 
reoveepuhasti ümber rajatakse piirdeaed ning puhastini rajatakse juurdepääsutee. 
Samuti on vajalik elektriliitumise rajamine. Lisaks on vajalik heitvee juhtimiseks 
suublasse (Soldina peakraavi) rajada ca 100 meetri pikkune heitveetorustik. 

Alternatiiv C hinnanguline maksumus on 84 272 eurot. 
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6.6.7.4 Alternatiiv D – Mehaanilisest võrest, septikust ning biotiikidest koosneva 
reoveepuhasti rajamine 

Soldina külas puudub ühiskanalisatsioon. Perspektiivis on vajalik koos 
ühiskanalisatsiooni arendamisega tagada reovee nõuetekohane puhastus. Selleks 
rajatakse uus mehaanilisest võrest, septikust ning biotiikidest koosnev reoveepuhasti. 
Rajatav reoveepuhasti koosneb järgmistest sõlmedest: mehaanilise võrega varustatud 
võrekaev, kolmekambriline septik (ca 15 m3), biotiigid. Kuna valdav osa puhastile 
suunatavast reostuskoormusest langeb biotiikidele tuleb nõuetekohase heitvee 
puhastusastme saavutamiseks (sh talvistes tingimustes) rajada ligikaudu 980 m2 
suurune biotiik (eeldatav eelpuhastuse efektiivsus heljumi ja orgaanilise aine osas 
~30% ning biotiigi projekteeritud koormus 30kgBHT/ha talvistes tingimustes). Lisaks 
on vajalik biotiigid isoleerida geomembraaniga, vältimaks reovee filtreerumist 
pinnasesse ning põhjavee reostuse ohtu. Rekonstrueeritava reoveepuhasti ümber 
rajatakse piirdeaed ning puhastini rajatakse juurdepääsutee. 

Alternatiiv D hinnanguline maksumus on 71 415 eurot. 

Soldina küla reoveepuhastuse alternatiivsete lahenduste hinnangulised aastased 
ekspluatatsioonikulud on toodud tabelis 53. 

Tabel 53. Erinevate alternatiivide aastased ekspluatatsioonikulud (ilma 
käibemaksuta) 

 Alternatiivne lahendus  Ühik Ekspluatatsioon kokku 

Biokiletehnoloogial põhinev 

kompaktpuhasti eurot/a 

2 605 

 

Reovee kogumine ja äravedu eurot/a 15 360    

Pinnasfiltersüsteem eurot/a 1 728 

Võrest, septikust ning 

biotiikidest koosnev puhasti  eurot/a  1 185    

 

6.6.7.5 Sobivaima alternatiivi valik ja põhjendamine 

Tabelis 54 on võrdlevalt toodud nelja alternatiivse reoveepuhastustehnoloogia 
maksumuste ja ekspluatatsioonikulude hinnang pikema ajaperioodi lõikes. 
Alternatiivsete lahenduste korral on arvestatud 30 aastase kasutusaja jooksul 
tehtavates investeeringutes seadmete ühekordse väljavahetamise vajadusega (eluiga 
15 aastat). Pinnasfiltersüsteemi puhul on arvestatud ka filtermaterjali ühekordse 
väljavahetamise vajadusega 30 aastase kasutusaja jooksul. Alternatiiv D korral on 
arvestatud biotiikide puhastamise vajadusega iga ca 6 aasta tagant. Samuti on 
arvestatud, et puhasti konstruktsioonide ja rajatiste eluiga on 40 aastat ning seetõttu 
omavad puhastid peale 30 aasta kasutusaja möödumist teatavat jääkväärtust. 
Ekspluatatsioonikulud on arvutatud pikema ajaperioodi (30 aastat) kohta. Tabeli 
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viimases veerus on toodud 30 aasta investeeringute ja ekspluatatsioonikulude 
summaarne maksumus. 

Tabel 54. Alternatiivide maksumuste ja ekspluatatsioonikulude võrdlev hinnang 
pikema ajaperioodi lõikes (ilma käibemaksuta) 

Maksumus (eurot)* 

Alternatiiv Ehitus-

maksumus 

Seadmete 

asendamiskulutus 

Investeeringu  

jääkväärtus 

Investeering 

30 a 

Ekspluatatsioon 

30 a 
Kokku 

Alternatiiv A - 

Biokile 

kompaktpuhasti         84 193          16 839          16 839             84 193               78 165    162 357    

Alternatiiv B – 

Reovee kogumine         25 884                   -            6 471             19 413              460 791    480 204    

Alternatiiv C -

Pinnasfiltersüsteem         84 272          12 876          17 849             79 299               51 842    131 141    

Alternatiiv D - 

Võrest, septikust 

ning biotiikidest 

koosnev puhasti         71 415          20 055          16 176             75 294               35 544    110 839    

*Investeeringu hetkeväärtus 

Vastavalt alternatiivide analüüsile on rajamismaksumuse põhjal odavaimaks 
lahenduseks mehaanilisest võrest, septikust ning biotiikidest koosneva reoveepuhasti 
rajamine (Alternatiiv D) ning kallimaks lahenduseks kogumiskaevude rajamine ning 
reovee äravedu suurema puhasti juurde (Alternatiiv B). Samuti on Alternatiivi D 
korral kõige väiksemad ka ekspluatatsioonikulud. Samas on mehaanilisest võret, 
septikust ning biotiikidest koosneva puhastil mõningaid puudusi. Alternatiiv D korral 
langeb biotiikidele suurem osa puhastile suunatava reovee reostuskoormusest ning 
need mudastuvad kiiremini. Samuti võib biotiikide puhastusefekt olla talvel väga 
madal. Lisaks tuleb arvestada, et põhipuhastina kasutatavate biotiikide kuja on 
vastavalt VV määrusele nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded1“ 50 meetrit. 
Kuna põhjavesi on piirkonnas valdavalt kaitsmata tuleb reovee pinnasesse 
filtreerumise ning põhjaveereostuse vältimiseks biotiigid isoleerida geomembraaniga. 
Lisaks on vajalik biotiike regulaarselt settest puhastada tagamaks nõuetekohane 
reoveepuhastus. Antud juhul on eeldatud, et puhasti nõuetekohase ekspluatatsiooni ja 
hoolduse, sh võre puhastamise, septiku tühjendamise ning biotiikide puhastamise 
korral suudab reoveepuhasti tagada VV määruses nr 99 „Reovee puhastamise ning 
heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1“ 
nõutavad heitvee piirväärtused. Tulenevalt sellest, et Soldina külas tekkiv reovee 
vooluhulk ja reostuskoormus on võrdlemisi väike ning lisaks hooajati kõikuv, on 
Alternatiiv D eeliseks teiste reoveepuhastuse lahenduste ees protsessi opereerimise 
lihtsus ning suur puhverdusvõime. 

Seetõttu on sobilikuks alternatiiviks Soldina külas tekkivate reovete 
puhastamiseks võrekaevust, septikust ja biotiikidest koosneva reoveepuhasti 
rajamine. 
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6.6.8 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2024) on 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem osa Soldina küla keskuses 
ühisveevarustusega liitunud elanikest.  

Kuna käesoleval ajal Soldina külas reoveepuhasti puudub, siis on planeeritud 
arendamise kava esimeses etapis (2013-2016) rajada küla keskuses tekkiva reovee 
puhastamiseks uus reoveepuhasti. 

Ühiskanalisatsioon küla keskuses samuti puudub. Seetõttu on planeeritud 
ühiskanalisatsiooni rajamine, tagamaks ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus 
kõigile Soldina küla keskuses ühisveevarustusega liidetud tarbijatele. Soldina küla 
ühiskanalisatsiooni arendamine ning reoveepuhasti rajamine on planeeritud 
arendamise kava esimesse etappi (2013-2016). Ühiskanalisatsiooni torustikud 
rajatakse ühises kaevikus veetorustikega. Ühiskanalisatsiooni arendamine ja 
rekonstrueerimine toimub valla (või vee-ettevõtte) omavahenditest. 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Soldina külas. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise I periood, 2013-2016.  

Soldina külas puudub ühiskanalisatsioon ning reoveepuhasti. Arendamise kava 
esimeses etapis rajatakse Soldina küla keskusesse kokku ligikaudu 405 meetrit 
isevoolseid ning ca 120 meetrit survelisi kanalisatsioonitorustike. Isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine toimub valdavalt ühises kaevikus rajatava 
veetorustikuga. Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamiseks kasutatakse 
plasttorustike De160 mm ning survekanalisatsiooni torustike rajamiseks plasttorustike 
De110 mm.  

Lisaks on vajalik rajada ka reoveepumpla reovee suunamiseks küla keskusest 
kirdesuunas planeeritavasse reoveepuhastisse. Rajatav reoveepumpla on kahe 
pumbaga kompaktpumpla, mille abil pumbatakse kogu ühiskanalisatsiooni juhitav 
reovesi rajatavasse reoveepuhastisse. Vastavalt alternatiivide analüüsile on parim 
lahendus reovee puhastamine kohapeal ning selleks võrekaevust, kolmekambrilisest 
septikust (15 m3) ja biotiikidest (ca 980 m2) koosneva reoveepuhasti rajamine. Lisaks 
on vajalik biotiigid isoleerida geomembraaniga, vältimaks reovee filtreerumist 
pinnasesse ning põhjavee reostuse ohtu. Rekonstrueeritava reoveepuhasti ümber 
rajatakse piirdeaed ning puhastini rajatakse juurdepääsutee. 

