
KUUSALU VALLAVALITSUS 
 
 

 

LISA 
Kuusalu Vallavolikogu 

10.02.2016 määrusele nr 4 
 

 

 
 

 

 

 

KUUSALU VALLA 

ÜHISVEEVÄRGI- JA KANALISATSIOONI 

ARENDAMISE KAVA 

AASTATEKS 2016 – 2027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Infragate Eesti AS 
2016 

 



Kuusalu valla ÜVK arendamise kava aastateks 2016-2027 

 

2 

 

 

Sisukord 
 

1. SISSEJUHATUS ................................................................................................. 5 

2. LÄHTEANDMED ................................................................................................. 6 

2.1. ÜVK ARENDAMISE KAVA TELLIJA JA KOOSTAJA .............................................. 6 

2.1.1. Tellija ................................................................................... 6 

2.1.2. Koostaja ............................................................................... 6 

2.2. ÕIGUSLIK BAAS .................................................................................. 6 

2.2.1. Euroopa Liidu direktiivid .......................................................... 6 

2.2.2. Eesti seadused ....................................................................... 8 

2.2.3. Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrused ............................... 10 

2.2.4. Kuusalu valla õigusaktid ja lepingud ....................................... 12 

2.2.5. Standardid .......................................................................... 12 

2.3. PLANEERINGUD, UURINGUD JA ARENGUKAVAD ............................................. 12 

2.3.1. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava ja meetmeprogramm . 12 

2.3.2. Harju maakonnaplaneering .................................................... 14 

2.3.3. Harju maakonna arengustrateegia .......................................... 14 

2.3.4. Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringud ............................... 14 

2.3.5. Kuusalu valla üldplaneering ................................................... 14 

2.3.6. Kuusalu valla arengukava ...................................................... 15 

2.3.7. Detailplaneeringud ............................................................... 15 

2.3.8. Põhjaveevarude uuringud ...................................................... 18 

2.3.9. Vee erikasutusload ............................................................... 19 

2.4. TEOSTATUD ARENDUSPROJEKTID ............................................................ 24 

2.4.1. Tehnovõrkude joonised ......................................................... 24 

3. KESKKOND ..................................................................................................... 26 

3.1. ÜLDANDMED .................................................................................... 26 

3.2. MAASTIK ........................................................................................ 26 

3.3. KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID JA KAITSEALAD ............................................ 26 

3.4. KESKKONNARESSURSID ....................................................................... 26 

3.5. PÕHJAVESI JA SELLE KAITSTUS............................................................... 27 

3.6. PÕHJAVEE KVALITEET .......................................................................... 28 

3.7. PINNAVESI ...................................................................................... 30 

3.8. TEHISKESKKOND ............................................................................... 30 

4. SOTSIAAL-MAJANDUSLIKUD NÄITAJAD ......................................................... 33 

4.1. ELANIKKOND ................................................................................... 33 

4.2. ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI TEENUSE KASUTAJAD ............................ 33 

4.3. KOHALIK OMAVALITSUS ....................................................................... 34 

4.4. VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSE OSUTAJAD ............................................ 35 

4.5. VEETEENUSTE HINNAD ........................................................................ 37 

4.6. ARVETE LAEKUMINE ........................................................................... 37 

5. ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI RAJATISED ...................................... 38 

5.1. KOONDÜLEVAADE .............................................................................. 38 

5.2. ÜHISVEEVÄRGI RAJATISED .................................................................... 39 

5.2.1. Puurkaevud ja veetöötlusjaamad............................................ 39 

5.2.2. Veetorustikud ...................................................................... 71 

5.2.3. Tuletõrje veevõtukohad ........................................................ 87 

5.2.4. Tuletõrje hüdrandid .............................................................. 89 

5.3. ÜHISKANALISATSIOONI RAJATISED .......................................................... 90 

5.3.1. Reoveepuhastid ................................................................... 90 

5.3.2. Kanalisatsioonitorustikud ja reoveepumplad ............................ 96 



Kuusalu valla ÜVK arendamise kava aastateks 2016-2027 

 

3 

 

5.3.3. Purgimissõlmed ................................................................. 105 

6. ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI ARENDAMISE STRATEEGIA ............ 107 

6.1. STRATEEGILISED EESMÄRGID .............................................................. 107 

6.2. ARENDAMISE PÕHIMÕTTED ................................................................. 107 

6.3. ÜHISVEEVÄRK ................................................................................ 107 

6.4. REOVEE KOGUMINE JA KÄITLEMINE ........................................................ 107 

6.5. ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI ARENDAMISE PIIRKONNAD .................... 109 

7. VEE-ETTEVÕTLUSE INSTITUTSIONAALNE KORRALDAMINE JA ARENDAMINE 111 

7.1. ÜLDPÕHIMÕTTED ............................................................................ 111 

7.2. KORRALDUSLIKUD-ADMINISTRATIIVSED FUNKTSIOONID ............................... 111 

7.3. MAJANDAVAD-OPEREERIVAD FUNKTSIOONID ............................................. 112 

7.4. KONTROLLI-JÄRELEVALVE FUNKTSIOONID ................................................ 113 

8. ÜHISVEEVARUSTUSE JA –KANALISATSIOONI INVESTEERIMISPROJEKTID 

AASTATEL 2016 – 2027 ...................................................................................... 114 

8.1. INVESTEERINGUPROJEKTIDE ETTEVALMISTAMINE ........................................ 114 

8.2. INVESTEERINGUPROJEKTIDE ÜLDISED EESMÄRGID ...................................... 116 

8.3. INVESTEERINGUPROJEKTIDE PRIORISEERIMINE .......................................... 116 

8.4. INVESTEERINGUPROJEKTIDE LOETELU ..................................................... 118 

8.5. MAKSUMUSTE ARVUTUSTE ALUSED ........................................................ 119 

8.6. KUUSALU VALLA ASULATE ÜVK ARENDAMINE ............................................ 120 

8.6.1. Kuusalu alevik ................................................................... 120 

8.6.2. Kiiu alevik ......................................................................... 122 

8.6.3. Kolga alevik ....................................................................... 122 

8.6.4. Andineeme küla ................................................................. 123 

8.6.5. Hara küla .......................................................................... 124 

8.6.6. Joaveski küla ..................................................................... 125 

8.6.7. Juminda küla ..................................................................... 126 

8.6.8. Kaberla küla ...................................................................... 128 

8.6.9. Kasispea küla .................................................................... 128 

8.6.10. Kiiu-Aabla küla .................................................................. 130 

8.6.11. Kodasoo küla ..................................................................... 130 

8.6.12. Kolga-Aabla küla ................................................................ 131 

8.6.13. Kolgaküla .......................................................................... 131 

8.6.14. Kuusalu küla ...................................................................... 133 

8.6.15. Leesi küla .......................................................................... 134 

8.6.16. Loksa küla ......................................................................... 136 

8.6.17. Pedaspea küla ................................................................... 137 

8.6.18. Pudisoo küla ...................................................................... 138 

8.6.19. Pärispea küla ..................................................................... 140 

8.6.20. Salmistu küla..................................................................... 141 

8.6.21. Suurpea küla ..................................................................... 142 

8.6.22. Sõitme küla ....................................................................... 144 

8.6.23. Tammistu küla ................................................................... 146 

8.6.24. Tammispea küla ................................................................. 146 

8.6.25. Tapurla küla ...................................................................... 147 

8.6.26. Turbuneeme küla ............................................................... 148 

8.6.27. Uuri küla ........................................................................... 149 

8.6.28. Vahastu küla ..................................................................... 150 

8.6.29. Valkla küla ........................................................................ 152 

8.6.30. Vihasoo küla ...................................................................... 155 

8.6.31. Viinistu küla ...................................................................... 157 

8.6.32. Virve küla ......................................................................... 158 

9. FINANTSANALÜÜS ........................................................................................ 160 



Kuusalu valla ÜVK arendamise kava aastateks 2016-2027 

 

4 

 

9.1. EESMÄRK ..................................................................................... 160 

9.2. FINANTSPROGNOOSI KOOSTAMISE PÕHIEELDUSED ...................................... 160 

9.2.1. Finantsanalüüsi metoodika .................................................. 160 

9.2.2. Finantsanalüüsi põhieeldused .............................................. 161 

9.2.3. Investeeringuprogrammi põhikarakteristikud ......................... 162 

9.3. NÕUDLUSANALÜÜS .......................................................................... 162 

9.3.1. Muutused vee- ja kanalisatsiooniteenuste realisatsioonis ......... 162 

9.3.2. Mõjud tuludele ................................................................... 163 

9.4. OPEREERIMISKULUDE EELDUSED ........................................................... 164 

9.4.1. Tootmismahtudest sõltuvad opereerimiskulud (muutuvkulud) .. 164 

9.4.2. Opereerimiskulud, mis ei muutu koos tootmismahtudega (fikseeritud kulud)

 164 

9.4.3. Mõjud opereerimistegevusele ja –kuludele ............................ 164 

9.4.4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamiseks vajalik põhivara 165 

9.5. TULUBAASI ADEKVAATSUS JA TEENUSE TASKUKOHASUS ................................ 165 

9.5.1. Tulude eeldused ................................................................. 165 

9.5.2. Finantsprognooside tulemused ............................................. 166 

9.6. FINANTSPROJEKTSIOONIDE TABELID ...................................................... 167 

 

Lisa 1 – asulate ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni skeemid: 

Kuusalu alevik ja küla, skeemid KUUSALU-1 ja KUUSALU-2;  

Kiiu alevik, skeemid KIIU-1 KIIU-2; 

Kolga alevik, skeem KOLGA; 

Andineeme küla, skeem ANDINEEME; 

Hara küla, skeem HARA; 

Joaveski küla, skeem JOAVESKI, 

Juminda küla, skeem JUMINDA; 

Kaberla küla, skeem KABERLA; 

Kasispea küla, skeem KASISPEA; 

Kiiu-Aabla küla, skeem KIIU-AABLA; 

Kodasoo küla, skeem KODASOO; 

Kolga-Aabla küla, skeem KOLGA-AABLA; 

Kolgaküla, skeem KOLGAKÜLA; 

Leesi küla, skeem LEESI; 

Loksa küla, skeem LOKSA; 

Mäepea küla, skeem SALMISTU; 

Pedaspea küla, skeem PEDASPEA; 

Pudisoo küla, skeem PUDISOO; 

Pärispea küla, skeem PÄRISPEA; 

Salmistu küla, skeem SALMISTU; 

Suurpea küla, skeemid SUURPEA-1 ja SUURPEA-2; 

Sõitme küla, skeem ANDINEEME; 

Tammispea küla, skeem TAMMISPEA; 

Tammistu küla, skeem TAMMISTU; 

Tapurla küla, skeem TAPURLA; 

Turbuneeme küla, skeem TURBUNEEME; 

Uuri küla, skeem UURI; 

Vahastu küla, skeem VAHASTU; 

Valkla küla, skeem VALKLA-1; 

Valkla küla mõisa piirkond, skeem VALKLA-2; 

Vihasoo küla, skeem VIHASOO; 

Viinistu küla, skeem VIINISTU; 

Virve küla, skeemid VIRVE-1 ja VIRVE-2. 



Kuusalu valla ÜVK arendamise kava aastateks 2016-2027 

 

5 

 

Sissejuhatus 

Kuusalu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) arendamise kava   on 

dokument, mis kirjeldab valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevat olukorda ning 

arengut järgneval 12 aastal. 

 

Käesoleva ÜVK arendamise kava on koostanud vastavalt Infragate Eesti AS ja Kuusalu 

Vallavalitsuse sõlmitud tööettevõtulepingule. Lähtudes Kuusalu Vallavalitsuse ettepanekust 

käsitleb käesolev arendamise kava territoriaalselt peamiselt Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevike 

ning Andineeme, Hara, Joaveski, Juminda, Kaberla, Kasispea, Kiiu-Aabla, Kodasoo, Kolga-

Aabla, Kolgaküla, Kuusalu, Leesi, Loksa, Mäepea, Pedaspea, Pudisoo, Pärispea, Salmistu, 

Suurpea, Sõitme, Tammispea, Tammistu, Tapurla, Turbuneeme, Uuri, Vahastu, Valkla, 

Vihasoo, Viinistu ja Virve külade kompaktselt hoonestatud piirkondasid. Varasemalt on Raul 

Valgiste Konsultatsioonid OÜ poolt 2013. aastal koostatud Kuusalu valla ÜVK arengukava 

aastateks 2013 kuni 2024. Lähtudes Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse (edaspidi 

ÜVKs) § 4 lg 2 tuleb ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostada vähemalt 

12 aastaks ning see tuleb vähemalt kord nelja aasta jooksul üle vaadata ning vajadusel 

korrigeerida. 