Kanalisatsioonisüsteemi arenguks vajalikud tegevused aastatel 2013-2016: 

• Soldina küla reovee puhastamiseks võrekaevust, septikust ja biotiikidest 
koosneva reoveepuhasti rajamine; 

• Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine kogupikkusega ca 405 meetrit 
ning survelise kanalisatsiooni torustiku rajamine pikkusega ca 120 meetrit; 

• Reoveepumpla rajamine küla keskusesse korrusmajade juurde. 
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Ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Soldina külas 
on toodud tabelis 55. 

Tabel 55. Soldina küla ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine 

Soldina külas (sh heitveetorustiku rajamine) m 405 66 245 

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike rajamine 

eraldi kaevikus m 60 12 000 

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike rajamine 

ühises kaevikus m 345 46 575 

sh majaühenduste rajamine tk 10 7 670 

Survekanalisatsiooni torustiku rajamine m 120 18 000 

Soldina külas reoveepumpla rajamine kmpl 1 28 760 

Soldina küla reoveepuhasti rajamine kmpl 1 57 130 

Uuringud, projekteerimine 10%     17 014 

Ettenägematud kulud 10%     17 014 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     8 507 

Soldina küla 

ühiskanalisatsiooni 

arendamine 2013-

2016 

KOKKU:     212 669 

Soldina küla ühiskanalisatsiooni arendamine KOKKU: 212 669 

 

6.6.9 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveesüsteemide arendamine aastatel 2013-2025. Tulenevalt Euroopa Liidu 
Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti veemajanduspoliitika 
strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, 
kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 
(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise 
printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide 
käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides. 

Sademeveekanalisatsioon Soldina külas puudub. Sademevete ärajuhtimiseks on 
kasutusel eelkõige kraavid. Perspektiivis on vajalik regulaarselt kraave hooldada 
vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 

6.7 Auvere küla 

6.7.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Ühisveevarustuse toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. Auvere 
külas on üks veevõrk, mis on 2000-ndate aastate alguses suures osas rekonstrueeritud. 
Käesoleval ajal tarbitakse külas ühe puurkaevu (katastri nr. 2334) vett, mis suunatakse 
otse veevõrku. Veetöötlusseadmed puurkaev-pumplas puuduvad. Ühisveevarustusega 
varustatud küla püsielanike elamutesse on vee-ettevõtte poolt paigaldatud 
rauaeraldusfiltrid. Veevõrgust võetav vesi vastab üldiselt joogivee kvaliteedi nõuetele 
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(Sotsiaalministri 31.07.2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid"). 

6.7.2 Perspektiivne veetarve Auvere külas 

Auvere küla ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 15 elanikku. 
Ühisveevärgi vett kasutavad üksnes Auvere küla keskuses elavad elanikud. Kokku on 
ühisveevarustusega varustatud tarbijate veetarve 252 m3/a ehk ligikaudu 0,7 m3/d. 
Alljärgnevas tabelis 56 on toodud Auvere küla perspektiivne veetarve. 

Tabel 56. Auvere küla perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Elanike arv   22 22 22 22 22 22 22 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   15 15 15 15 15 15 15 

Liitunute osakaal % 68 68 68 68 68 68 68 

Ühiktarbimine l/d*in 50 54 58 62 66 70 74 

Elanike veetarve m
3
/d 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve m
3
/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omatarve m
3
/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Veetarve kokku m
3
/d 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 

Veekaod m
3
/d 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Veetootmine kokku m
3
/d 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 

Elanike veetarve  m
3
/a 274 296 318 339 361 383 405 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m
3
/a 0 0 0 0 0 0 0 

Omatarve m
3
/a 13 14 15 16 17 18 19 

Veetarve kokku  m
3
/a 287 310 333 356 379 402 424 

Veekaod  m
3
/a 22 27 32 34 36 38 41 

Veetootmine kokku  m
3
/a 309 336 364 390 415 440 465 

Perspektiivne veetarve Auvere külas on aastal 2025 ligikaudu 1,2 m3 ööpäevas (tabel 
56). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbivad elanikud 
ööpäevas ligikaudu 74 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et suurem 
enamus Auvere küla keskuse elanikest on liitunud ühisveevarustusega. Auvere küla 
puurkaev-pumplast ühisveevõrku suunatava vee koguse ning tarbijateni jõudva 
(müüdud) vee koguse põhjal oli veekadu 2011. a. ligikaudu 8 % ehk ca 0,1 m3/d. 
Perspektiivis on arvestatud, et veekadude osakaal moodustab 10 % tarbitud vee 
kogusest. 

6.7.3 Veevarustuse edasine areng 

Ühisveevärk on suures osas rekonstrueeritud 2000-ndate aastate alguses ning on heas 
seisukorras, mistõttu täiendavaid investeeringuid ühisveevärgi arendamiseks ning 
rekonstrueerimiseks pole arendamise kava 5-10 aastase perioodi jooksul ette näha.  

Auvere küla olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse ja 
kanalisatsioonirajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisades esitataval joonisel 6. 
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6.7.4 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Ühiskanalisatsioon Auvere külas puudub ning reovee puhastamist kohapeal ei toimu. 
Samuti pole küla keskuses moodustatud reoveekogumisala. Tekkiv reovesi kogutakse 
kogumismahutitesse ning purgitakse lähipiirkonnas asuvale suuremale puhastile 
(Sinimäe reoveepuhasti). Kogumismahutite (-kaevude) tühjendamist teostatakse 
äravedamisteenust pakkuva paakautoga. Mahutite tühjendamist tellivad kohalikud 
elanikud ise. 

Üksikmajapidamistes (sh. hajaasustusega külad), mis jäävad välja 
reoveekogumisaladest, võib kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel (sh. 
Auvere külas) pinnasesse immutada kuni 10 m3 vähemalt bioloogiliselt puhastatud 
heitvett ööpäevas. Lisaks võib nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse 
immutada kuni 5 m3 mehaaniliselt puhastatud olmereovett (v.a. vesikäimlast pärit 
reovesi) ööpäevas. Heitvee pinnasesse juhtimisel on oluline silmas pidada, et heitvee 
immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat 
taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. 

Vältimaks maapinnalähedase põhjaveekihi reostumist, tuleb tagada reovee 
kogumismahutite veekindlus ning kontrollida mahutite tühjendamist. 

6.7.5 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveesüsteemide arendamine aastatel 2013-2025. Tulenevalt Euroopa Liidu 
Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti veemajanduspoliitika 
strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, 
kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 
(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise 
printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide 
käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides. 

Sademeveekanalisatsioon Auvere külas puudub. Sademevete ärajuhtimiseks on 
kasutusel eelkõige kraavid. Perspektiivis on vajalik regulaarselt kraave hooldada 
vältimaks vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 
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7. Finantsanalüüs 

7.1 Arendustegevuse finantseerimisvajadused, prioriteedid ning 
võimalused 

Tabelis 57 on kokkuvõtlikult välja toodud investeeringute maht, mis on vajalik 
Vaivara valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamiseks ning 
rajamiseks arendamise kava perioodi jooksul. Investeeringu kogusumma, mis on 
vajalik vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks ja rekonstrueerimiseks on 
suurusjärgus 2,33 miljonit eurot (investeering ei sisalda käibemaksu). Tuleb 
arvestada, et investeeringu suurus on välja arvutatud vastavalt tabelis 34 toodud 
hindadele, mis võivad käesoleval ajal kuni 20% vahemikus erineda reaalsetest 
ehitushindadest. 

Investeeringute tegemisel tuleb arvestada ka rahaliste finantseerimisvõimalustega 
ning Euroopa Liidu poolt kehtestatud direktiividega, millele peavad vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemid vastama, et vähendada elanikkonna terviseriske ning 
keskkonna reostumist. Tabelis on jaotatud investeeringud eelkõige EL direktiividest 
tulenevate kohustuste tähtaegasid ja elanikkonna maksevõimet arvestades. 
Veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine üksnes valla (või vee-ettevõtte) 
omavahenditest ei ole piisavate finantseerimisvahendite puudumise tõttu võimalik. 
Arenguetappide elluviimiseks tuleb taotleda abi erinevatest finantsallikatest. 

Töös on arvestatud, et finantsabi taotletakse planeeritavate tegevuste tarbeks 
siseriiklikest allikatest (KIK). Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus ühisveevärgi 
ja –kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimisel ja rajamisel on kuni 85% projekti 
maksumusest. SA KIK veeprogrammi rahastatavate investeeringute puhul eeldatakse, 
et KOV ja vee-ettevõtte omafinantseering on 15 %. Omafinantseering võib olla 
kaetud ka laenuga.  

Tabelis 57 on välja toodud ka Vaivara vallas arendatavate projektide planeeritavad 
teostamise ajad ning eeldatav valla (või vee-ettevõtte) omafinantseeringu suurus. 
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Tabel 57. Vaivara valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja rajamiseks vajalikud investeeringud. 

Projekti nimetus Periood Ühik Kokku 

Kogumaksumus*, 

eur 

Omaosalus**, 

eur Rahastajad 

Puurkaev-pumplate ja reoveepuhastite kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemi 

arendamine 2013-2016 kmpl 1 44 339 6 651 OV, vee-ettevõte, KIK 

Sinimäe aleviku ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2013-2016     62 313 9 347 OV, vee-ettevõte, KIK 

Sinimäe aleviku Pargi tn puurkaevu tamponeerimine ning uue rajamine 

puurkaev-pumpla lähedusse   kmpl 1 62 313 9 347   

Sinimäe aleviku ühisveevõrgu arendamine 2017-2025     12 500 1 875 OV, KIK 

Tuletõrje veevõtukoha rekonstrueerimine    tk 1 12 500 1 875  

Olgina aleviku ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2017-2025     252 300 37 845 OV, vee-ettevõte, KIK 

Olgina aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine   kmpl 1 252 300 37 845   

Vaivara küla ühisveevõrgu arendamine ja rekonstrueerimine 2013-2016     693 288 103 993 OV, vee-ettevõte, KIK 

Veetorustike rajamine Vaivara külas   m 3204 632 569 94 885   

sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus   m 240 81 813 12 272   

sh veetorustike rajamine ühises kaevikus   m 2964 491 319 73 698   

sh majaühenduste rajamine   tk 62 59 438 8 916   

Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine   tk 1 60 719 9 108   

Vaivara küla ühisveevõrgu arendamine 2017-2025     12 500 1 875 OV, KIK 

Tuletõrje veevõtukoha rajamine   tk 1 12 500 1 875   

Vaivara küla ühiskanalisatsiooni arendamine 2013-2016     904 738 135 711 OV, vee-ettevõte, KIK 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine Vaivara külas   m 2932 589 044 88 357   

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike rajamine eraldi kaevikus   m 120 60 000 9 000   

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike rajamine ühises kaevikus   m 2812 469 606 70 441   

sh majaühenduste rajamine   m 62 59 438 8 916   

Survekanalisatsiooni torustiku rajamine   m 569 85 700 12 855   

Reoveepumplate rajamine Vaivara küla keskusesse   tk 2 71 900 10 785   
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Projekti nimetus Periood Ühik Kokku 

Kogumaksumus*, 

eur 

Omaosalus**, 

eur Rahastajad 

Vaivara küla reoveepuhasti rajamine   kmpl 1 158 094 23 714   

Kudruküla küla ühisveevõrgu arendamine 2017-2025     12 500 1 875 OV, KIK 

Tuletõrje veevõtukoha rajamine Narva jõe äärde   tk 1 12 500 1 875   

Soldina küla ühisveevõrgu arendamine ja rekonstrueerimine 2013-2016     83 613 12 542 OV, vee-ettevõte, KIK 

Amortiseerunud ühisveevarustuse torustike rekonstrueerimine Soldina külas   m 420 83 613 12 542   

sh veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine eraldi kaevikus   m 72 15 300 2 295   

sh veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine ühises kaevikus   m 348 58 725 8 809   

sh majaühenduste rajamine/rekonstrueerimine   tk 10 9 588 1 438   

Soldina küla ühisveevõrgu arendamine 2017-2025     35 950 5 393 OV,  KIK 

Tuletõrje veevõtumahuti rajamine   tk 1 35 950 5 393   

Soldina küla ühiskanalisatsiooni arendamine 2013-2016     212 669 212 669 OV, vee-ettevõte 

Isevoolsete ühiskanalisatsiooni torustike rajamine Soldina küla keskusesse   m 405 82 806 82 806   

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike rajamine eraldi kaevikus   m 60 15 000 15 000   

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike rajamine ühises kaevikus   m 345 58 219 58 219   

sh majaühenduste rajamine   tk 10 9 588 9 588   

Survekanalisatsiooni torustiku rajamine   m 120 22 500 22 500   

Soldina külas reoveepumpla rajamine   kmpl 1 35 950 35 950   

Soldina küla reoveepuhasti rajamine   kmpl 1 71 413 71 413  

Investeeringud kokku 2013-2016     2 000 957 480 912   

Investeeringud kokku 2017-2025     325 750 48 863   

Kõik kokku       2 326 707  529 775    

* Hinnad sisaldavad projekteerimise, projekti juhtimise, järelvalve ning uuringute kulusid, mis moodustavad koos ettenägematute kuludega projekti maksumusest kuni 25% 

** Arvestatud, et süsteemide väljaarendamiseks taotletakse raha KIK-ist. Omaosaluseks KIK-ist taotlemisel 15% 
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Tabelis 57 toodud projektide maksumustes ei ole kajastatud käibemaksu ning 
maksumused on arvestatud praegustes (2012. a.) hindades. 

Konkreetse finantsskeemi väljatöötamine on küllaltki aeganõudev ja keerukas 
protseduur, mistõttu seda käesoleva arendamise kava raames ei teostata. 

Töö järgmises peatükis (vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid) on vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste hinna kujundamisel arvestatud alginvesteeringule lisaks 
ehitushindade tõusu. Keskmiselt on prognoositud ehitushinna tõusuks aastatel 2013-
2025 ligikaudu 2,5-4,8 % aastas. Samas täpne projekti maksumus määratakse 
konkreetsete ehitajate poolsete hinnapakkumistega ning seetõttu ei pruugi pikaajaline 
investeeringute planeerimine kirjeldatud finantsskeemi alusel ühtida reaalse 
turusituatsiooniga igal järgneval aastal. 

7.2 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariif 

Käesoleva arendamise kava raames hinnatakse üldiselt, milline peaks olema 
arendamise kava elluviimise järgselt rakendatav veetariifipoliitika ja ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga liitumise tasu. Lõplikud tariifid töötab välja vee-ettevõte ning 
kooskõlastab Vaivara Vallavalitsus.  

7.2.1 Veetariifide kehtestamise põhimõtted 

Kõige tähtsamaks teguriks veetariifide väljatöötamisel on alaliselt elavate elanike arv 
vallas või veelgi täpsemalt inimeste arv, kes on ühendatud ühisveevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemi ning kes hakkavad tasuma veemaksu. Otstarbekas on määrata 
tariifid tarbitava vee hulga järgi.  

Väga oluline vee- ja kanalisatsioonitariifide kujundamisel on arvestada elanike 
maksevõimega. Tariifid peaksid jääma vahemikku 2-3% leibkonna 
netosissetulekutest. Keskmiseks leibkonnaliikme kuu netosissetulekuks on võetud ca 
248,34 eurot (2007. aasta Statistikaameti andmed Ida-Virumaa kohta).  

Vee- ja kanalisatsioonitariifide kujundamisel lähtutakse teostatavate investeeringute 
omaosalusest (15%) ja ekspluatatsioonikuludest, mis on arvutatud praegustes 
hindades. Lisaks tuleb arvestada nii ehitushindade kui ka tarbijahindade tõusuga 
arendamise kava perioodi vältel. Töö tabelis 58 on välja toodud koondtabel vee- ja 
kanalisatsioonitariifide kujunemisest. Tabelis toodud vee- ja kanalisatsioonitariifide 
korral on arvestatud olemasolevate ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni objektide 
amortisatsioonikulusid üksnes omafinantseeringu osas, mis Vaivara vallas teostatud 
vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise ja laiendamise projektide korral oli 
keskmiselt ligikaudu 24,6 % projekti abikõlbulikest kuludest. 

Arvestades palgatõusuks KIK-i ametlikud prognoosandmed 
(http://www.struktuurifondid.ee/file.php?10144401), võiks 2025. aastal Ida-Virumaa 
leibkonnaliikme netosissetulek olla ligikaudu 629,7 eurot. Maksimaalseks veetariifi 
suurusjärguks peetakse 2-3 % netosissetulekust kuus. Seega on sobiv suurusjärk 12,6-
18,9 eurot inimese kohta kuus. Kui arvestada keskmiseks veetarbeks 80 l inimese 
kohta ööpäevas, siis annab see tarbimiseks ligikaudu 2,4 m3 vett inimese kohta kuus.  
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Selle arvestuse järgi kujuneks 1 m3 tarbitava vee optimaalseks maksumuseks aastaks 
2025 ilma käibemaksuta 5,2-7,9 eurot. Tegemist on arvutuslike numbritega ning 
tegelik situatsioon võib erineda analüüsitavast. Seetõttu on oluline Vaivara valla 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava korraline ülevaatamine iga nelja 
aasta tagant, mis võimaldab analüüse korrigeerida. Põhjendatud vee hinna ja 
reoveepuhastuse hinna kalkulatsioon skeem on esitatud järgnevalt. 

Tariifide määramise eesmärgid: 

– tootmiskulude katmine; 

– investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide 
jätkusuutlikkuse tagamiseks; 

– kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; 

– keskkonnakaitse tingimuste täitmine; 

– põhjendatud tulukus; 

– ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kavale piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille 
ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. 

Veetariif koosneb veetootmise/puhastamise omahinnast ja sellele lisanduvast 
plaanilisest kasumist, millest osa suunatakse investeeringuteks. Vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise tabelis on arvestatud KIK-i kaudu 
rahastatavate projektide amortisatsioonikulusid tehtavatelt investeeringutelt 15%-
liselt. 

I Veetootmise omahind : 

1. elektrienergia maksumus. 