 

Edaspidine ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamine ning veemajanduse 

korraldamine Kuusalu valla asulates peab toimuma kooskõlas käesoleva ÜVK arendamise 

kavaga fikseeritud tingimuste ja nõuetega.  

 

Kuusalu valla investeeringuvajadus vee- ja kanalisatsioonirajatiste kaasajastamiseks ning 

arendamiseks ületab oluliselt valla rahalisi võimalusi ning seetõttu on vajalik 

rekonstruktsiooni- ja ehitustöödeks kasutada jätkuvalt Eesti riiklike ning Euroopa Liidu 

fondide abi. Abiprojektide elluviimisel tuleb kindlasti silmas pidada olulist põhimõtet, et 

ehitustöödele järgnev vee- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimine, hooldamine ja 

edasiarendamine oleks jätkusuutlik süsteemi kogu järgneval „eluperioodil”. 

 

Käesoleva arendamise kava seletuskiri ning skeemid on koostatud veemajanduse konsultant 

Raul Valgiste poolt ning finantsanalüüs finantskonsultant Andrey Ponyakovi poolt. 

Arendamise kava koostajad tänavad OÜ Kuusalu Soojus töötajaid aktiivse kaasalöömise 

eest dokumendi koostamisel ning ülevaatamisel. 

 

Käesolev Kuusalu valla ÜVK arendamise kava on kooskõlas valla arengukavaga, 

üldplaneeringuga ning muude õigusaktidega. ÜVK arendamise kava on kooskõlastatud 

Keskkonnaameti Harju-Rapla-Järva regiooniga (kiri nr 14-3/16/64-4, 03.02.2016) ning 

Terviseameti Põhja talitusega (terviseohutuse hinnang nr 9.2-5/598, 01.02.2016).  
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1. Lähteandmed 

Kuusalu valla ÜVK arendamise kava koostamisel on kasutatud alljärgnevalt nimetatud ja 

kirjeldatud õigusakte, standardeid, kavasid, planeeringuid, uuringuid, jooniseid ja muid 

andmeid. 

 

2.1. ÜVK arendamise kava tellija ja koostaja 

2.1.1. Tellija 

Kuusalu valla ÜVK arendamise kava tellija on Kuusalu Vallavalitsus. 

 Registrinumber: 75033496 

 Aadress:   Mõisa tee 17, 74604 Kiiu 

 Telefon:  +372 606 6370 

 E-post:  vallavalitsus@kuusalu.ee  

 Esindaja:  Tõnu Ammussaar, abivallavanem 

 Esindaja telefon: +372 606 6377 

 

2.1.2. Koostaja 

Kuusalu valla ÜVK arendamise kava koostaja on AS Infragate Eesti. 

 Registrinumber: 10845129 

 Aadress:   Kadaka tee 5, 10621 Tallinn 

 Telefon:  +372 626 7777 

 E-post:  info@infragate.ee  

 Esindaja:  Jüri Ligi, juhatuse esimees 

 Esindaja telefon: +372 626 7745 

 

2.2. Õiguslik baas 

2.2.1. Euroopa Liidu direktiivid 

Veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ). 2000. aastal jõustunud veepoliitika 

raamdirektiiviga sätestatakse vee (sh põhjavee, pinnavee, rannikuvee, siirdevee) kaitse 

raamistik. Eesmärgiks oli saavutada kõigi Euroopa veekogude hea seisund aastaks 2015. 

 

Direktiiv kehtestab ühtse raamistiku vee kaitseks, millega kaitsta ja parandada vee 

ökosüsteemide seisundit ning vältida nende seisundi edasist halvenemist, edendada 

säästvat veekasutamist, kaitsta veekeskkonda heidete, emissioonide ja muude kahjude 

eest, et saavutada piisaval hulgal hea kvaliteediga pinna- ja põhjavee olemasolu säästvaks 

ja tasakaalustatud vee kasutamiseks. 

 

Raamdirektiivi ellurakendamine keskendub ühtse tegevusprogrammi koostamisele, mida 

nimetatakse veemajanduskavaks. Vee kaitse ja kasutamise kavandamisel ehk 

veemajanduskava koostamisel lähtutakse veekogude valgala kaitse põhimõtetest. Valgala 

on maa-ala, millelt veekogu saab oma vee. Vesikonna veemajanduskava on tegevusplaan, 

mis sisaldab eesmärke (veekogu hea seisund), tegevusi ehk meetmeid ning kontrolli ehk 

seiret. 

 

Direktiivi eesmärgi täpne kirjeldus on kirjas Veeseaduse § 38 lg 3 „Vee kasutamise ja kaitse 

kavandamise ning korraldamise eesmärk on saavutada seaduses sätestatud 

keskkonnaeesmärgid, sealhulgas tagada säästev areng ja vee võimalikult looduslik seisund 

ning hoida pinna- ja põhjavee kvaliteeti, hulka ja režiimi inimtegevusest võimalikult 

rikkumatuna“. Nimetatud eesmärk tuleb saavutada 2015. a 22. detsembriks. 

 

mailto:vallavalitsus@kuusalu.ee
mailto:info@infragate.ee
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Veepoliitika raamdirektiiv kehtestab üsna põhjalikud eeskirjad vete majandamiseks. 

Muuhulgas antakse selles suunised ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste hinna 

kujundamiseks. 

 

Asulareovee puhastamise direktiiv (91/271/EMÜ) reguleerib asulatest ning tööstusest 

pärineva reovee kogumist, töötlemist ja keskkonda tagasijuhtimist, et kaitsta veekogusid ja 

põhjavett reostumise eest. 

 

Kuna kõikidest väiksematest asulatest või küladest ei ole majanduslikult põhjendatud 

juhtida reovett reoveepuhastisse, mis asub mitmete kilomeetrite kaugusel, siis määratleb 

direktiiv reoveekogumisala mõiste, mis tähendab piirkonda, kus on piisavalt palju elanikke 

või majanduslikku tegevust, et ehitada kanalisatsioon ja koguda kokku reovesi. Samuti 

kehtestatakse direktiiviga kokku kogutud, töödeldud ning keskkonda tagasi juhtitavale 

reoveele nõuded ning reostusnäitajatele piirväärtused, mida tuleb puhastamisel saavutada. 

Arv-väärtused ja nõuded puhastusprotsessile on kehtestatud vastavalt reoveehulgale, mille 

suurust arvutatakse inimekvivalentides, s.o ühikutes, mis on võrdelised ühe inimese poolt 

tekitatava keskmise seostuse hulgaga ööpäevas. Nõuded reoveepuhastusele on rangemad 

siis, kui suubla on reostusele tundlikum. 

 

Eesti ja Euroopa Liidu vahelistel ühinemisläbirääkimistel lepiti kokku, et asulareovee 

direktiivi (91/271/EMÜ) üleminekuperiood kanalisatsioonisüsteemide ja reoveepuhastite 

renoveerimiseks/väljaehitamiseks üle 2000 ie asulates oli aastani 2010, kuna vananenud 

kanalisatsioonisüsteemide ja reoveepuhastite väljavahetamine ja renoveerimine oli nii 

ajaliselt kui ka finantsiliselt mahukas. Seega pidi reoveepuhastuse valdkonnas üle 2000 ie 

asulates ja reoveekogumisaladel olema välja ehitatud tsentraalsed kanalisatsioonisüsteemid 

ning tagatud normidele vastav reoveepuhastus 2010. aasta lõpuks.  

 

Direktiivile vastavad Eesti Vabariigi järgmised õigusaktid:  

 Veeseadus (VeeS); 

 Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniseadus (ÜVVKS); 

 Vabariigi Valitsuse määrus nr 99 (29.11.2012.a) „Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 

reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“). 

 

Joogiveedirektiivi (80/778/EMÜ, 98/83/EÜ) eesmärgiks on kaitsta inimese tervist 

saastunud joogivee kahjulike mõjude eest ning tagada, et joogivesi oleks puhas ja tervislik. 

Joogivee direktiivi nõudeid arvestades on sotsiaalministri määruse alusel kindlaks määratud 

kvaliteedi ja kontrolli nõuded Eestis kasutatavale joogiveele. Eesti joogivee puhul on 

tegemist sageli nn loodusliku saastumisega, kuna joogiveeks kasutatav põhjavesi on oma 

looduslike omaduste poolest tihti üsna rauarikas, suure väävelvesiniku sisaldusega või 

ülenormatiivse radionukleiidide sisaldusega. Looduslike omaduste poolest on Eesti põhjavesi 

ka kare ning agressiivne.  

 

Direktiivile vastavad Eesti Vabariigi järgmised õigusaktid:  

 Veeseadus (VeeS); 

 Rahvatervise seadus (RTerS); 

 Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS),  

 Sotsiaalministri määrus nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja 

analüüsimeetodid”). 

 

Eesti ja Euroopa Liidu vahelistel ühinemisläbirääkimistel lepiti kokku, et joogivee direktiivi 

(80/778/EMÜ, 98/83 EÜ) üleminekuperiood veevarustussüsteemide ja veepuhastusjaamade 

renoveerimiseks ning väljaehitamiseks oli aastani 2013, kuna Eestis on põhiliseks 

joogiveeallikaks põhjavesi, mille looduslikud omadused ei võimalda sellest saada ELi 

nõuetele vastavat joogivett ilma töötlemata. Seega on oluliseks investeeringuks 

veetöötlussüsteemide kõrval olnud ka amortiseerunud veetorustike väljavahetamine. 

Selliste kulutuste tegemine ühinemise-eelsel perioodil oli ebarealistlik, kuna vee-ettevõtted 
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oleksid pidanud sellisel juhul tõstma vee hinda tasemele, mida tarbijad poleks suutnud 

maksta. Seega pidi üle 2000 ie asulate joogivesi vastama nõuetele 2007. aasta lõpuks ning 

üle 50 ie asulates pidi puhta joogiveega varustatus olema tagatud 2013. aasta lõpuks.  

 

Reoveesettedirektiiv (86/278/EMÜ). 

 

Nitraadidirektiivi (676/EMÜ) eesmärgiks on eelkõige vältida suurtes kogustes nitraatide 

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

põllumajandusest. 

 

Direktiivile vastavad Eesti Vabariigi järgmised õigusaktid:  

 Veeseadus (VeeS); 

 Vabariigi Valitsuse määrus nr 288 “Veekaitsenõuded väetise-ja sõnnikuhoidlatele 

ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja 

hoidmise nõuded”. 

 

Põhjaveedirektiiv (2006/118/EÜ). 

 

Üleujutuste direktiiv (2007/60/EÜ) käsitleb üleujutuste riski hindamist ja maandamise 

regulatsiooni. 

 

Ohtlike ainete pinnavette juhtimise direktiiv (76/464/EMÜ). 

 

2.2.2. Eesti seadused  

Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) järgi on igaüks kohustatud säästma elu- ja 

looduskeskkonda ning hüvitama kahju, mis ta on keskkonnale tekitanud (PS § 53). 

Looduskeskkond on ressursiks, mida tuleb kasutada läbimõeldult ja säästvalt. Riigikogu 

14.02.2007. a otsusega heaks kiidetud Eesti Keskkonnastrateegia on katusstrateegiaks 

kõikidele keskkonna valdkonna ala-valdkondlikele arengukavadele, määratledes 
looduskasutuse ja keskkonnakaitse arengusuunad ning põhiülesanded. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus  (KOKS) määrab kindlaks kohaliku 

omavalitsuse ülesanded, vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel 

ja riigiorganitega. KOKS § 6 alusel on omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud 

vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja 

kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, territoriaalplaneerimist, 

valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui 
need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. 

Veeseaduse (VeeS) ülesandeks on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja 

veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine. Samuti reguleerib veeseadus vee kasutamist 

ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid ning avalike veekogude ja 
avalikuks kasutamiseks määratud veekogude kasutamist.  

VeeS § 8 alusel määratakse vee erikasutusloa omamise vajadus tegevuste lõikes. Vee 

erikasutusloa üheks omamise vajaduseks on põhjavee võtt rohkem kui 5 m3/ööpäevas ja 

heitvee juhtimine suublasse olenemata heitvee kogusest.  

VeeS § 24¹ sätestab, et reoveekogumisalade määramise kriteeriumid kehtestab Vabariigi 

Valitsus, arvestades põhja- ja pinnavee kaitstust ning sotsiaalmajanduslikke aspekte. 

Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. Reoveekogumisalad kannab 

kohalik omavalitsus kuue kuu jooksul pärast nende kinnitamist üldplaneeringule  koos 

perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetava alaga, mis ei ole määratud reoveekogumisalaks.  
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VeeS § 28 nimetab veehaarde sanitaarkaitseala, mis on joogivee võtmise kohta ümbritsev 

maa- ja veeala, kus veeomaduste halvenemise vältimiseks ning veehaarderajatiste 

kaitsmiseks kitsendatakse tegevust ning piiratakse liikumist.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS) 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. 

Tulenevalt seadusest on kohaliku omavalitsuse ülesanne korraldada oma haldusalas 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamist.  

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

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

hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonina käsitletakse 

ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat üheskoos. Sademete, drenaaživee 

ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ehitisi ja seadmeid loetakse ÜVK süsteemi 

kuuluvaiks, kui kohalik omavalitsus ei ole teisiti otsustanud. ÜVK võib olla avalik-õigusliku 
või eraõigusliku isiku omandis.  

ÜVVKS § 4 sätestab ka vajaduse koostada ÜVK arendamise kava, mille alusel toimub kogu 

kohaliku omavalitsuse territooriumil ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamine. 

Arendamise kava koostamist peab korraldama kohalik omavalitsus. 

Vastavalt seadusele peab ÜVK arendamise kava peab sisaldama vähemalt: 

 ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte;  

 dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas 

reoveekogumisalade sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee 

äravoolurajatiste põhiskeemi; 

 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist 

maksumust.  

 

Keskkonnajärelevalve seaduse (KeJS) § 3 kohaselt teostavad keskkonnajärelevalvet 
Keskkonnainspektsioon ja kohalik omavalitsusorgan või -asutus. 

Keskkonnatasude seadus (KeTS) sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise 

alused, saastetasumäärad, nende arvutamise ja tasumise korra ning keskkonnakasutusest 

(sh veevõtt ja saasteainete heitmine veekogusse) riigieelarvesse laekuva raha kasutamise 

alused ja sihtotstarbe. Keskkonnatasu jaguneb loodusvara kasutusõiguse tasuks ja 
saastetasuks. 

Keskkonnatasude rakendamise eesmärk on vältida või vähendada loodusvarade 

kasutamisega, saasteainete keskkonda heitmisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud 

võimalikku kahju. Keskkonnatasu maksab isik, kes on saanud keskkonnaloaga või 

seadusega sätestatud muul alusel õiguse eemaldada looduslikust seisundist loodusvara, 

heita keskkonda saasteaineid või kõrvaldada jäätmeid või on teinud seda vastavat õigust 

omamata. Kui isik kasutab loodusvara, heidab keskkonda saasteaineid või kõrvaldab 

jäätmeid keskkonnaloas lubatust suuremas koguses, loa omamise nõuet eirates või 

keelatud kohas, maksab ta keskkonnatasu kõrgendatud määra järgi. 

Vee erikasutusõiguse tasu makstakse õiguse eest võtta veekogust või põhjaveekihist vett 

erikasutuse korras, välja arvatud vee võtmisel põhjaveest vähem kui 5 kuupmeetrit 

ööpäevas. Saastetasu rakendatakse, kui veekogusse, põhjavette või pinnasesse heidetakse 

orgaanilisi aineid, fosforiühendeid, lämmastikuühendeid, heljumit,  sulfaate, ühealuselisi 

fenoole, naftat, naftasaadusi, mineraalõli ning tahke kütuse ja muu orgaanilise aine 
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termilise töötlemise vedelsaadusi, heitvett, mille vesinikeksponent (pH) on suurem kui 9,0 

või väiksem kui 6,0 ning muid veekeskkonnale ohtlikke aineid veeseaduse tähenduses. 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus  (KeHJS) sätestab 

eeldatava keskkonnamõju hindamise õiguslikud alused ja korra, keskkonnajuhtimis- ja 

keskkonnaauditeerimissüsteemi korralduse ja ökomärgise andmise õiguslikud alused 

eesmärgiga vältida keskkonna kahjustumist ja kehtestab vastutuse seaduse nõuete 

rikkumise korral. 

Looduskaitseseaduse (LKS) kohaselt ei või ilma kaitstava loodusobjekti valitseja 

nõusolekute kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti 

kaitsevööndis teostada tegevusi, mis on toodud seaduse § 14 lg-s 1. Nimetatud 

looduskaitse piirangutega aladel tuleb juhinduda konkreetse ala kaitsekorrast. Väljaspool 

kaitsealasid, kuid näiteks liigi kasvupaigas või levikualal tuleb juhinduda LKS § 55 

sätestatust ning veekogude kaldavööndis LKS § 38 nimetatud erisustest. 

 

2.2.3. Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrused 

Vabariigi Valitsuse: 

 määrus nr 57 (19.03.2009.a) “Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid” 

kehtestab optimaalsed tingimused ja kriteeriumid reoveekogumisalade määramiseks, 

arvestades põhjavee kaitstust heitveega reostumise eest ja sotsiaalmajanduslikke 

tingimusi. Määrus kehtestab reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele 

elanike arvuga rohkem kui 50, kusjuures määratava reoveekogumisala minimaalne 

suurus on 5 ha. Määruse teises paragrahvis on toodud kriteeriumid 

reoveekogumisala määramiseks põhjavee kaitstuse järgi, mille kohaselt 

reoveekogumisala tuleb moodustada, kui kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega 

piirkondades tekib 1 hektari kohta orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 

inimekvivalenti (ie). Keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb 

reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust 

rohkem kui 15 ie. Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkondades tuleb 

reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust 

rohkem kui 10 ie. Lisaks tuleb reoveekogumisalade määramisel arvestada sotsiaal-

majandusliku kriteeriumina leibkonna võimalusi ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 

teenuse eest tasumiseks, mille kohaselt ühe leibkonnaliikme kulutused teenusele ei 

tohi olla suuremad kui 4% ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekut 

tema elukohajärgses maakonnas; 

 määrus nr 99 (29.11.2012.a) kehtestab “Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 

reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” 

alusel kehtestatakse reovee puhastamise ja heit- ning sademevee suublasse 

juhtimise nõuded ja nõuete täitmise kontrolli meetmed. Nõuete täitmisel tuleb 

tagada, et vee ja veega seotud vee- ja maismaaökosüsteemide seisund ei 

halveneks; 

 määrus nr 171 (16.05.2001.a) “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” kehtestab 

reovee kogumiseks, puhastamiseks või suublasse juhtimiseks rajatud 

kanalisatsioonitorustiku, reoveepuhasti, pumpla või reovee kogumise, puhastamise 

ja heitvee suublasse juhtimisega seotud hoone või rajatise veekaitsenõuded. 

 

Keskkonnaministri: 

 määrus nr 8 (30.01.1997.a) “Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse korra ning 

puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise korra 

kehtestamine”; 

 määrus nr 9 (27.01.2003.a) „Põhjaveevaru hindamise kord“; 

 määrus nr 18 (26.03.2002.a) „ Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa 

andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike 

materjalide loetelu ja loa vormid“; 
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 määrus nr 37 (29.07.2010.a) „Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja 

konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja 

puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja 

konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, 

rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu 

andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu 

likvideerimise akti vormid“; 

 määrus nr 57 (19.03.2009.a) “Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid”. 

Määrus kehtestab reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele elanike 

arvuga rohkem kui 50. Nimetatud dokumendi põhjal on määratud pinnasesse 

immutamise reostuskoormuse piirväärtused. Hoonestatud piirkonna puhul tuleb 

lähtuda olemasolevast reostuskoormusest; 

 määrus nr 60 (17.10.2002.a) “Põhjaveekomisjoni põhimäärus”. Põhjaveekomisjoni 

üheks ülesandeks on põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse olukorra hindamine 

ning uuringuvajaduse ja -suundade määramine; 

 määrus nr 61 (16.12.1996.a) “Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja 

projekteerimise korra kehtestamine” reguleeritakse veehaarete sanitaarkaitsealade 

moodustamist ja veevõtukoha hooldusnõudeid; 

 määrus nr 75 (16.10.2003.a) “Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate 

ohtlike ainete kohta” on kehtestatud piirväärtused ühiskanalisatsiooni juhitavas 

heitvees olevate ohtlike ainete kohta; 

 määrus nr 76 (16.12.2005.a) “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi 

ulatus”. Määrus kehtestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitistele kaitsevööndi 

ulatuse tulenevalt ehitise otstarbest ja asukohast, paigaldussügavusest ja 

läbimõõdust; 

 käskkiri nr 1836 (28.12.2005.a) “Puurkaevude rajamise, konserveerimise ja 

likvideerimise juhend”. Juhend käsitleb puurkaevu tellija jaoks vajalikku infot nii 

puurkaevu rajamise kui ka konserveerimise või likvideerimise kohta. Eelnimetatud 

töid võib teha vaid sellekohase hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omanik. 

 

Sotsiaalministri: 

 määrus nr 1 (02.01.2003.a) “Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada 

kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollnõuded”; 

 määrus nr 82 (31.07.2001.a) “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid” kehtestab joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning joogivee 

proovide analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee saastumise 

kahjulike mõjude eest. Joogivee käitleja VeeS § 13² lg 1 tähenduses on ettevõtja, 

kelle tegevuseks on joogivee tootmine, varumine, töötlemine ning muud toimingud, 

mille tulemusel joogivesi on kättesaadav tarbijatele või teistele käitlejatele, kes oma 

tegevuses peavad kasutama joogivett tasu eest või tasuta. Joogivee käitleja peab 

tagama joogivee vastavuse kvaliteedinõuetele ning esitama teavet käideldava 

joogivee kvaliteedi kohta tarbijale ja järelevalveametnikule viimase nõudmisel. 

Joogivee käitleja peab koostama ja käitlemise Terviseameti piirkondliku talitusega  

kooskõlastama joogivee kontrolli kava vähemalt kolmeks aastaks. Veeseaduse 

nõuded ei laiene isiklikule veevärgile, kust võetakse vett alla 10 m3 ööpäevas või 

mida kasutab vähem kui 50 inimest, välja arvatud juhul, kui joogiveega varustamine 

on osa ettevõtja majandustegevusest või avalik-õiguslikust tegevusest.  Samuti 

joogiveele, mis on ette nähtud üksnes tehniliseks vajaduseks, nagu autopesuvesi, 

seadmete jahutusvesi, tuletõrjevesi, ja muuks otstarbeks, mille puhul joogivee 

kvaliteet asjassepuutuvate tarbijate tervist mingil viisil otseselt ega kaudselt ei 

mõjuta. Määruse § 13 lõige 7 kohaselt oli lubatud kuni 01. jaanuarini 2014 toota, 

varustada, töödelda ja üle anda nõuetele mittevastavat joogivett asulates ja 

joogiveesüsteemides, mida kasutas vähem kui 2000 inimest.  
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2.2.4. Kuusalu valla õigusaktid ja lepingud 

Alljärgnevalt on esile toodud Kuusalu vallas juba kehtestatud või siis kehtestamist vajavad 

õigusaktid ning samuti Kuusalu valla ja vee-ettevõtja vahelised juba sõlmitud või siis 

sõlmimist vajavad lepingud. Ülevaade sisaldab ka muid dokumente ja lepinguid, mis on 

vajalikud veemajanduse ja vee-ettevõtluse reguleerimiseks. 

 

Olemas: 

 Kuusalu valla põhimääruse kehtestamine (29.09.2005 nr 23); 

 Kuusalu valla ehitusmäärus (16.06.2010 nr 14); 

 Kuusalu valla heakorra eeskiri (27.03.2013 nr 8); 

 Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2016-2019 

kinnitamine (28.09.2012 nr 9); 

 Kuusalu valla reovee käitlemise eeskiri kinnitamine (28.02.2001 nr 6); 

 Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (28.05.2015 

määrus nr 20); 

 Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (28.05.2014 määrus 

nr 19); 

 Kuusalu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord 

(25.04.2001 nr 16, muudetud 30.10.2003 nr 25 ja 24.11.2010 nr 27); 

 Kuusalu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2024 

kinnitamine (27.03.2013 nr 10); 

 Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra kinnitamine 

(20.12.2000 nr 28). 

 

Puuduvad: 

 Haldusleping vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel, mis reguleerib ühisveevärgil 

asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee võtmist ning avalikest 

veevõtukohtadest vee võtmist ning tuletõrje veevõtukohtade hooldamist. 

 Leping vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel, mis reguleerib avalikelt teedelt, 

tänavatelt ja väljakutelt sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 

ärajuhtimist ühiskanalisatsiooni abil ja selle puhastamist. 

 

 

2.2.5. Standardid 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja –rajatiste projekteerimisel ning ehitamisel peab 

arvestama alljärgnevate standarditega: 

 

 EVS 847-1:2003 Ühisveevärk. Osa 1: Veehaarded; 

 EVS 847-2:2003 Ühisveevärk. Osa 2: Veepuhastus; 

 EVS 921:2014 Veevarustuse välisvõrk; 

 EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk; 

 EVS 846:2013 Hoone kanalisatsioon. 

 

 

2.3. Planeeringud, uuringud ja arengukavad 

2.3.1. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava ja 

meetmeprogramm 

Vesikond või alamvesikond kujutab endast maa-ala, millelt jõgi või jõed, koos lisajõgede 

ning järvedega, saavad oma vee ning suubuvad läbi ühise jõesuudme merre. Vesikonnad ja 

alamvesikonnad on veemajandamise üksused, mis ei järgi maakondade ning valdade 

administratiivseid piire. Kuusalu vald asub Lääne-Eesti vesikonna Harju alamvesikonnas. 
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Joonis 2-1: Eesti vesikondade kaart 

 
Allikas: Keskkonnaamet http://www.keskkonnaamet.ee  

 

Vabariigi Valitsuse määruse alusel on Eestis 3 vesikonda ja 8 alamvesikonda. Eestis 

määratud vesikondadeks on Ida-Eesti vesikond, Lääne-Eesti vesikond ja Koiva vesikond. 

Eestis määratud alamvesikonnad on järgmised:  

- Harju alamvesikond 

- Läänesaarte alamvesikond 

- Matsalu alamvesikond 

- Pandivere alamvesikond 

- Peipsi alamvesikond 

- Pärnu alamvesikond 

- Viru alamvesikond 

- Võrtsjärve alamvesikond 

 

Veemajanduskava koostatakse vee kaitse ja kasutamise abinõude planeerimiseks 

vesikonnas. Vesikonna veemajanduskava koostamisel lähtutakse nii veeseadusest kui ka 

EL-i veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ). Veepoliitika raamdirektiivi rakendamiseks 

tuleb EL liikmesriikide veemajanduse juhtimiseks koostada veemajanduskavad oluliste 

veeprobleemide lahendamiseks ning hea vee seisundi saavutamiseks. Eelnimetatud 

eesmärgi elluviimiseks on koostatud Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava, mis valmis 

2015. aastal ning kinnitati Vabariigi Valitsuse 7.01.2016.  

Veemajanduskava, selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke, tuleb arvestada 

kohaliku omavalitsusüksuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas, üld- ja 

detailplaneeringute koostamisel või nende ülevaatamisel ja muutmisel. Seega puudutab 

veemajanduskava kõiki, kes sellel territooriumil elavad ja töötavad. Veemajanduskava on 

dokument, mis arvestades kohalikke olusid, paneb paika vee kaitsmise ja kasutamise 
üldnõuded alamvesikonna piires. 

Veeseaduse kohaselt koostatakse pinna- ja põhjavee ning kaitset vajavate alade kaitse 

keskkonnaeesmärkide saavutamiseks meetmeprogramm, kus esitatakse vee kasutamise 

ja kaitse meetmed, mida tuleb arvestada kohaliku omavalitsuse üld- ja detailplaneeringute 

ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel, uuesti läbi vaatamisel 

http://www.keskkonnaamet.ee/
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ja muutmisel. Meetmeprogramm koostatakse iga vesikonna kohta või piiriülese vesikonna 

Eestis paikneva osa kohta. Meetmeprogramm vaadati uuesti läbi ja ajakohastati 2016. aasta 

alguseks ning seejärel tehakse seda vähemalt iga kuue aasta järel.  

 

2.3.2. Harju maakonnaplaneering 

Harju maakonnaplaneering kehtestati maavanema korraldusega 1998. aastal.  Tänaseks on 

selle põhjavee, veeheite ning põhjavee kasutuse lähtekohtade ning arengusuundade osa 

aegunud, sest vahepealse ajaga on piirkonnas teostatud mitmeid olulisi veemajanduse 

alaseid investeeringuid. Vabariigi Valitsus algatas kõigis maakondades oma 18.07.2013 

korraldusega nr 337 uute maakonnaplaneeringute koostamise. Sellest tulenevalt algatas 

Harju maavanem 30.07.2013 korraldusega nr 1-1/1395-k Harju maakonnaplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). KSH ülesandeks on hinnata 

maakonnaplaneeringu elluviimise mõju majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele ja 

looduskeskkonnale. Riigi üldised huvid võetakse aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui ka 

kohalikul tasandil otsuste langetamisel. Harju maakonnaplaneeringut ja keskkonnamõju 

strateegilist hindamist koostab Harju Maavalitsuse tellimisel OÜ Hendrikson & Ko. 

Maakonnaplaneeringu kehtestamise pädevus on Harju maavanemal. 

 

 

2.3.3. Harju maakonna arengustrateegia 

Harju maakonna arengustrateegia laiemaks eesmärgiks on maakonna tulevikuvisiooni 

tervikuks sidumine. Harju maakonna jätkusuutlikkuse saab tagada ainult tegus rahvas, mis 

on stabiilne nii vanuselise koosseisu kui ka piirkondliku paiknemise mõistes. 

Arengustrateegia koostamisel osalesid Harjumaa kohalikud omavalitsused, maakonnas 

tegutsevad riigiasutused ja ettevõtjad, kaasatud olid kodanikuühiskonna esindajad. 

Dokumendis on strateegilise arengusuunana esile toodud elukeskkonna ja sotsiaalse taristu 

arendamine. Visioonina on esitatud polütsentrilise asustusstruktuuri väljakujunemine läbi 

olemasolevate piirkondlike tõmbekeskuste tihendamise. Ühe kvaliteetse elukeskkonna 

saavutamise eesmärgina veemajanduse osas on esile toodud merevee, pinnaveekogude ja 

põhjavee heaperemehelik kasutamine. Samuti on maakondliku koostöötasandi ühe 
tegevussuunana esile toodud riigipoolse toetuse saavutamine ÜVK projektide elluviimisel.  

2.3.4. Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringud 

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringutest on Harjumaal juba kehtestatud või käesoleva 

ÜVK arendamise kava koostamise ajal kehtestamisel: 

 "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" - roheline võrgustik  

(2003); 

 „Harju maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009 -2015” (2010); 

 „Harjumaa kergliiklusteed” (2012); 

 „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha 

täpsustamine km 12,0-44,0“ (2014); 

 „Rail Baltic raudtee trassikoridori asukoha määramine“ (koostamisel). 

 

2.3.5. Kuusalu valla üldplaneering 

Valla üldplaneering on valla funktsioonide täitmise tagamiseks väljatöötatud terviklik 

maakasutusplaan, mille kehtestab volikogu Eesti Vabariigi õigusaktides, valla arengukavas, 

volikogu määrustes ja otsustes sätestatud nõudeid arvestades. Kuusalu valla üldplaneering, 

(töö nr 186/99, koostaja AS Entec) kehtestati 19.12.2001. a Kuusalu Vallavolikogu otsusega 

nr 68 ja endise Loksa valla üldplaneering kehtestati Loksa Vallavolikogu poolt 27.01.2000. 

a. Käesoleva arengukava koostamise ajal on alustatud uue Kuusalu valla üldplaneeringu 

koostamisega, millega liidetakse üheks nii Kuusalu kui ka endise Loksa valla piirkonnad. 

Planeeringu koostajaks on Ramboll Eesti AS koostöös Kuusalu Vallavalitsusega. Algatatud 
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on uue planeeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi 
avalik arutelu. Üldplaneering on kavas kehtestada 2017. aasta lõpus. 

Kehtivas Kuusalu valla üldplaneeringus on viidatud sellele, et toimivad puhastusseadmed ja 

veevarustus on eelduseks elamuehituse ja ettevõtluse arendamisele, seepärast peab 

heitvete kanaliseerimise ja veevarustuse põhieesmärgiks olema võimalikult süsteemsete 

võrkude rajamine. Talupidajatele ja üksikmajapidajatele hajaasustuses soovitab vald 

väikepuhastusseadmete kasutamist. Üldplaneering määrab samuti vastavale 

seadusandlusele tuginedes puurkaevude, reoveepuhastite ja kanalisatsiooni survetrasside 

sanitaaralade suurused. 

2.3.6. Kuusalu valla arengukava 

Kuusalu valla arengukavas aastateks 2013–2032 on valla arengustrateegiat toetavaks 

missiooniks valitud tunnuslause „Luua mugav elupaik aktiivsele inimesele“. Arengukava 

visioonis kirjeldatakse 2020-ndaks aastaks Kuusalu valda kui tegusa kogukonnaga, 

turvalist, head haridust, mitmekesiseid töökohti ja vaba aja veetmise võimalusi pakkuvat 

piirkonda, kus lõimuvad pärandkultuur ja loodus. Strateegilise eesmärgina valdkondade 

vaates seonduvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga esmajoones keskkonnakaitse 

arenguvaldkond, mille peamiste rakendatavate meetmete hulgas on nimetatud 

reoveekogumissüsteemide loomist ja parendamist ning joogivee kvaliteedi parandamist. 

Taristu ja heakorra valdkonnas on arendamist vajavate projektidena esmajärjekorras esile 

toodud Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevike ning Kolga-Aabla, Leesi, Kodasoo, Suurpea ja Uuri  

külade vee- ning kanalisatsioonisüsteemide parendamist (valla arengukava p.3. „Taristu ja 

heakord“, lk 11). 

 

2.3.7. Detailplaneeringud  

Detailplaneering on planeering, mis koostatakse valla territooriumi väiksema osa 

kohta. Detailplaneeringu kehtestab valla volikogu ja see on aluseks lähiaastate 

ehitustegevusele. Kuusalu vallas seisuga 31.07.2015 kehtivad 259 ning menetlusjärgus on 

73 detailplaneeringut. Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade detailplaneeringutest 

asulate lõikes. 

 
Tabel 2-1: Kuusalu vallas kehtestatud ja menetluses olevad detailplaneeringud 

 Asula Planeeringute nimetused Menetluses 
(tk)  

Kehtivad  
(tk) 

1 Kuusalu alevik 

Kuusalu valla administratiiv- ja ärikeskus; Kuusalu tee 51; 
Kuusalu tee 41; Laane tn 14; Lepa tn. 8; Mäe tn 4b ja Kalda 
tn 1a; Kuusalu tee 14; Kuusalu tee 8 ja 8a; Kalda tn 5 
piirnev riigimaa; Kalda tn 5 kinnistu ning selle lähiala 
detailplaneering; Kanarbiku 7; Kuusalu tee 4; Kuusalu tee 
3; Vahtra tn 3; Keskväljak 4; Sireli tn 2a; Kangru tn 1; 
Soodla tee 7; Metsa tn 17; Laane; Laane tn 14 

0 21 

2 Kiiu alevik 

Suurekivi; Lilleoru; Mõisa tee 27; Oja; Remedia 2 ja 

Loopealse; Vaestemaja; Härmapõllu ja Vanaoja kinnistute 
ja kinnistute lähiala detailplaneering; Töökoja põik 1, 3 ja 5 
kinnistute ning kinnistute lähiümbrus; Mõisa tee 5; Vana-
Narva mnt 5; Karjamõisa (Mõisa tee 11); kinnistu nr 2995; 
Aia II maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering; Kiiu 47; 
Ylitalo1; Ylitalo 2 

6 10 

3 Kolga alevik 
Nõlvaku; Männivälja; Eriku; Direktorite/Kingu Hall; Pärna;  
Nõmmemetsa; Pitka; Allikpõllu 

0 8 

4 Allika küla Kivipõllu; Uue-Kure, Kurepõllu, Vana-Kure, Kureniidu 2 0 

5 Andineeme küla 

Merivälja ja Merivälja I, II, III, IV; Päevaliblika; Vahi ja Vahi 
1; Karu, Kopra, Siili ja Jänese; Vaino II; Liivamäe; Lõuna-
Samuli; Ojaääre; Tamme; EKE Puhkekodu ja Mereranna I; 
Männisalu 1 ja 2; AÜ Tülivere ühismaa; Tülivere 17; 
Männisalu 1 ja 2 