2. amortisatsioonikulud 2,5% a. puurkaev-pumplate, torustike ja mahutite 
rekonstrueerimis/rajamismaksumusest, arvestades, et nende 
amortisatsiooniaeg on 40 aastat. 

3. ressursimaks, mis devoni kuni ordoviitsiumi-kambriumi veele on 2013. aastast 
7,68 senti/m3 ning kambrium-vendi veele 8,58 senti/m3. Ressursimaksu tuleb 
arvestada väljapumbatud vee hulga, mitte tarbitava vee hulga alusel.  

4. töötasud inimestele, kes haldavad veevarustussüsteeme (arendamise kava 
perioodil on palkade tõusuks arvestatud 5,5-6,0%); 

5. remondikuludena on arvestatud 5% eelnevate kuluartiklite kogusummast. 

II Reovee puhastamise omahind kujuneb : 

1. Sinimäe ja Olgina aleviku ning Vaivara, Kudruküla ja Soldina külade reovee 
puhastamise ja pumpamise elektrikulud.  

2. amortisatsioonikulud 2,5% a. reoveepumplate, torustike ja reoveepuhastite 
rekonstrueerimis/rajamismaksumusest, arvestades, et nende 
amortisatsiooniaeg on 40 aastat. 
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3. töötasud inimestele, kes haldavad kanalisatsioonisüsteeme (arendamise kava 
perioodil on palkade tõusuks arvestatud 5,5-6,0%); 

4. Saastetasud on arvestatud reovee puhastamise omahinna sisse, tingimusel, et 
vett puhastatakse vastavalt vee-erikasutusloas väljastatud tingimustele. 

5. remondikuludena on arvestatud 5% eelnevate kuluartiklite kogusummast. 

Seega võiks Vaivara vallas arenguperioodi jooksul kujuneda vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hinnaks kokku ligikaudu 7,82 eur/m3. 

Välja kujunenud hind on praegusest hinnast küll kõrgem, kuid elanikkonna heaolu ja 
maksevõime kasvades siiski aktsepteeritav (kuni 3,3% leibkonnaliikme kuu 
sissetulekust). ÜVK kasutamise hinda on võimalik minimeerida vastavalt vee-
ettevõtte laienemise ning sellest tuleneva ÜVK väljaehitamisulatuse optimeerimisega 
pikemale ajaperioodile (ÜVK täielik väljaehitamise võimalikkus ning 
hinnakujunemine sõltub suuresti ka finantseerimisallikate poolt pakutavatest 
tingimustest). Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kujunev hind on näidatud tabelis 58, kus 
on muuhulgas arvestatud elanikkonna prognoositava palgatõusuga.  

Oluline on arvesse võtta, et allpool toodud tabelit ei saa ega tohi kasutada vee- ja 
kanalisatsioonihinna kehtestamiseks Vaivara vallas, kuid kindlasti tuleb tariifide 
kujundamisel arvestada finantsanalüüsi peatükis kirjeldatud põhimõtteid, mille alusel 
kujuneb veetootmise ja reovee puhastamise omahind. Perspektiivis tuleb kõikidel 
Vaivara valla ÜVK süsteemide aladel kujundada ühtne vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
hind. Ühtne vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind peaks olema nii eraõiguslikel isikutel 
kui ka juriidilistel isikutel. Erinev reoveeteenuse hind juriidilistel isikutel on 
põhjendatud ainult siis, kui ettevõtte tegevuse tulemusena tekib reovett, mille 
reoainete sisaldus on kõrgem olmereovee parameetritest. Tulevikus tuleb vajadusel 
kasutada oma haldusterritooriumil juriidilistele isikute poolt tekitatud reovee tariifi 
kujundamisel põhimõtet, et reoveeteenuse hind kujundatakse vastavalt 
reostuskoormusele.  

Käesolevas arendamise kavas toodud vee- ja kanalisatsiooniteenuse prognoositavad 
tariifid (tabel 58) iseloomustavad üksnes Vaivara valla veetootmise ja reovee 
puhastamise omahinda ning sellele lisanduvat plaanilist kasumit. Tabelis 58 toodud 
vee- ja kanalisatsioonitariifide prognoosi puhul pole hinna kujundamisel abonenttasu 
eraldi välja toodud. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifi prognoos on koostatud kogu 
Vaivara valla kohta lähtuvalt perspektiivsetest vee ja –kanalisatsiooniteenuse 
mahtudest ning veetootmise ja reovee puhastamise kuludest. Perspektiivne vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse tariif Vaivara vallas kehtestatakse vee-ettevõtte 
tegevuspiirkonna põhiselt ning selle kooskõlastab Vaivara Vallavalitsus. 

Alljärgnevas tabelis kajastatud vee- ja kanalisatsiooniteenuste hind sisaldab 
käibemaksu. Tabelist on näha, et vee- ja kanalisatsioonihindu tuleb tõsta küllaltki 
märgatavalt ning järsult, kuna vee ja reovee hind peab sisaldama nii 
ekspluatatsioonikulusid kui ka teostatud investeeringute amortisatsioonikulusid. 
Suurem hinnatõus on tulemas aastatel 2013-2015, mis on tingitud KIK-i kaudu 
rahastatava veemajandusprojekti raames tehtavatest suurtest lühiajalistest 
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investeeringutest. Kuigi perspektiivse ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tariifi 
prognoosimisel on arvestatud amortisatsioonikulusid üksnes teostatavate 
investeeringute omaosaluse põhjal, on vee-ettevõtluse jätkusuutlikkuse tagamiseks 
Vaivara vallas vajalik pikemas perspektiivis jõuda etalontariifiga tähistatud vee- ja 
kanalisatsioonitariifini, mis arvestab teostatavate investeeringute amortisatsioonikulu 
100 %-lisena (vt. tabelis 58 esitatud etalontariif). 

Arendamise kava koostajad on seisukohal, et nii pika perioodi vältel, nagu seda on 
arendamise kavas kajastatud, ei ole võimalik väga täpselt prognoosida palkade tõusu 
ja inflatsiooninäitajate muutust, mistõttu on soovitatav kindlasti iga nelja aasta tagant 
arendamise kava ülevaatus. Arendamise kava ülevaatusega on otstarbekas kontrollida 
vajalike investeeringute mahtusid ning vaadata üle ja vajadusel korrigeerida vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hinna prognoosi. 
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Tabel 58. Vaivara valla vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind (käibemaksuga) 
Aasta Ühik 2012* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ühisveevärgiga  liitunute 

arv - 877 875 897 919 957 997 1 037 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 

Ühiskanalisatsiooniga 

liitunute arv - 692 724 795 868 942 982 1 022 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 1 017 

Veeteenuse maht m
3
/a 28 957 29 389 30 531 31 664 33 263 34 930 36 605 36 935 37 408 37 448 37 459 37 470 37 482 37 493 

Kanalisatsiooniteenuse 

maht m
3
/a 18 679 19 813 22 181 24 576 27 053 28 659 30 272 30 587 31 043 31 068 31 068 31 068 31 068 31 068 

Veeteenuse hind eur/m
3
 1,99 2,05 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,50 2,60 2,69 2,78 2,87 2,96 

Kanalisatsiooniteenuse 

hind eur/m
3
 1,88 2,20 2,50 2,90 3,15 3,40 3,65 3,90 4,10 4,30 4,45 4,57 4,70 4,86 

Komplekshind** eur/m
3
 3,87 4,25 4,65 5,10 5,40 5,70 6,00 6,30 6,60 6,90 7,14 7,35 7,57 7,82 

Hinnatõus % 0,0 9,8 9,4 9,7 5,9 5,6 5,3 5,0 4,8 4,5 3,5 2,9 3,0 3,3 

Etalontariif (kogukulu, 

kasum, KM) eur/m
3
 6,11 11,44 11,89 12,26 12,54 12,45 12,39 12,63 12,68 12,88 13,10 13,33 13,41 13,66 

Leibkonnaliikme 

netosissetulek eur/kuu 304,7 321,4 340,1 360,5 382,1 404,9 428,7 453,6 479,6 506,8 535,4 565,3 597 630 

Leibkonnaliikme kulutus 

VK teenusele eur/kuu 7,88 8,85 9,93 11,14 12,05 12,97 13,90 14,83 15,78 16,52 17,11 17,61 18,14 18,74 

VK teenuse kulu osakaal 

sissetulekust % 2,6 2,8 2,9 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 

*Käesoleval ajal Vaivara vallas kehtiv vee- ja kanalisatsioonitariif. 

**Komplekshinna prognoosimisel on võttes arvesse vee-ettevõtluse kulusid 2011. aastal ning olemasolevate varade ning planeeritavate investeeringute 
amortisatsioonikulusid üksnes omaosaluse põhjal. 
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7.2.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tasu 

Liitumistasu on tasu, mida kinnistu omanik või valdaja tasub vee-ettevõttele 
liitumislepingu kohaselt osaliselt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamise eest. 
Liitumistasu suurus kinnistu omanikule või valdajale sõltub investeeringuprogrammi 
suurusest, teiste finantseerimisallikate osakaalust kogu programmi maksumuses ja 
liituvate abonentide arvust. Liitujate arv on otseses sõltuvuses kinnistu omanike ja 
valdajate soovist kasutada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuseid ning osaleda 
vastavate süsteemide rajamisel. 

Liitumistasu on ühekordne, seda võib maksta kas ühekorraga või osadena vastavalt 
kinnistu valdaja võimalustele. 