1 13 

6 Aru küla puuduvad 0 0 
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7 
Haavakannu 

küla 
puuduvad 0 0 

8 Hara küla 
Valdorchi; Madikse; Lauri (Aksalu); Lauri (Jürgenson); 
Lauri; Lauri (Henri); Kadapiku; Kulliküüne ja Ajaotsa; 

Juurika; Sööaugu 

0 10 

9 Hirvli küla Aukamäe 0 1 

10 Ilmastalu küla Uuetoa; Kasonen-Mäe; Laimetsa; Kaidaste tee 1; Laimetsa 1 4 

11 Joaveski küla Jõesängi; Joaveski; Kanali; Metsaveski; Paisjärve 5 0 

12 Juminda küla Keskküla; Keernõmme; Mäe-Tooma; Piiri-Tooma 0 4 

13 Kaberla küla 
Nõmmiku V; Siili; Tõnni; Nõmmiku III; Välja ja Mikle; 
Talukmäe ja Veskimäe; Pärna II 

4 3 

14 Kahala küla puuduvad 0 0 

15 Kalme küla Samblapõllu; Kalmeveski;  0 2 

16 Kasispea küla Vaheoja; Mere-Tamme 0 2 

17 Kemba küla puuduvad 0 0 

18 Kiiu-Aabla küla Vana-Kaskvälja; Liivaku I; Liivaku ja Uue-Liivaku 0 3 

19 Kodasoo küla puuduvad 0 0 

20 

Koitjärve küla, 
Tõreska küla, 

Pala küla, Suru 
küla, Kolgu küla 

Kaitseväe Keskpolügon; Keskla 0 2 

21 
Kolga-Aabla 

küla 

Kalda I, Kalda II; Mustoja I; Orava; Mustoja 2; Mustoja 3; 
Klaukse 7c; Vesilinnu 2, Vesilinnu 3, Vesilinnu 4, Remmelga 
2, Remmelga 3; Roosipuu; Jaanimäe 6; Jaanimäe 4; Tuule; 
Mahla; Ussi; Kangru; Allika; Mere-Kadapiku, Aadu-
Kadapiku; Toomika; Aadu-Kadapiku Mere-Kadapiku, 
Kadapiku Mart; Uuetoa 

3 16 

22 Kolgaküla Käidra 0 1 

23 Kosu küla puuduvad 0 0 

24 Kotka küla puuduvad 0 0 

25 Kupu küla Kadaka; Kupu 2 0 

26 Kuusalu küla 
Uus-Käli (Kraavi-Käliga koos); Silla; Tarva tee 2; Saluvälja; 
Kooli ja Staadioni; Lepa 

2 4 

27 Kursi küla puuduvad 0 0 

28 Kõnnu küla Metsa-Aaviku 0 1 

29 Külmaallika küla puuduvad 0 0 

30 Leesi küla Luha; Uhi Tõnu I; Suigu-Jaani; Sulevi-Viive; Leesiranna 1 3 

31 Liiapeksi küla puuduvad 0 0 

32 Loksa küla Vaseveski; Metsasihi; Kõrtsi; Risti 0 4 

33 Murksi küla puuduvad   

34 
Mustametsa 

küla 
Jõe 0 1 

35 Muuksi küla puuduvad   

36 Mäepea küla 
Kuusiku VI, VII, III; Kuusiku V; Kaljusaare; Välja-Jüri I; 
Kuusiku III; Alandi; Kassi; Pihlaka-Napa II ja III 

0 8 

37 
Nõmmeveski 

küla 
Elektrijaama 1 0 

38 Pala küla puuduvad 0 0 

39 Parksi küla puuduvad 0 0 

40 Pedaspea küla 

Väike-Villemi, Nisumäe, Nisumäe I, Nisumäe II, Nisumäe 
III; Nisumäe, Nisumäe III, Aiaotsa, Aiaotsa I, Nisumäe IV; 
Leidaru I; Villemi-Tooma; Kadaka; Välja, Rohu, Kingu, 
Uuevälja, Vare; Aasa; Eskani-2; Nõmme; Lepiku; Uus-Miku; 
Liivroosi; Ale 

3 10 
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41 Pudisoo küla Uus-Koobaste; Liivamäe 1 1 

42 Pärispea küla 
Lääne, Otsa, Allika, Heidu II, Heidu III; Heigu I; Niidu; 
Madi-Joosti, Joosti-Madi; Vahe-Kulli; Jaagu-Peetri, Väike 
Luha; Oru, Miku 1; Toivo; Varjula, Kunari; Kalda; Lahenuki 

5 14 

43 Põhja küla 
Tammeotsa; Vaga; Kadakaranna, Kadaka 1; Kadaka 3; 
Kadaka 4; Kadaka 5;  

2 5 

44 Rehatse küla puuduvad 0 0 

45 Rummu küla puuduvad 0 0 

46 Salmistu küla 

Sadama; Sadama kinnistu ja selle lähiala; Liiva ja Gavani 
lähiala; Kiviranna 1; Liiva ja Gavani; Rannasalu; 
Kiviaia/Sepa V; Sepa III/Sepa IV; Sadama tee 6; Kuru I; 
Kuru; Murru; Raja I; Raja IV; Tee-Laane ja Mere-Laane; 
Ületee ja Keskuse; Välja; Näki; Nõmme-Tülli ja Kärgu; Lüke 
endisel maal; Männi-Tülli; Soo-Nõlva ja Väike-Soo; Nurga; 
Vahe-Aiaotsa; Zeigo; Uuetoa-I; Põllukivi; Teeäärse; Söödi 
I; Kirsi; Klaukse I mü; Uuetoa tee 50; Käooja tee 22; Arni 
Klaukse 2 

16 18 

47 Saunja küla Piiri (Katsimatsi); Pärnamäe; Tõnuvälja; Väo; Metsa 1 4 

48 Sigula küla Peebu 0 1 

49 Soorinna küla Mõisaääre ja Mäeveeru; Veskiveski; Jõekalda/Uuemõisa 0 3 

50 Suurpea küla 
Koplinõmme; Päikeseloojangu, Mereranna, Rannaveere ja 
Rannakalda; Põllu II; Anne; Toomarahva; Villu ja Villu1; 
Oja (majad); Saunarahva II; Oja (kämpingu);  

1 9 

51 Sõitme küla 

Roostiku; Leegiranna I etapp; Reimiku II ja Roostiku; Otsa 
II (Leegiranna III etapp); Madikse ja Otsa talu maade 
detailplaneering; Laugu; Kalda; Marguse; Emomäe; Taga-
Puugi; Männiokka 

0 11 

52 
Tammispea küla 

Kõrvetalu; Rätsepa; Siimu 2; Kuusiku 3; Kuusiku 3, Villu 
Uett, Villemi; Keskküla 

1 5 

53 Tammistu küla Roigu; Jürimetsa; Mardi IV, Mardi V, Mardi VI; Põllu 0 4 

54 
Tapurla küla 

Liivapealse; Mere-Sameli, Ranna-Sameli, Tuulemaa, 
Kiigemaa; Mäe V; Joonase; Toominga; Luite; Toominga II; 
Vana-Uuetoa maatükk 1; Vana-Võrkneeme; Kiige I 

3 7 

55 
Tsitre küla 

Kuusiku-Jaani; Tsitre Piirivalve objekt; Rannaääre, 
Sauemäe, Mareena, Märdi 

1 2 

56 
Turbuneeme 

küla 

Ado-Peetri; Kaupluse; Ranna; Painova II; Aksli-Tõnise; 
Aksli; Vana-Neeme; Nuhkateri; Kivikalda; Ahju-Johannes; 
Lahe; Nurme  

2 10 

57 
Uuri küla 

Pajulahe; Teeperve; Rohu-Peetri; Uus-Koobaste; Liivamäe; 
Raudsilla ja Taga-Raudsilla; Sepa; Maasika; Rebaseuru 

3 6 

58 Vahastu küla Sigula-6 0 1 

59 Valgejõe küla puuduvad 0 0 

60 

Valkla küla 

Pauluse ja Bruno; Uuetoa; Päkapiku; Aiandi; Tuuleveski; 
Räägu 4; Pärtli; Lammiku; Lepiku-IV ja Kuusiku; Lepiku I; 
Lepiku II;  Lepiku-IV ja Kuusiku; Suurekivi; Kalda; Jõesuu 1 
ja Jõesuu 3; Jõesuu tee 5, Jõesuu tee 5a, Jõesuu tee 7; 
Valkla Rand, Restoran Valkla Rand, Männisalu, Metsatare, 
Metsakuru;  Männituka ja Kivinurme; Kasekivi; Sepapõllu 

4 16 

61 Vanaküla küla Laiaka 1 0 

62 Vihasoo küla Kõrtsi I; Uus-Kadapiko 1 1 

63 
Viinistu küla 

Anu; Alttoa; Saarehansu; Ranna; Madikse; Saviaugu; 
Kiviõue; Lahekalda; Nurmiku; Tammeotsa 

0 10 

64 Virve küla Tooma 5; Savikalda ja Lepiku; Nisumäe ja Puurkaevu 0 3 

  kokku 73 259 

Allikas: Maa-amet X-GIS 
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2.3.8. Põhjaveevarude uuringud 

Enamik Harjumaal tehtud põhjaveeuuringutest on olnud seotud suurematele veetarbijatele 

põhjaveevarude määramisega. Samas puudus kuni aastani 1999 terviklik ülevaade 

ordoviitsium-kambriumi (O-Cm) ja kambrium-vendi (Cm-V) veevarude reaalselt 

kasutatavast suurusest ning nende võimalikust kasutamisest tulevikuperspektiivis.  

Harju maakonna ordoviitsiumi-kambriumi ja kambrium-vendi veekomplekside tarbevaru 

määramiseks ja olemasolevate varude ümberhindamiseks kuni aastani 2030 on vastavad 

uuringud läbi viidud AS Maves poolt. Tööd on läbi viidud aastatel 1999 - 2000 ja 2004. 
aastal. 

Esimesena nimetatud töö käigus teostati uuring ordoviitsiumi-kambriumi ja kambrium-vendi 

veekomplekside tarbevaru määramiseks ja olemasolevate varude ümberhindamiseks kuni 
aastani 2030 kogu Harju maakonnale. 

Tehti ettepanek kinnitada Harju maakonnas Cm-V ja O-Cm tarbevaru üldmahus vastavalt 

40300 m3/d ja 14650 m3/d ning jagada see arvestuspiirkondade vahel, kusjuures Kuusalu 

vallas oli eraldatud kaks arvestuspiirkond. Endise Loksa valla piirkond nr 42 liideti Kuusalu 
valla arvestuspiirkonnaga nr 17. 

Seoses väga intensiivse elamuehitusega ning joogivee nõudluse suurenemisega Tallinna 

linna lähiümbruses viidi Keskkonnaministeeriumi tellimusel AS Maves poolt 2004.aastal läbi 

riigihanke 70001231 raames „Tallinna linna ja Tallinnaga külgnevate Kambrium-Vendi ja 

Ordoviitsium –Kambriumi põhjavee tarbevarude ümberhindamine kuni aastani 2030” (töö nr 

4017). Lähtuvalt nimetatud ümberhindamisest kinnitas keskkonnaminister oma 6.aprilli 

2006 käskkirjaga nr 396 Harju maakonna põhjaveevarud. Kuusalu valla ja endise Loksa 

valla arvestuspiirkondadele eraldatud varud ei muutunud võrreldes 1999.a. läbi viidud 

uuringuga. 

 
Tabel 2-2: Põhjavee kinnitatud varud 

Põhjavee-
maardla 

Põhjavee- maardla 
piirkond 

Veekihi 
geoloogiline 

indeks 

Põhjaveevaru 
m³/ööpäevas 

Varu kategooria 
ja otstarve 

Kasutusaeg 

Kuusalu Balti Spoon Q 800 T1 tootmisvesi kuni 2023 

Kuusalu-Kiiu Kuusalu-Kiiu O-Cm 700 T2 joogivesi kuni 2030 

Kuusalu vald 

Kuusalu vald O-Cm 700 P kuni 2030 

Kuusalu vald Cm-V 500 P kuni 2030 

Loksa Cm-V 3 000 T1 joogivesi kuni 2030 

Kuusalu vald (endine 
Loksa vald) 

O-Cm 100 P kuni 2030 

Kuusalu vald (endine 
Loksa vald) 

Cm-V 400 P kuni 2030 

Allikas: Keskkonnaministeerium http://www.envir.ee/ 

 
Varu kategooriad: 
T1 – tagatud põhjaveevaru 
T2 – hinnatud põhjavee tarbevaru 
P - prognoosvaru 

 

Põhjaveevaru jaguneb uurituse detailsusest sõltuvalt tarbevaruks T1 või T2 või prognoos-

varuks P. Tarbevaru T2 on hinnatud põhjaveevaru, mida on uuritud vähemalt järgmises 

mahus: 

1) põhjaveevaru on hinnatud analoogiliste veehaarete kasutamise kogemuse, 

uuringutööde ja katsepumpamiste alusel; 

2) põhjavee kvaliteet on uuritud detailsusega, mis lubab eeldada põhjavee sihipärast 

kasutamise tagatust arvustusliku aja jooksul; 

http://www.envir.ee/
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3) määratud on sanitaarkaitseala ulatus ja antud selle kehtestamise teostatavuse 

hinnang koos omavalitsuse seisukohaga. 

 

Prognoosvaru P on haldus- või hüdrogeoloogilise piirkonna põhjaveevaru eeldatav hulk, 

millega tuleb arvestada piirkonna arengukavade koostamisel, vee erikasutuslubade 

andmisel ja ühest puurkaevust koosneva veehaarde projekteerimisel. Prognoosvaru P 

määratakse modelleerimise teel hüdrogeoloogilise kaardistamise, põhjaveeseire ja töötavate 

veehaarete andmete alusel. 

 

Keskkonnaministri 04.12.1998 määruse nr 2023 ja Eesti Põhjaveekomisjoni 20.11.1998 

protokollilise otsuse nr 25 põhjal kinnitati aktsiaseltsile Balti Spoon Q veekompleksi 

tehnoloogilise veena kasutatav tarbevaru. Kinnitatud varu on 800 m3/d ja lühikesteks 

perioodideks kuni 1300 m3/d.  

 
Tabel 2-3: Veevõtt ja veevõtu bilanss Kuusalu vallas 

Põhjaveemaardla 
piirkond 

Põhjavee-
kiht 

Kinnitatud 
põhjaveevaru 

Veevõtt 2012 
m³/ööpäevas 

Veevõtt 2013 
m³/ööpäevas 

Kasutamises 
olev vaba 

põhjaveekogus 

Balti Spoon Q 800 370 305 495 

Kuusalu-Kiiu O-Cm 700 215 255 483 

Kuusalu vald O-Cm 700 137 146 445 

Kuusalu vald Cm-V 500 183 161 339 

Loksa Cm-V 3 000 705 521 2 479 

Kuusalu vald (endine 
Loksa vald) 

O-Cm 100 0 0 100 

Kuusalu vald (endine 
Loksa vald) 

Cm-V 400 18 10 390 

Allikas: Keskkonnaministeerium http://www.envir.ee/ 

 

2.3.9. Vee erikasutusload 

Vastavalt kehtivale veeseadusele (VeeS § 8 lg 2) peab vee kasutajal olema vee 

erikasutusluba juhul, kui:  

 võetakse vett pinnaveekogust, sh ka jää võtmise korral enam kui 30 m³/ööpäevas; 

 võetakse põhjavett rohkem kui 5 m³/ööpäevas; 

 võetakse mineraalvett; 

 juhitakse heitvett ja teisi saasteaineid suublasse, sealhulgas põhjavette; 

 toimub veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine; 

 toimub veekogu, mille veepeegli pindala on üks hektar või suurem, rajamine, 

likvideerimine, süvendamine või sellise veekogu põhja pinnase paigaldamine; 

 uputatakse tahkeid aineid veekogusse; 

 toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine; 

 vee kasutamisel muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi 

omadusi; 

 toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont ja laeva 

regulaarne ohtlike ainetega või tuulega lenduvate puistekaupadega lastimine või 

lossimine; 

 veekogu korrashoiuks kasutatakse kemikaale; 

 kasvatatakse kalu aastase juurdekasvuga rohkem kui üks tonn või kalakasvandusest 

juhitakse vett suublasse; 

 juhitakse vett suublasse maavara kaevandamise eesmärgil. 

 

Isikliku majapidamise heitvee või vähem kui viie kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimiseks 

ööpäevas ei ole vaja erikasutusluba, kui see tegevus vastab heitvee pinnasesse juhtimise 

korra nõuetele.  
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Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 19.07.2011 ja 17.02.2014 OÜ-le Kuusalu 

Soojus väljastatud vee erikasutuslubade nr L.VV/320660 (Valkla) ja L.VV/323662 (Pärispea, 

Kuusalu, Allika, Kolga, Valkla, Vihasoo, Viinistu) järgi on ettevõttel lubatud põhjavett 

ammutada ja heitvett ning sadevett suublasse juhtida alljärgnevalt: 

 
Tabel 2-4: OÜ Kuusalu Soojus vee erikasutusload 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Pärispea 971 16660 Cm-V 5 400 2014-2030: Kooli mü 

Kuusalu 3161 921 O-Cm 100 000 2014-2030: Kuusalu tee 43a 

Kuusalu HGO-236 18437 O-Cm 12 000 2014-2030: Veekulli 

Kuusalu A-118-M  906 O-Cm 80 000 2014-2030: Laane 10a 

Kiiu 5536 940 O-Cm  mü Aia (reservis) 

Allika 1414 20568 O-Cm 8 000 
2014-2030: Allika küla puhasti 

tehnoloogiline vesi 

Kolga 1695 743 Cm-V 40 000 2014-2030: Töökoja 

Kolga 5654 745 Cm-V 18 000 2014-2030: Kolga Kooli 

Valkla 6354 4643 Cm-V 54 800 2011-2016: Valkla mõis 

Vihasoo  690 Cm-V 8 000 2014-2030: Vihasoo küla 

Viinistu  1047 Q 16 000 2014-2030: Viinistu 

Kokku põhjavesi, m³/aastas 
Q, O-Cm 
ja Cm-V 

342 200  

Asula 
Välja-

laskme 
nimetus 

Suubla 
nimetus 

Lubatud 
vooluhulk 
m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim 
lubatud kogus 

Allika 
Kuusalu 
regio-

naalne RVP 
Kurdlu oja 250 000 

2014-2030: BHT7 25 mg/l, heljum 35 mg/l, pH 
9 mg/l, Püld 2,0 mg/l, Nüld 60 mg/l, 1-aluselised 

fenoolid 0,1 mg/l ja naftasaadused 1,0 mg/l 

Kolga 
Kolga 

aleviku 
RVP 

Leeskõrve 
oja 

34 000 
2014-2030: BHT7 25 mg/l, heljum 35 mg/l, pH 

9 mg/l, Püld 2,0 mg/l, Nüld 60 mg/l ja 1-
aluselised fenoolid 0,1 mg/l 

Uuri 
Uuri küla 

RVP 
Miku kraav 5 000 

2014-2030: BHT7 40 mg/l, heljum 35 mg/l, pH 
9 mg/l ja 1-aluselised fenoolid 0,1 mg/. Püld ja 

Nüld ei limiteerita. 

Valkla 

Valkla 
hoolde-
kodu 

biopuhasti 

Valkla oja 54 800 
2015-2016: BHT7 25 mg/l, heljum 35 mg/l ja 

Püld 2,0 mg/l, Nüld 60 mg/l 

Vihasoo 
Vihasoo 
reovee-
puhasti 

Villike kraav 8 000 

2014-2030: BHT7 40 mg/l, heljum 35 mg/l, pH 
9 mg/l, 1-aluselised fenoolid 0,1 mg/l ja 
naftasaadused 0,1 mg/l. Püld ja Nüld ei 

limiteerita. 

Kokku heit- ja sademevesi, 
m³/aastas 

351 800  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 

 

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 27.08.2012 OÜ-le Suurekivi väljastatud 

vee erikasutusloa nr L.VV/322166 järgi on ettevõttel lubatud võtta tootmiseks põhjavett 

alljärgnevalt: 

 
Tabel 2-5: OÜ Suurekivi vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Valkla 2766 918 O-Cm 9 000 2012-2017: Suurekivi farm 

Kokku põhjavesi, m³/aastas O-Cm 9 000  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 

 

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 12.02.2014 Kuusalu Vallavalitsusele 

väljastatud vee erikasutusloa nr L.VV/324482 järgi on asutusel lubatud võtta puurkaevust 

põhjavett alljärgnevalt: 
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Tabel 2-6: Kuusalu Vallavalitsuse vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Kolga-
Aabla 

 52227 Q 8 496 
2014-tähtajatu: Kolga-Aabla küla 

pk 

Kokku põhjavesi, m³/aastas Cm-V 8 496  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 

 

Keskkonnaameti regiooni poolt 09.02.2011 AS-le Kuusalu Energia väljastatud vee 

erikasutusloa nr L.VV/320065 järgi on ettevõttel lubatud võtta majandus-joogiveeks 

põhjavett alljärgnevalt: 

 
Tabel 2-7: AS Kuusalu Energia vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Kiiu 5281 938 O-Cm 30 000 2011-2016: mü Kaevu 2 

Kiiu 5034 936 O-Cm 30 000 2011-2016: mü Kaevu 1 

Kokku põhjavesi, m³/aastas O-Cm 60 000  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 

 

AS Kuusalu Energia on likvideerimisel ning valdused koos puurkaevudega on üle antud AS-

le Maru (registrikood 10037062). AS Maru on teatanud Keskkonnaametile, et 

puurkaevudest on edaspidi kavandatud veevõtt alla 5 m³/ööpäevas ning sellest tulenevalt 

pole uue loa taotlemine vajalik.  

 

Keskkonnaameti regiooni poolt 29.07.2015 MTÜ-le Pedaspea Vesi väljastatud vee 

erikasutusloa nr L.VV/326342 järgi on ühingul lubatud võtta majandus-joogiveeks põhjavett 

alljärgnevalt: 

 
Tabel 2-8: MTÜ Pedaspea Vesi vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Pedaspea 6881 15 909 Q 2 920 
2015-tähtajatu: Pedaspea 

pumbamaja 

Kokku põhjavesi, m³/aastas Q 2 920  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 

 

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 19.11.2012 Kaitseväele väljastatud vee 

erikasutusloa nr L.VV/322278 järgi on asutusel lubatud võtta olmeks põhjavett ja juhtida 

heitvett ning sademevett suublasse alljärgnevalt: 

 
Tabel 2-9: Kaitseväe vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Tõreska 6955 22707 Cm-V 10 800 2012-2017: Keskpolügooni pk 

Kokku põhjavesi, m³/aastas Cm-V 10 800  

Asula 
Välja-

laskme 
nimetus 

Suubla 
nimetus 

Lubatud 
vooluhulk 
m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim 
lubatud kogus 

Tõreska 
Keskpolü-
gooni vl 

nimetu 
kraav 

10 800 
2015-2017: BHT7 40 mg/l, heljum 35 mg/l. Püld 

ja Nüld ei limiteerita. 

Tõreska 

Keskpolü-
gooni 

sademevee
vl 

Nimetu 
kraav 

- 2012-2017: heljum 40 mg/l ja nafta 5,0 mg/l. 