Järgnevalt on näitena esitatud üks võimalik metoodika liitumistasu arvutamiseks: 
 

M = K/G  

kus M on liitumistasu, G on uutele elamualadele asuvate elanike arv ja K on 
liitumisteks tehtavate investeeringute suurus. Investeeringute suurus kujuneb reaalselt 
ÜVK süsteemiga ühendamiseks tehtud kulutustest. 

7.2.3 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnast välja jäävate majapidamiste 
reoveekäitlus 

Piirkondades, mis paiknevad reoveekogumisaladel, kuid kus puudub 
ühiskanalisatsioonisüsteem, peavad reovee kogumiseks olema veetihedad 
kogumisakaevud. Kogumiskaevude tühjendamist teostatakse äravedamisteenust 
pakkuva paakautoga. Kaevude tühjendamist tellivad kohalikud elanikud ise. 

Vaivara valla üksikmajapidamistes (sh. hajaasustusega külad), mis jäävad välja 
reoveekogumisaladest, võib kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel (valdav 
osa valla territooriumist) pinnasesse immutada kuni 10 m3 vähemalt bioloogiliselt 
puhastatud heitvett ööpäevas. Lisaks võib nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel 
(peamiselt valla lõuna- ja kaguosa) pinnasesse immutada kuni 5 m3 mehaaniliselt 
puhastatud olmereovett (v.a. vesikäimlast pärit reovesi) ööpäevas. Keskmiselt kaitstud 
põhjaveega aladel (valla kirdeosas) võib pinnasesse immutada kuni 5 m3 vähemalt 
mehaaniliselt puhastatud heitvett või kuni 50 m3 bioloogiliselt puhastatud heitvett 
ööpäevas. Heitvee pinnasesse juhtimisel on oluline silmas pidada, et heitvee 
immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat 
taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. 

Kogumiskaevude ja –mahutite tühjendamise ning samuti septiku sette ja kuivkäimlate 
sisu purgimise võimalus on olemas Sinimäe alevikus Mäealuse tn reoveepumpla 
juures ning Olgina aleviku reoveepuhasti juures. 
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Kokkuvõte 

Käesoleva töö tulemusena valmis Vaivara valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava, mis määratleb valla veemajanduse arengusuunad aastani 2024. 

Töö esimene peatükk annab ülevaate Vaivara valla sotsiaal-majanduslikust olukorrast, 
vee-ettevõtlusest ning valla majanduslikust olukorrast, samuti kirjeldab loodus- ja 
keskkonnatingimusi. Teine osa käsitleb Vaivara valla olemasolevate ühisveevärgi ja -
kanalisatsioonirajatiste seisukorda. Kolmas peatükk käsitleb ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamisega seotud seadusandlikke aspekte.  

Töö neljas osa kirjeldab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise aluseid ja 
võimalusi vallas ning määratleb arendamise kavaga piiritletava territooriumi. 
Viiendas peatükis tuuakse võimalused vee-ettevõtluse arendamiseks ning vee-
ettevõtte organisatsiooni tugevdamiseks vajalikud tegevused. Kuuendas peatükis on 
toodud valla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks vajalikud 
tegevused ning hinnatud nende elluviimiseks vajalikke investeeringute mahtusid.  

Töö viimases, seitsmendas peatükis analüüsitakse lähtuvalt vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide arenguks vajalike investeeringute mahtudest teenuste 
tariifipoliitikat ning kirjeldatakse arendamise kavas etappide elluviimiseks vajalikke 
finantseerimisvõimalusi.  

Arendamise kava ellurakendamise järgselt paraneb valla elanike elukvaliteet, väheneb 
piirkonna reostuspotentsiaal ning luuakse soodsad tingimused piirkonna edasiseks 
igakülgseks arenguks. 
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Lisa 1. Seadusandlik taust 

Vaivara valla arengukava aastateks 2013-2017 

Vaivara valla arengukava toob välja, et ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seisukorra 
ning probleemid Vaivara valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniga varustatud 
asulates.  
Arengukavas on eesmärkidena välja toodud kvaliteetse joogivee tagamine valla 
elanikele ning olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja uute 
rajamine. 

Veemajandusprojektid 

Järgnevalt on välja toodud vee- ja kanalisatsiooniprojektide üldised eesmärgid 
joogivee ja kanalisatsiooni valdkonnas. 

• EL Veepoliitika raamdirektiiviga (2000/60/EÜ) on sätestatud põhjavee, 
pinnavee, rannikuvee, siirdevee kaitse raamistik. Eesmärgiks on saavutada 
kõigi veekogude hea seisund aastaks 2015.  
Direktiiviga kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, mille 
elluviimiseks näeb direktiiv ette valgalapõhise veemajanduse korraldamise.  

Direktiivi alusel kehtestatavate keskkonnaeesmärkide saavutamiseks 
koostatakse igale vesikonnale meetmete programm, mille rakendamist 
alustatakse 2009. aastal iga vesikonna veemajanduskava raames. Direktiivi 
alusel kehtestatud keskkonnaeesmärkide saavutamise esimene tähtaeg on 
2015. 

Aastaks 2010 peavad liikmesriigid tagama, et veehinna kujundamise poliitika 
innustab küllaldaselt veekasutajaid kasutama veeressursse tõhusalt, aidates 
seeläbi kaasa käesoleva direktiivi keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisele. 

• Joogivee direktiivi (98/83/EÜ) eesmärgiks on kaitsta inimeste tervist 
olmevee mistahes saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest, tagades 
olmevee tervislikkuse ja puhtuse. Eesti ühinemislepingus Euroopa Liiduga 
(lisa VI artikkel 9C) anti Eestile direktiivi rakendamiseks järgmised 
üleminekuajad: 

o Eestis ei kohaldata värvuse, vesinikioonide kontsentratsiooni, raua, 
mangaani, lõhna ja hägususe jaoks määratud indikaatornäitajate 
piirväärtusi: 

� Kuni 31. detsembrini 2007 veevarustussüsteemide suhtes, mille 
kaudu varustatakse joogiveega rohkem kui 2000 inimest; 

� Kuni 31. detsembrini 2013 veevarustussüsteemide suhtes, mille 
kaudu varustatakse joogiveega kuni 2000 inimest. 

o Eestis ei kohaldata kloriidi, elektrijuhtivuse ja sulfaadi jaoks määratud 
indikaatornäitajate piirväärtusi: 

� Kuni 31. detsembrini 2008 rohkem kui 2000 elanikuga 
asulates; 

� Kuni 31. detsembrini 2013 kuni 2000 elanikuga asula suhtes. 
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• Asulareovee direktiivi (91/271/EMÜ) eesmärgiks on kaitsta keskkonda 
asula- ja tööstusreovee kahjuliku mõju eest, kehtestades nõuded asulareovee ja 
tööstusreovee kogumisele, puhastamisele ja suublasse juhtimisele. Eesmärgi 
saavutamiseks tuleb reovesi kokku koguda reoveekogumisaladel ning 
puhastada.  
Vastavalt EL Ühinemiselepingule anti Eestile asulareovee puhastamise direktiivi 
rakendamiseks pikemad tähtajad, kui on sätestatud direktiivis. Eesti 
üleminekuaegadeks on : 

o Üle 10 000 ie reoveekogumisalade korral kuni 31.12.2009; 
o 2000 – 10 000 ie reoveekogumisalade korral kuni 31.12.2010. 

Direktiivist lähtuvalt tuleb reovesi koguda läbi ühiskanalisatsiooni, äärmuslikel 
juhtudel, näiteks kui reovee kokkukogumine läbi ühiskanalisatsiooni on 
majanduslikult põhjendamata, võib kogumist korraldada ka muul viisil, nt 
individuaalsete kogumissüsteemide kaudu. 

Alla 2000 ie reoveekogumisaladel tuleb vastavalt direktiivile tagada 
reoveepuhastite nõuetekohane töö. Samas peab reoveepuhasti nõuetekohase 
töö tagamiseks nõuetele vastama ka reovee kokkukogumise süsteem.  

Asulareovee puhastamise direktiivi nõuete rakendamiseks alla 2000 elanikuga 
asulates (50-2000 elanikku) on vaja teha investeeringuid 
kanalisatsioonitorustike, reoveepumplate ja reoveepuhastite ehitamiseks ning 
rekonstrueerimiseks. 

Viru alamvesikonna veemajanduskava 

Viru alamvesikonna veemajanduskava eesmärgiks on tagada tervisele ohutu joogivesi 
kogu elanikkonnale: joogivesi peab olema kättesaadav ja ei tohi sisaldada 
haigustekitajaid ega ülenormatiivselt keemilisi toksilisi ühendeid. Esimeses 
järjekorras (aastaks 2007) tuleb vastavusse viia suuremate asumite (üle 2000 inimese) 
veevarustus. Väljaspool järjekorda tuleb lahendada tervisele ohtlikke komponente 
(laiemalt levinud on fluor, mõnedes veehaaretes ka boor) sisaldavat joogivett 
kasutatavate ühisveevärkide vee vastavusse viimine joogivee nõuetega. Samuti tuleb 
tagada kõigile tiheasustusalade elanikele võimalus ühisveevärgiga liitumiseks. 
Kaugemas perspektiivis (2013) peab ühisveevarustuse (mida kasutavad enam kui 50 
inimest) vesi vastama kõigile kvaliteedinõuetele: olema nähtavalt puhas ja hea 
maitsega: vastama nõuetele indikaatornäitajate osas, olema tehnilistele normidele 
vastav. Väiksemate külade ja hajaasustuse osas tuleb aastaks (2014) korrastada 
veevarustus vähemalt rahuldavale tasemele: tagatud peab olema joogiveevarustus 
tervisele ohutu joogiveega, seda ka ohtlike ainetega reostunud aladel ja piirkondades 
ja perioodiliselt kuivavate kaevudega majapidamistes. 