Kokku heit- ja sademevesi, 
m³/aastas 

10 800  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
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Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 14.03.2013 OÜ-le Uuri Suurtalu 

väljastatud vee erikasutusloa nr L.VV/322964 järgi on ettevõttel lubatud võtta tootmiseks 

põhjavett alljärgnevalt: 

 
Tabel 2-10: OÜ Uuri Suurtalu vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Uuri 6547 8889 Cm-V 12 000 2013-2018: Uuri Suurfarmi kaev 

Kokku põhjavesi, m³/aastas Cm-V 12 000  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 

 

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 12.09.2013 Kuusalu Keskkoolile 

väljastatud vee erikasutusloa nr L.VV/323658 järgi on asutusel lubatud võtta majanduseks 

põhjavett alljärgnevalt: 

 
Tabel 2-11: Kuusalu Keskkooli vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Kuusalu 1588 909 O-Cm 2 660 
2013-2018: Kuusalu Keskkooli 

puurkaev 

Kokku põhjavesi, m³/aastas O-Cm 2 660  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 

 

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 08.01.2008 OÜ-le Hinnu Seafarm 

väljastatud keskkonnakompleksluba nr L.KKL.HA-171420 järgi on asutusel lubatud võtta 

majanduseks põhjavett alljärgnevalt: 

 
Tabel 2-12: OÜ Hinnu Seafarm keskkonnakompleksluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Allika 3679 929 O-Cm 38 200 Tähtajatu: Hinnu seafarm 

Kokku põhjavesi, m³/aastas O-Cm 38 200  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 

 

Keskkonnaameti regiooni poolt 07.07.2015 OÜ-le Balti Spoon väljastatud vee 

erikasutusloa nr L.VV-326507 järgi on ettevõttel lubatud võtta majandusveeks põhjavett 

alljärgnevalt: 

 
Tabel 2-13: OÜ Balti Spoon vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Kupu 497 11516 O-Cm vt kokku 2015-2023: Kupu küla pk 2 

Kupu 6824 13621 Q vt kokku 2015-2023: PA6 

Kupu  53783 Q  2015-2023 

Kupu 6819 13619 Q vt kokku 2015-2023: PA8 

Kupu 469 11517 Q vt kokku 2015-2023: PA9 

Kupu 6920 20617 Q vt kokku 2015-2023: Kupu küla pk 3 

Kupu HRAM001 13622 Q vt kokku 2015-2023: VPK nr 1 

Kupu HRAM001 13623 Q vt kokku 2015-2023: VPK nr 2 

Kupu HRAM001 13624 Q vt kokku 2015-2023: VPK nr 3 

Kokku põhjavesi, m³/aastas O-Cm 220 000  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 

 

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 05.02.2013 AS-le Remedia väljastatud 

vee erikasutusloa nr L.VV/322896 järgi on ettevõttel lubatud võtta tootmiseks põhjavett 

alljärgnevalt: 
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Tabel 2-14: AS Remedia vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Kiiu 5535 939 O-Cm 42 000 2013-2018: Kiiu puurkaev 

Kokku põhjavesi, m³/aastas Cm-V 42 000  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 

 

Keskkonnaameti regiooni poolt 27.12.2010 Urmas Nikkarinen (seltsing Laane) väljastatud 

vee erikasutusloa nr L.VV/322611 järgi on seltsingul lubatud võtta joogiveeks põhjavett 

alljärgnevalt: 

 
Tabel 2-15: Urmas Nikkarise vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Salmistu  17209 Cm-V 4 200 
2013-2017: Salmistu „Laane“ 

puurkaev 

Kokku põhjavesi, m³/aastas Cm-V 4 200  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 

 

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 21.05.2009 AS-le Galv-Est väljastatud 

keskkonnakompleksluba nr KKL/318353 järgi on asutusel lubatud juhtida sademevett 

suublasse alljärgnevalt: 

 
Tabel 2-16: AS Galv-Est keskkonnakompleksluba 

Asula 
Välja-

laskme 

nimetus 

Suubla 
nimetus 

Lubatud 
vooluhulk 

m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim 
lubatud kogus 

Kiiu 
AS Galv-

Est vl 
Rünka kraav 3 473 Heljum 40 mg/l ja naftasaadused 5,0 mg/l. 

Kokku heit- ja sademevesi, 
m³/aastas 

3 473  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 

 

Keskkonnaameti regiooni poolt 29.07.2015 OÜ-le Suurpea Varahaldus väljastatud vee 

erikasutusloa nr L.VV/322753 järgi on osaühingul lubatud võtta joogiveeks põhjavett 

alljärgnevalt: 

 
Tabel 2-17: OÜ Suurpea Varahaldus vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Suurpea  719 Cm-V 10 584 2013-2018: Suurpea pk 

Kokku põhjavesi, m³/aastas Cm-V 10 584  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 

 

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 29.09.2014 Margus Arvistole 

väljastatud vee erikasutusloa nr L.VV/325184 järgi on erikasutajal lubatud juhtida heitvett 

suublasse alljärgnevalt: 

 
Tabel 2-18: Margus Arvisto vee erikasutusluba 

Asula 
Välja-

laskme 
nimetus 

Suubla 
nimetus 

Lubatud 
vooluhulk 
m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim 
lubatud kogus 

Suurpea 
AS Galv-

Est vl 
Põllu oja 60 

2014-tähtajatu: BHT7 40 mg/l, heljum 35 mg/l. 
Püld ja Nüld ei limiteerita. 

Kokku heit- ja sademevesi, 
m³/aastas 

60  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 

 

Kuusalu valla territooriumil on seisuga 28.01.2016 Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla 

regiooni poolt väljastatud 13 kehtivat vee erikasutusluba, millega on antud õigus kasutada 

üle 5 m³ põhjavett ööpäevas kokku 30 puurkaevus. 3 loaga on antud õigus puhastada 

http://klis.envir.ee/klis
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reovett ja juhtida heitvett suublasse. Samas tegutseb vallas mitmeid vee-ettevõtjaid, kes 

varustavad külades olevaid veevärke põhjaveega erikasutusluba omamata. Enamasti ei 

peeta arvestus tarbitud vee koguste üle, kuid lähtudes veevõrkudega ühendatud tarbijate 

arvust, ületab tõenäoliselt O-Cm ja Cm-V veehorisondi puurkaevudest võetav vee kogus 5 

m³ ööpäevas. Seda vähemalt hooajaliselt suveperioodil. Erikasutuslubade olemasolu ja 

aruandlus tarbitava vee kohta peab leidma edaspidi hoolsamat tähelepanu. 

 
 

2.4. Teostatud arendusprojektid 

Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevikes on ajavahemiku 2011 kuni 2014 läbiviidud ühisveevarustus- 

ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise ja laiendamise projekt. OÜ Kuusalu Soojus 

esitas 2011. aasta alguses taotluse EL Ühtekuuluvusfondile projektile rahalise toetuse 

saamiseks ning sai sellele positiivse vastuse. Projekti nimeks oli „Kuusalu valla Kuusalu, Kiiu 

ja Kolga alevike ühisveevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamine 

laiendamise ja rekonstrueerimise projekt“, number on 2.1.0101.10-0096 ja abikõlblikkuse 

periood 10.03.2011 - 31.05.2014. a. Toetuse taotlemisel esitati taotluse lisadena 2011. 

aastal koostatud projektile teostatavusuuringu aruanne, majandus- ja finantsanalüüs ning 

keskkonnamõjude eelhinnang. Seoses muudatuste ning täiendavate töödega Kuusalu 

alevikus pikendati projekti abikõlblikkuse perioodi kuni 31.08.2014.  

 
 

2.4.1. Tehnovõrkude joonised 

Arengukava koostamisel on arvestatud  allpoolesitatud Kuusalu valla asulate olemasolevate 

ja perspektiivsete tehnovõrkude jooniste ja skeemidega. Paljude tehnovõrkude osas 

teostusjoonised puuduvad ning arengukava skeemidele on nende piirkondade 

tehnosüsteemid kantud paikvaatlusel kogutud andmete alusel. Torustike rekonstrueerimisel 

teostatakse projekteerimistööde raames geoloogilised ja geodeetilised uuringud, mille 

käigus määratakse kindlaks olemasolevate torustike täpsed asukohad. 

 
Tabel 2-19: Tehnovõrkude joonised 

Nimetus Koostaja Asula Koostamise 
aasta 

Kuusalu küla vee- ja kanalisatsioonitrasside 
teostusjoonis 

GRGM Projekt OÜ Kuusalu küla 2005 

Kuusalu valla veemajandusprojekti vee- ja 
kanalisatsioonitorustikud. Kuusalu alevik. Töö 
nr TJ-54/13 

AV Geodeesia OÜ Kuusalu alevik 2014 

Kupu ja Kuusalu asulate vahelisel alal 
paigaldatud kanalisatsiooni-trasside 
teostusjoonis 

FIE Egon Sepp 
Kupu küla 

Kuusalu küla 
2004 

Kiiu tehnopargi plaan maa-ala plaan 
tehnovõrkudega. Töö nr 12-011G 

Maru THM OÜ Kiiu alevik 2012 

Kuusalu valla Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevike 
ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide 
kaasajastamine. Kiiu aleviku ÜVK teostus 
projekt. Töö nr 0125 

Viimsi Keevitus AS Kiiu alevik 2012 

Kolga aleviku Nõlvaku tee vee- ja 
kanalisatsioonitorustike teostusjoonis 

KT Geodeesia OÜ Kolga alevik 2014 

Kuusalu valla Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevike 
ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide 
kaasajastamine. Kolga aleviku ÜVK teostus 
projekt. Töö nr 0126 

Viimsi Keevitus AS Kolga alevik 2012 

Pärispea veevarustuse torustiku 
teostusjoonised 

Asker Insenerid OÜ Pärispea küla 
2003 
2005 

Valkla küla Pargi tänava veetorustiku ehituse 
teostusjoonised 

Melbra OÜ Valkla küla 2006 

Valkla hooldekodu veetrassi teostusmõõtmine. Asimuut Grupp OÜ Valkla küla 2011 
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Töö nr 11107 

Salmistu puurkaev nr. 713 ümbruse  
kanalisatsiooni- ja veetorustiku teostusjoonis. 
Töö nr TJ-003 

Tuvar Ehitus OÜ Salmistu küla 2010 

Salmistu veetorustike teostusjoonis. Töö nr 059 
TJ 09 

Melbra OÜ Salmistu küla 2009 

Kolga, Valkla, Salmistu ja Andineeme asulate 
torustikud. Eelprojekt 

Halcrow Grupp-Eesti 
Veevärk Konsultatsioon 

Projekt 

Kolga küla 
Valkla küla 
Salmistu 

Andineeme 

2005 

Lami ja Mäe kinnistute vaheline veetorustik, 
teostusjoonised 

Melbra OÜ Pärispea küla 2007 

Mäe ja Odakivi kinnistute vaheline veetorustik, 
teostusjoonised 

Melbra OÜ Pärispea küla 2007 

Leegiranna elamupiirkonna vee-drenaazi ja 
kanalisatsioonitorustiku teostusjoonised. Töö nr 
190 TJ 07 

Melbra OÜ Sõitme küla 2007 

Allikas: konsultant, Kuusalu Soojus OÜ 
  



Kuusalu valla ÜVK arendamise kava aastateks 2016-2027 

 

26 

 

3. Keskkond 

3.1. Üldandmed 

Kuusalu vald asub Ida-Harjumaal ning paikneb Tallinn - Narva maantee ääres. Valla pindala 

on peale ühinemist Loksa vallaga 707,97 km², mis moodustab 1,6% Eesti ning 16,3% 

Harjumaa pinnast. Ühtlasi on tegemist Harjumaa suurima vallaga. Valla keskuseks on 

Kuusalu alevik, mis asub 39 km kaugusel Tallinnast. Teised suuremad asulad on vallas Kiiu 

ja Kolga alevik. Lisaks alevikele asub Kuusalu vallas 64 küla. 

 
Joonis 3-1: Kuusalu valla kaart 

 
Allikas: Maa-amet X-GIS, mõõtkava ca 1:320 000 

 

3.2. Maastik 

Kuusalu vald on Harjumaa üks metsarikkamaid omavalitsusi. Kuusalu valla metsalisus on 

61%, Harjumaal 47% (Harjumaa keskkond, 1996). Ligikaudu neljandik valla metsadest 

asub kaitsealadel (Lahemaa Rahvuspark, Põhja-Kõrvemaa maastikukaitseala, Ohepalu 

looduskaitseala) ja nende majanduslik kasutamine on seetõttu piiratud. Valla kaguosa 

metsad asuvad kaitsejõudude polügooni territooriumil. 

 

3.3. Kaitstavad loodusobjektid ja kaitsealad 

Kuusalu vallas asuvad osaliselt neli looduskaitseala: Lahemaa Rahvuspark (sulgudes 

kehtestamise määrus RT I 1997, 45, 728), Kolga lahe maastikukaitseala (RT I 1999, 17, 

280), Põhja-Kõrvemaa maastikukaitseala (RT I 1997, 63, 1089) ja Ohepalu looduskaitseala 

(RT I 1997, 45, 728). Lisaks on Kuusalu vallas 27 kaitstavat looduse üksikobjekti, 6 

ajaloomälestist, 59 arhitektuurimälestist ja 473 arheoloogiamälestist. 

 

3.4. Keskkonnaressursid 

Maavarade poolest võib Kuusalu valda lugeda suhteliselt rikkaks. Turvast on 14 leiukohas, 

kokku 8654 hektaril. Lubjakivi leidub Valkla ja Haavakannu külades. Põlevkivi (kukersiiti) 

130 km² ulatuses ja kruusa (oosid) 96 km² ulatuses leidub Põhja-Kõrvemaa 

looduskaitsealal. Ehitusliiva leiukohad asuvad Kahala, Kiiu, Kosu ja Kuusalu asulate 
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piirkonnas. Fosforiidi leiukohaks on Tsitre maardla. Järvemuda võib leida Kahalas ja 

Rummus. Sinisavi leidub Salmistul ning Kolgakülas asub mahajäetud savikarjäär. Pärispea 

külas asub mineraalveeallika puurkaev, mille vesi olevat sarnane Värska mineraalveele, kuid 

tunduvalt suurema soolasisaldusega. 