Eesmärgiks on ka reovee nõuetekohane kogumine ja puhastamine. Selleks tuleb 
korrastada suuremate asulate (üle 2000 inimese) heitveesüsteemid ja 
puhastusseadmed aastaks 2010. Aastaks 2014 tuleb tagada: kõigile tiheasustusalade 
(reoveekogumisalade) elanikele võimalus liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga; 
kõige halvemas seisus olevate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide (torustikud, 
pumbajaamad, puhastid) nõuetele vastavusse viimine; veekogudesse või pinnasesse 
juhitava heitvee nõuetekohane puhastamine. Lisaks tuleb vee reostamise vältimiseks 
tagada veekaitsenõuetest kinnipidamine loomafarmides. Vältimaks ohtlike ainete 
emissioone vette tuleb lokaliseerida ja ohutustada jääkreostusallikad. 
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Üldine keskkonnaeesmärk on põhjaveekogumite hea seisundi säilitamine ja põhjavee 
säästlik kasutamine, sealhulgas: 

• 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. aasta lõpuks ellu nitraaditundliku ala nitraatidega reostamise 
vähendamise tegevuskava; 

• tagada vajalik veekaitserežiim põhjaveehaarete sanitaarkaitsealadel ja 
toitealadel; 

• puhastada nõuetekohaselt otselaskude kaudu põhjavette suunatav heitvesi. 

Jõgede osas lähtub käesolev veemajanduskava kolmest põhieesmärgist: 

• esimeseks eesmärgiks on tagada, et hoolimata prognoositavast kiirest 
majanduskasvust, sealhulgas põllumajanduse arengust järgmisel dekaadil, 
suudetakse ära hoida jõgede seisundi halvenemine. Seejuures olulisim on 
suurte jõgede vee kvaliteedi säilitamist, mis on olulised puhke ja 
suplusveekogud (Narva jõgi), joogiveeallikad (Narva jõgi) või kaitsealused, sh 
Natura jõed. Väga oluline on väärtuslike, heas seisundis jõelõikude hea 
seisundi säilitamine. 

• teiseks eesmärgiks on looduslike jõgede hea keemilise ja ökoloogilise seisundi 
taastamine, saavutades aastaks 2015 hea seisundi kõikjal, kus see võimalik. 
Jälle on esimeseks prioriteediks suplusjõed ja kaitsealused, sh Natura jõed. 

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

Järvede puhul on eesmärgiks säilitada väga heas ja heas seisundis väikejärvede 
seisund. Samuti tuleb parandada halvas ja keskmises seisundis järvede seisundit. 

Tugevasti muudetud veekogude puhul on eesmärgiks nende võimalikult 
looduslähedase seisundi taastamine. Selle poole tuleb püüda eelkõige väga suurte 
(Narva), suurte ja keskmiste (Kunda, Purtse) jõgede osas. Millistel puhkudel on 
looduslähedase seisundi taastamine võimalik ja otstarbekas tuleb selgitada iga esialgu 
tugevasti muudetud veekoguks hinnatud jõe täiendava uurimise ja määramistesti abil. 
Seejärel saab määrata nende veekogude täpsemad keskkonnaeesmärgid. 

Tehisveekogude puhul on eesmärgiks võimalikult looduslähedase seisundi 
kujundamine. Looduslähedasse seisundisse tuleb viia eelkõige inimtegevuse tõttu 
tekkinud veekogud, mille majanduslik kasutamine on lõppenud (näiteks ammendatud 
karjääridesse kujunenud veekogud, otstarbe kaotanud poldrite kanalid). 
Majanduslikus kasutuses olevate tehisveekogude puhul on esmaseks eesmärgiks 
tagada nende kasutamine moel, mis ei halvenda teiste pinna- ja põhjaveekogumite 
seisundit. 
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Maavarade kaevandamisel tuleb püstitada eesmärgiks kaevetööde selline 
planeerimine, et kujunevad veekogud oleks pärast kaevetööde lõppu ohutud, 
võimalikult looduslähedase ilmega ja hea ökoloogilise potentsiaaliga. 

Rannikumerele kehtib üldine hea seisundi säilitamise eesmärk, mille saavutamine 
oleneb suuresti kogu Läänemere kaitse eesmärkide elluviimisest rahvusvahelise 
koostöö raamis. Spetsiifilisteks eesmärkideks rannikul on siin paiknevate objektide 
(sadamad, heitveelasud merre, supelrannad) keskkonnanõuetele vastavaks viimine 
ning keskkonnaavariide vältimine sadamates. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadus 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadus võeti vastu 10.02.1999. a. (RT 1999, 25, 363), 
viimane uuendus, RT I 2010, 56, 363. Seadus reguleerib kinnistute veega varustamise 
ning kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 
ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu ning 
sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused. 

§ 2 lõige 1: Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille 
kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-
ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. Ühisveevärgi ja -
kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat 
üheskoos. 

§ 3 lõige 1: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni 
vahelise piiri määrab liitumispunkt. 

§ 31 lõige 1: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevöönd on ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni ehitisi ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus kinnisasja 
kasutamist on kitsendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste kaitse ja ohutuse 
tagamiseks. 

§ 6 lõige 1: Kohaliku omavalitsuse volikogu määratud vee-ettevõtjal on õigus võtta 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitujalt põhjendatud liitumistasu, arvestades 
käesolevas seaduses sätestatut. 

§ 6 lõige 2: Liitumistasu suuruse arvutab vee-ettevõtja, lähtudes liitumistasu 
arvutamise metoodikast. Konkurentsiametil või kohalikul omavalitsusel on vastavalt 
oma pädevusele õigus kontrollida liitumistasu suurust, selle põhjendatust ja vastavust 
metoodikale. 

§ 6 lõige 6:  Liitumistasuga tagatakse: 
1. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni 

arendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel 
konkreetses arenduspiirkonnas, välja arvatud käesoleva seaduse § 14 lõike 2 
punktis 6 nimetatud piirkonna arendamine; 

2. kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamine ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga ning kinnistu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja 
pinnavee ärajuhtimise süsteemi olemasolu korral selle ühendamine 
sademeveekanalisatsiooniga. 

§ 14 lõige 2 punkt 6: Teenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal oleks 
tagatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kavale piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 



 

127 

 

ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 
1999. aasta 22. märtsi. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §10 lõike 2 alusel on keskkonnaministri 
määrusega (nr. 75, 16.10.2003. a.) kehtestatud ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike 
ainete piirnormid ja väärtused, et rakendada põhimõtet reostuse ohutustamisest 
kohapeal. 

Veeseadus 

Linnade ja asulate reovee puhastamise aluseks on Eestis Veeseadus. Veeseadus võeti 
vastu 11.05.1994. a. (RT I 1994, 40, 655), viimati muudetud RT I 21.12.2011, 1. 
Veeseaduse ülesanne on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes 
ökoloogilise tasakaalu tagamine.  

§ 8 lõige 1: Vee erikasutuseks peab kasutajal olema tähtajaline luba ja võõra maa 
kasutamise korral ka maaomaniku nõusolek. Maaomaniku nõusolek ei ole nõutav 
sellise maa kasutamiseks, mis asub riigi omandisse kuuluva veekogu all või mis 
loetakse riigi omandis olevaks vastavalt maareformi seaduse § 31 lõikele 2. 

§ 132 lõige 1: Joogivee käitleja on ettevõtja, kelle tegevuseks on joogivee tootmine, 
varumine, töötlemine, pakendamine või muud toimingud, mille tulemusel joogivesi 
on kättesaadav tarbijale või teisele ettevõtjale, kes oma tegevuses peab kasutama 
joogivett tasu eest või tasuta. Joogivee käitlejaks ei loeta individuaalsest 
veevõtukohast vee võtjat, kes võtab vett keskmiselt vähem kui  10 m3 ööpäevas või 
vähem kui 50 inimese tarbeks, välja arvatud juhul, kui joogiveega varustamine on osa 
majandustegevusest või avalik-õiguslikust tegevusest. 

§ 23 lõige 1: Kõik isikud on kohustatud vältima vee reostamist ja liigvähendamist 
ning veekogude ja kaevude risustamist ning vee- elustiku kahjustamist. 

§ 241 lõige 4: Kohalik omavalitsus peab põhjavee kaitseks reoveekogumisalal tagama 
ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks reoveepuhastisse ning heitvee 
juhtimiseks suublasse, välja arvatud reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 
ie ning käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud juhul.  

§ 241 lõige 5: Kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa 
põhjendamatult suuri kulutusi, võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie 
või rohkem kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid.  

§ 241 lõige 7: Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab 
reovee tekitaja koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama 
selle veo kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas 
määratud purgimissõlme. 

§ 241 lõige 8: Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie, kus puudub 
ühiskanalisatsioon, võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatule 
nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett. 

§ 241 lõige 9: Reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem on 
kohtpuhastite, välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine ja 
heitvee pinnasesse immutamine keelatud. 

§ 28 lõige 2: Veehaarde sanitaarkaitseala ulatus, välja arvatud käesoleva paragrahvi 
lõigetes 3–51 sätestatud juhud, on: 
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1) 50 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist ühe puurkaevuga; 

2) 50 m puurkaevude rea teljest mõlemale poole, 50 m rea äärmistest 
puurkaevudest ja puurkaevude reas puurkaevude vaheline maa, kui vett 
võetakse põhjaveekihist kahe või enama puurkaevuga; 

§ 28 lõige 3: Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 
m3 ööpäevas ühe kinnisasja vajaduseks. Sellise veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee 
kaitseks kehtestab keskkonnaminister. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 

Seadus võeti vastu 02.06.1993. a. (viimati muudetud RT I 29.12.2011, 1). Kohaliku 
omavalitsuse korralduse seadus määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse ülesanded, 
vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel ja riigiorganitega.  

§ 6 lõige 1: Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas 
sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja 
kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, 
ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja 
linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi 
teise täita. 

§ 35 lõige 1: Vald või linn võib teenuste osutamiseks asutada valla või linna 
ametiasutuse hallatavaid asutusi, mis ei ole juriidilised isikud. Vald või linn võib olla 
osanik või aktsionär äriühingus, samuti asutada sihtasutusi ja olla 
mittetulundusühingu liige, arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise 
seaduses esitatud tingimusi. Valla või linna eraõiguslikes isikutes osalemise ning 
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse täitmise korraldamise 
tingimused ja korra kehtestab valla- või linnavolikogu. 

§ 37 lõige 3: Valla ja linna arengukava peab olema kooskõlas kohaliku omavalitsuse 
üksusele seaduse alusel koostatavate kohustuslike valdkonnapõhiste arengukavadega 
ja üldplaneeringuga. 

Asjaõigusseadus 

Seadus võeti vastu 09.06.1993. a. (viimati muudetud RT I 23.04.2012, 1). 
Asjaõigusseadus sätestab asjaõigused, nende sisu, tekkimise ja lõppemise ning on 
aluseks teistele asjaõigust reguleerivatele seadustele. 

§ 158 lõige 1: Kinnisasja omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjal maapinnal, 
maapõues ning õhuruumis ehitatavaid tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, veevarustus- või 
kanalisatsioonitorustikku, elektroonilise side või elektrivõrku, nõrkvoolu-, küttegaasi- 
või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi), 
kui need on teiste kinnisasjade eesmärgipäraseks kasutamiseks või majandamiseks 
vajalikud, nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või nende ehitamine 
teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. 

§ 158 lõige 2: Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul võib kinnisasja omanik 
nõuda teise kinnisasja omanikult kinnisasja koormamist reaalservituudiga. 

Planeerimisseadus 

Seadus võeti vastu 13.11.2002. a. (viimati muudetud RT I 29.12.2011, 1). 
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§ 1 Lõige 1. Käesolev seadus reguleerib riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste isikute 
vahelisi suhteid planeeringute koostamisel.  

§ 1 Lõige 2. Käesoleva seaduse eesmärk on tagada võimalikult paljude 
ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja 
tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, 
maakasutuseks ning ehitamiseks.  

§ 2. Planeering 

§ 2 lõige 1. Planeering on planeerimise käigus valmiv dokument. Planeering koosneb 
tekstist ja joonistest, mis täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku.  

§ 2 lõige 2. Planeeringu tekstis esitatakse planeeritava maa-ala ruumilise arengu 
analüüsile tuginevad ruumilise arengu eesmärgid ning planeeringulahenduste 
kirjeldused ja põhjendused.  

Ehitusseadus 

Seadus võeti vastu 15.05.2002. a. (viimati muudetud RT I 25.05.2012, 5). 

§1 lõige 1. Käesolev seadus sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -
toodetele ning ehitusprojektidele ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste 
projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning ehitiste arvestuse alused ja korra, 
vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning riikliku järelevalve ja 
ehitusjärelevalve korralduse.  

§13. Teede ning tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamine  

Detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse, 
välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise kuni ehitusloale märgitud 
maaüksuseni tagab kohalik omavalitsus, kui kohalik omavalitsus ja detailplaneeringu 
koostamise taotleja või ehitusloa taotleja ei ole kokku leppinud teisiti.  

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid 

Sotsiaalministri 31.07.2001. a. määrus nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 
ning analüüsimeetodid" kehtestab joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
joogivee proovide analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee 
saastumise kahjulike mõjude eest. 

Vastavalt määrusele peab ühisveevärgi kaudu kinnistuid joogiveega varustav joogivee 
käitleja tagama joogivee nõuetekohase kvaliteedi kohani, kus joogivesi saab 
kättesaadavaks teisele käitlejale või tarbijale, välja arvatud juhul, kui joogivee käitleja 
kinnistu omanik või tarbija ei ole kokku leppinud teisiti.  

Joogivesi loetakse tervislikuks ja puhtaks, kui see ei sisalda mikroorganisme, parasiite 
ega mis tahes aineid sellisel arvul ega sellises koguses, mis kujutab potentsiaalset ohtu 
inimeste tervisele ning kui mikrobioloogilised ja keemilised kvaliteedinäitajad ei ületa 
määruses esitatud piirsisaldusi. Joogivee mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad, 
keemilised kvaliteedinäitajad ning organoleptilisi omadusi mõjutavad, üldist reostust 
iseloomustavad näitajad ja radioloogilised näitajad (edaspidi indikaatorid) ei tohi ületa 
määruses esitatud piirsisaldusi, välja arvatud paragrahvis 3 lõikes 4 esitatud 
tingimustel. 
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§ 3 lõige 4 järgi 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 
müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja 
kehtetuks tunnistamise kord 

Sotsiaalministri 21.12.2001.a. määrusega nr 152 „Kvaliteedinõuetele mittevastava, 
kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, 
peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord” § 1 lõige 3 järgi kvaliteedinõuetele 
mittevastava, kuid tervisele ohutu joogiveena käsitletakse joogivett, mis ületab 
sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 «Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid» §-s 6 toodud indikaatornäitajate piirväärtusi, 
välja arvatud järgmiste näitajate osas: jääkkloor, jääkosoon, oksüdeeritavus, 
orgaanilise süsiniku sisaldus (TOC), Clostridium perfringens (koos eostega), 
kolooniate arv 22 ºC juures, coli-laadsed bakterid. 

§ 1 lõige 4 järgi kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee 
müümiseks peab vee erikasutajal olema luba (edaspidi müümisluba). Müümisloa 
väljastamise õigus on vee erikasutaja Terviseameti piirkondlikul talitusel. Vastavalt 
Veeseadusele võib Terviseamet määruses „Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid 
tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja 
kehtetuks tunnistamise kord” nimetatud lube väljastada kehtivusega kuni 2014. aasta 
1. jaanuarini. 

Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- 
ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 

Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrusega nr 1 kehtestatakse kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetavale pinna- ja 
põhjaveele, võttes arvesse vee looduslikku koostist, nõuetekohaseid 
veetöötlusmeetodeid, vee kogust ja kaitstust reostuse eest. 

Vastavalt määrusele klassifitseeritakse joogivee tootmiseks kasutada kavatsetav 
pinna- ja põhjavesi määruse lisades toodud keemiliste, mikrobioloogiliste ja 
radioloogiliste näitajate piirväärtuste järgi.  

Pinna- või põhjavett, mille näitajate piirväärtused ületavad III kvaliteediklassi 
näitajate piirväärtusi, ei tohi valida joogiveeallikaks.  

Kui muud joogiveeallikad puuduvad, siis võib lõikes 3 nimetatud pinna- või põhjavett 
Terviseameti või tema piirkondliku talituse kirjaliku nõusoleku alusel kasutada 
joogiveeallikana, kui vee töötlemine ja keskkonnaseisundit parandavad meetmed 
tagavad kvaliteetse joogivee. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus 

Keskkonnaministri 16.12.2005. a määruse nr 76 "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
kaitsevööndi ulatus", ülesandeks on kehtestada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
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ehitistele kaitsevööndi ulatus tulenevalt ehitise otstarbest ja asukohast, 
paigaldussügavusest ja läbimõõdust. 

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded 

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määrusega nr 171 (RT I 2001, 47, 261) 
kehtestatakse veekaitsenõuded reovee kogumiseks, puhastamiseks või suublasse 
juhtimiseks rajatud kanalisatsioonitorustikule, reoveepuhastile, pumplale või muu 
reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega seotud hoonele või 
rajatisele. Määrusega ei kehtestata nõudeid sademevee kanalisatsiooniehitistele ega 
ühiskanalisatsiooni juhitava reovee eelpuhastile, välja arvatud purgimissõlme 
puhastile. 

§ 31 lõige 1. Kanalisatsiooniehitisest lähtuva reostuse mõju, mis kahjustab või võib 
kahjustada inimese tervist või keskkonda, sh põhjustades kahju varale või 
raskendades või takistades keskkonna kasutamist puhkeaja veetmiseks või muul 
õiguspärasel viisil, ei tohi ulatuda kujast kaugemale. 

§ 15. Reoveepuhasti tuleb ehitada nii, et väikepuhastil oleks toimimisaeg vähemalt 30 
aastat, suurpuhastil vähemalt 50 aastat ning pinnaspuhastil, tehismärgalal, 
taimestikpuhastil või biotiigil vähemalt 15 aastat. 

§ 17 lõige 2. Purgimissõlme peab rajama reoveekogumisalale, mille reostuskoormus 
on 1000 ie või enam. 

§ 17 lõige 3. Purgimissõlme peab rajama reoveekogumisalale, mille reostuskoormus 
on alla 1000 ie, kui lähim purgimissõlm asub kaugemal kui 30 km või lähim puhasti 
ei võimalda täita täiendava reovee purgimise tulemusel lõikes 5 sätestatut või 
purgimissõlme rajamise kohustus on ette nähtud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kavaga. Purgimissõlme täpne asukoht määratakse ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kavaga, arvestades käesolevas määruses sätestatut. 

§ 17 lõige 5. Purgitava reovee reostuskoormus ei või ületada ööpäevas enam kui 10% 
reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormusest. 

Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise 
kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded 
põhjavee kaitseks 

Keskkonnaministri 16.12.1996. a määruse nr 61 "Veehaarde sanitaarkaitseala 
moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha 
hooldusnõuded põhjavee kaitseks" (viimati muudetud RT I 12.04.2011, 6), 
ülesandeks on kindlustada veehaaret ümbritseval maa- ja veealal põhja- või pinnavee 
ning veehaarderajatiste kaitse, et võimaldada joogivee nõuetele vastava vee tootmine. 

Juhul, kui ühisveevärgi põhjaveehaarde projektikohane tootlikkus on väiksem kui 500 
m3 ööpäevas, määratakse sanitaarkaitseala piirid vastavalt «Veeseaduse» §-le 28 ja 
sanitaarkaitsealal kehtivaid «Veeseadusest» või «Looduskaitseseadusest» tulenevaid 
majandustegevuse kitsendusi kirjeldatakse ühisveevärgi põhjaveehaarde projektis. 
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Juhul, kui ühisveevärgi põhjaveehaarde projektikohane tootlikkus on suurem kui 500 
m3 ööpäevas, koostatakse koos põhjaveehaarde projekti või põhjavee uuringu 
aruandega sanitaarkaitseala projekt. Projekti tellib veehaarde omanik või valdaja. 

Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise 
kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate 
piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1 

Vabariigi Valitsuse 29.11.2012. a. määrus nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja 
sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1” 
(avaldatud RT I, 04.12.2012, 1) kehtestab nõuded reovee puhastamise ning heit- ja 
sademevee suublasse juhtimise kohta ja nõuete täitmise kontrollimise meetmed ning 
reostusnäitajate piirmäärad. 

I Üldsätted. 

§ 2 lõige 2 Reostusnäitajate piirväärtus on käesolevas määruses sätestatud 
maksimaalne lubatud reoaine sisaldus vees, mille ületamise korral loetakse vesi üle 
kahjutuspiiri rikutuks. 

§ 3 lõige 1: Reostusallika reostuskoormust väljendatakse inimekvivalentides 
(edaspidi ie) ja arvutatakse aasta kestel reostusallika suurima nädalakeskmise 
reoainehulga alusel.  

§ 3 lõige 2: Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) on milligrammides väljendatud 
hapnikuhulk, mis mikroobidel kulub ühes liitris vees oleva orgaanilise aine 
lagundamiseks seitsme ööpäeva jooksul. 

II Nõuded heit- ja sademevee veekogusse ja pinnasesse juhtimise kohta.  

§ 4  lõige 1: Veekogusse või pinnasesse juhitava heitvee reostusnäitajad peavad 
vastama määruse lisas 1 (vt alljärgnev tabel) esitatud piirväärtustele või reovee 
puhastusastmetele.  

§ 4  lõige 3: Loaga määratud heitvee reostusnäitajate piirväärtused või reovee 
puhastusastmed sõltuvad reovee liigist, reoveekogumisala reostuskoormusest ja 
suubla seisundist. 

§ 5  lõige 3: Sademeveekanalisatsioonist tohib sademeveelaskme kaudu veekogusse 
juhtida sademevett, mille reostusnäitajad ei ületa määruse lisas 1 (vt alljärgnev tabel) 
sätestatud reostusnäitajate piirväärtusi, mis kehtivad reoveekogumisala kohta, mille 
reostuskoormus on 2000–9999 ie, välja arvatud heljuvaine sisaldus, mis ei tohi 
ületada 40 mg/l. Naftasaaduste sisaldus sademevees ei tohi ületada 5 mg/l. 

§ 5  lõige 4: Kui sademevee reostusnäitajad ei vasta lõikes 3 nimetatud 
reostusnäitajate ning muude reostusnäitajate poolest kehtestatud piirväärtustele, 
käsitletakse sademevett saastatud sademeveena, mis vajab enne suublasse juhtimist 
puhastamist. 

§ 6  lõige 1: Heit- ja sademevee pinnasesse juhtimine on käesoleva määruse 
tähenduses heit- ja sademevee hajutatult pinnasesse immutamine. 

§ 6  lõige 2: Sademevee reostusnäitajad ei tohi pinnasesse juhtimisel ületada lisas 1 
(vt alljärgnev tabel) esitatud reostusnäitajate piirväärtusi, mis on kehtestatud 
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reoveekogumisala kohta, mille reostuskoormus on 2000–9999 ie, välja arvatud 
heljuvaine sisaldus, mis ei tohi ületada 40 mg/l. Naftasaaduste sisaldus sademevees ei 
tohi ületada 5 mg/l. 

§ 6  lõige 4: Heit- ja sademevee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 
m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja 
kivimitest. 

§ 6  lõige 5: Kui heitvee juhtimine kaugel asuvasse veekogusse ei ole majanduslikult 
põhjendatud ning põhjavee seisundi halvenemise ohtu ei ole, võib heitvett juhtida 
pinnasesse, arvestades veeseaduse § 241 lõigetes 8 ja 9 sätestatud erisusi, järgmistes 
kogustes: 

1) kuni 50 m3 ööpäevas kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud 
põhjaveega aladel pärast reovee bioloogilist puhastamist; 
  2) kuni 5 m3 ööpäevas kaitstud, suhteliselt kaitstud ja keskmiselt kaitstud 
põhjaveega aladel, kasutades vähemalt reovee mehaanilist puhastamist; 
  3) kuni 5 m3 ööpäevas nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pärast reovee 
mehaanilist puhastamist juhul, kui puhastatakse ainult olmereovett, välja arvatud 
vesikäimlast pärit reovesi; 

4) kuni 10 m3 ööpäevas kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pärast 
reovee bioloogilist puhastamist; 

5) 10–50 m3 ööpäevas kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pärast 
reovee süvapuhastust, mille tulemusel heitvesi vastab nõuetele, mis on lisas 1 esitatud 
reoveekogumisala kohta, mille reostuskoormus ületab 100 000 ie. 

§ 7  lõige 1: Heit- ja sademevee pinnasesse juhtimine ei ole lubatud veehaarde 
sanitaarkaitsealal või hooldusalal ja lähemal kui 50 m sanitaarkaitseala või hooldusala 
välispiirist ning lähemal kui 50 m veehaardest, millel puudub sanitaarkaitseala või 
hooldusala, või joogivee tarbeks kasutatavast salvkaevust. 
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Tabel 1. Heitvee reostusnäitajate piirväärtused ja reovee puhastusastmed. 

Reostusnäitaja Reoveekogumisala reostuskoormus 

 Alla 300 ie 300–1999 ie 2000–9999 ie 10 000–99 999 ie 100 000 ja enam ie 

 Reostus-
näitaja 
piirväärtus, 
mg/l 

Reovee 
puhastus-
aste, % 
 

Reostus-
näitaja 
piirväärtus, 
mg/l 

Reovee 
puhastus-
aste, % 
 

Reostus-
näitaja 
piirväärtus, 
mg/l 

Reovee 
puhastus-
aste, % 
 

Reostus-
näitaja 
piirväärtus, 
mg/l 

Reovee 
puhastus-
aste, % 
 

Reostus-
näitaja 
piirväärtus, 
mg/l 

Reovee 
puhastus-
aste, % 
 

Biokeemiline 
hapnikutarve 
(BHT7) 

40 Ei 
kohaldata 

25 80 15 80 15 80 15 80 

Keemiline 
hapnikutarve 
(KHT) 

150 Ei 
kohaldata 

125 75 125 75 125 75 125 75 

Üldfosfor Ei kohaldata Ei 
kohaldata 

2 70 1 80 0,5 90 0,5 90 

Üldlämmastik Ei kohaldata Ei 
kohaldata 

60 30 45 30 15 80 10 80 

Heljuvaine 35 70 35 70 25 80 15 90 15 90 

Reostusnäitaja Reostusnäitaja 
piirväärtus, mg/l 

Reovee puhastusaste, 
% 

Ühealuselised fenoolid 0,1 75 

Kahealuselised fenoolid 15 70 

Naftasaadused 1 75 

Reostusnäitaja pH ühik 

pH peab jääma vahemikku 6–9 

 