 

Vendi ja kambriumi ladestu liivakivides leidub vähesel määral maagaasi, sh põlevat 

maagaasi, mis koosneb põhiliselt metaanist (CH4). Maagaasi on leitud rannalähedases 

meres (Viinistu lähedal), paekaldaeelsel madalikul, mattunud orgudes rannikul (kvaternaari 

setetes) ning mitmetel Soome lahe saartel (Mohnil, Pärispea poolsaarel jm.). Geoloogide 

puurimisandmetel on avastatud gaasiilmingud seotud kvaternaari setetega - tõenäoliselt 

produtseerivad metaangaasi peamiselt viimase jääaja eel Soome lahe nõos kuhjunud 

organogeensed setted (turvas, sapropeel), mille pealetungiv mandrijää on matnud 

paekaldaeelsel alal mitmesuguste liustikutekkeliste setete alla. Uurimised on näidanud, et 

gaas sisaldab peamiselt metaani. Kuigi gaasikogused ei paku majanduslikku huvi, peab 

võimaliku gaasi (nii põleva kui mittepõleva) väljavooluga arvestama kaevude puurimisel jm 

puurimistöödel ning avariide vältimiseks nende ekspluateerimisel. 

 

3.5. Põhjavesi ja selle kaitstus 

Põhjavesi on maapõues sisalduv vesi. Põhjaveekiht on vett sisaldav ja andev maapõue osa. 

Põhjavee kasutamise ja kaitsega seotud õigused ja kohustused tulenevad vastavalt 

veeseaduses sätestatule. 

 
Joonis 3-2: Kuusalu piirkonna põhjavee kaitstuse kaart 

 
Allikas: X-GIS Maa-amet 
 

Kuusalu vallas levib mitu settekivimitega seotud veekompleksi ja –kihti: 

o kvaternaari veekompleks (Q); 

o ordoviitsiumi veekompleks (O); 

o ordoviitsiumi-kambriumi veekiht (O-Cm); 

o kambriumi-vendi veekompleks (Cm-V); 

o alamproterozoikumi veekompleks (PR). 

 

Pindmise reostuse seisukohalt maapinnast esimese aluspõhjalise veekompleksi (Q, O) 

kaitstuse poolest on Kuusalu, Kiiu, Kolga, Valkla, Kupu, Uuri ja Kolgaküla asulad kaitsmata 

või nõrgalt kaitstud alal. Rannaäärsed asulad ja Juminda ning Pärispea poolsaarel paiknevad 

http://www.arengukava.fie.ee/page.php?action=show_page&page_id=120
http://www.arengukava.fie.ee/page.php?action=show_page&page_id=122
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asulad on kõik hästi kaitstud põhjaveega aladel. O-Cm ja Cm-V põhjaveekihid on 

geoloogiliselt reostuse eest suhteliselt hästi kaitstud. 

 

Kuusalu valla ühisveevärkide joogivesi võetakse rannikualadel valdavalt Cm-V ja sisemaal 

pigem O-Cm veekihi puurkaevudest. Isiklikuks tarbimiseks kasutakse sisemaal pigem Q ja O 

veekompleksi kaevusid. 

 

Vastavalt veeseaduse (VeeS) §-le 2613 arvestatakse põhjaveekihi kaitstuse hindamisel 

pinnakatte koostist ning kõiki põhjaveekihi kohal lasuvaid veepidemeid ja põhjaveekihi 

kaitstuse järgi jagunevad alad järgmiselt: 

 kaitsmata põhjaveega alaks loetakse karstialad ja alvarid ning ala, kus põhjaveekihil 

lasub kuni kahe meetri paksune moreenikiht või kuni 20 meetri paksune liiva- või 

kruusakiht; 

 nõrgalt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub 2–10 meetri 

paksune moreenikiht või kuni kahe meetri paksune savi- või liivsavikiht või 20–40 

meetri paksune liiva- või kruusakiht; 

 keskmiselt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub 10–20 

meetri paksune moreenikiht või 2–5 meetri paksune savi- või liivsavikiht; 

 suhteliselt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub üle 20 

meetri paksune moreenikiht või üle viie meetri paksune savi- või liivsavikiht; 

 kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekiht on kaetud regionaalse 

veepidemega. 

 

Lähtuvalt veeseaduse (VeeS) §-st 28 on veehaarde sanitaarkaitseala ulatuseks üldjuhul: 

 50 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist ühe puurkaevuga; 

 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; 

 200 m veevõtukohast ülesvoolu, 50 m allavoolu ning 50 m veevõtukohast mõlemale 

poole mööda veekogu kaldaga risti tõmmatud ja veevõtukohta läbivat joont, kui vett 

võetakse vooluveekogust; 

 veekogu akvatoorium koos 90 m laiuse kaldavööndiga, kui vett võetakse 

seisuveekogust. 

 

Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m³ ööpäevas ühe 

kinnisasja vajaduseks. Sellise veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks kehtestab 

keskkonnaminister. Keskkonnaamet võib vähendada veehaarde sanitaarkaitseala ulatust 

ning määrata ulatuseks: 

 10 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m³ ööpäevas ja 

kasutatakse kuni 50 inimese vajaduseks; 

 30 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist üle 10 m³ ööpäevas ja 

põhjaveekiht on hästi kaitstud; 

 10 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 50 m³ ööpäevas ja 

põhjaveekiht on hästi kaitstud vastavalt veehaarde ja põhjavee seisundi 

eksperdihinnangule, mille on koostanud hüdrogeoloogiliste uuringute litsentsi omav 

isik, ning sanitaarkaitseala vähendamiseks on saadud Terviseameti kirjalik nõusolek. 

 

3.6. Põhjavee kvaliteet 

Joogivesi peab olema epidemioloogiliselt ohutu, keemiliselt ja radioloogiliselt kahjutu ning 

oma kvaliteedilt vastama sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määrusega nr 82 kehtestatud 

korrale “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”. Joogivee käitleja 

peab tagama joogivee vastavuse kvaliteedinõuetele ning esitama teavet käideldava joogivee 
kvaliteedi kohta tarbijale ja järelevalveametnikule viimase nõudmisel. 

Kuusalu valla põhjavesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele peamiselt raua-, ammooniumi- 

ja mangaaniühendite sisalduse poolest. Mõne puurkaevu vesi ületab lubatud 
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oksüdeeritavust või kloriididesisaldust. Ülejäänud keemiliste ühendite osas vastab vesi 

üldjuhul nõuetele. Enamiku puurkaevude joogivesi vajab enne veevõrku andmist töötlemist. 

Suuremate asulate puurkaevude veekvaliteedist on täpsemad andmed. Väiksemate 

puurkaevude veeanalüüsid on sageli tehtud vaid kaevu rajamise ajal. Hilisemad analüüsid 

puuduvad. Alljärgnevalt on toodud väljavõte erinevate asulate puurkaevude ja veevärkide 
joogivee kvaliteedist. Normatiive ületavad näitajad on allajoonitud. 

Tabel 3-1: Väljavõte puurkaevude ja ühisveevärkide veeanalüüsidest 

Asula Proovivõtukoht 
Proovivõtu  
kuupäev 

NH4  
(mg/l) 

Fe  
(μg/l) 

Mn 
(μg/l) 

     lubatud 0,5 200 50 

Kiiu alevik aleviku ühisveevärk 30.10.2015 0,34 31 11 

Kolga alevik aleviku ühisveevärk, lasteaed 22.10.2015 0,08 140 9 

Kolga-Aabla küla puurkaev nr 726 23.05.2007 3,0 2855 1198 

Kolga-Aabla küla veevärk (Nõmme-Põllu) 23.05.2007 2,6 1985 1416 

Kolga-Aabla küla puurkaev 727 27.09.2013 1,63 205 - 

Kolga-Aabla küla veevärk (peale filtrit) 04.02.2015 0,14 67 <5 

Kuusalu alevik ühisveevärk, eakate kodu 22.10.2015 0,52 45 18 

Kuusalu alevik ühisveevärk, eakate kodu 30.10.2015 0,36 - - 

Kuusalu alevik Laane puurkaev 23.03.2005 1,9 380 22 

Kuusalu alevik Tehase puurkaev 23.03.2005 0,28 29 15 

Kuusalu küla Veekulli pk 06.02.2007 2,8 830 54 

Kuusalu küla küla veevärk, Käli tee 3-2 26.11.2015 3,3 125 36 

Leesi küla puurkaev nr 1041 01.04.2007 2,5 2105 n/a 

Leesi küla Leesi pood 01.04.2007 2,4 2200 n/a 

Leesi küla puurkaev nr 1041 11.05.1979 2,8 1440 n/a 

Pedaspea küla Puurkaev nr 15909 15.05.2015 1,7 770 442 

Pärispea küla puurkaev nr 16660 07.08.2006 0,9 1900 93 

Pärispea küla küla ühisveevärk 18.10.2012 0,82 1110 208 

Salmistu küla küla ühisveevärk 08.12.2015 <0,02 96 - 

Suurpea küla küla ühisveevärk 05.09.2012 0,73 42 7 

Suurpea küla puurkaev nr 21156 12.06.2007 0,85 3620 - 

Tammistu küla veevärk, Paulialliku talu 23.05.2007 1,05 260 240 

Turbuneeme küla puurkaev nr 15991 01.11.2001 1,15 1,04 - 

Uuri küla küla ühisveevärk 26.11.2015 0,1 200 11 

Valkla küla veevärk, Valkla küla 28-7 11.09.2006 0,57 505 - 

Valkla küla veevärk, mõisa piirkond 30.10.2015 0,65 36 8 

Viinistu küla puurkaev nr 1052 17.05.2006 5,4 5550 143 

Viinistu küla küla ühisveevärk 18.10.2012 0,23 59 27 

Viinistu küla Veevärk, Tuule 1-4 17.05.2006 6,3 1500 468 

Viinistu küla puurkaev nr 1047 17.05.2006 2,7 1600 57 

Viinistu küla Veevärk, Käspri talu 17.05.2006 2,6 - - 

Viinistu küla puurkaev nr 725 04.05.2006 3,1 3200 - 

Vihasoo küla küla ühisveevärk, algkool-lasteaed 22.10.2015 0,02 37 10 

Vihasoo küla puurkaev nr 690 11.05.2006 0,2 130 68 

Allikas: konsultant ja laborid 
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Kõikide allpool esitatud puurkaevude mikrobioloogiliste analüüside tulemused 

enterokokkide, escherichia coli ja coli-laadsete bakterite näitajate osas vastavad 
sotsiaalministri määrusega nr 82 kehtestatud piirnormidele.  

 

3.7. Pinnavesi 

Järvedest asuvad Tallinn-Peterburi maanteest põhja pool Rummu, Kahala ja Lohja järved. 

Lõuna pool maanteest Põhja-Kõrvemaa maastikukaitsealal asuvad paarkümmend väiksemat 

järve ning järvekest (Jussi järvistu, Paukjärv, Pakase järv, Mähuste järv jt). 

 

Märgaladest ja madalsoodest asuvad Kuusalu vallas Põhja-Kõrvemaa maastikukaitsealal 

Kõnnu suursoo, Võhma raba, Salgusoo ja Keeveski soo. Lahemaa Rahvuspargi aladel 

asuvad Hara soo ja Aabla raba. Ohepalu looduskaitsealal asub Litsemäe raba. Märgalad 

asuvad veel Rummu ja Kahala järvede ning Kalme oja (Viru raba) ümbruses. Samuti asuvad 

looduskaitsealade ümbruses veel Linajärve soo, Rehatse soo, Pakkasjärve raba, Suru-

Leppoja raba ja Kullisoo. 

 

Keskkonnaministri  määrusega nr 73 (15.06.2004) on kinnistud lõheliste elupaikadena 

kaitstavate veekogude nimekirja Pudisoo jõgi, Valgejõgi, Loo jõgi, Loobu jõgi ja Kolga jõgi 

kogu nende ulatuses.  

 

Uute vee- ning kanalisatsioonitorustike ja muude tehnosüsteemide rajamisel veekogude 

ehituskeeluvööndis tuleb arvestada looduskaitseseaduse (LKS) § 38 lg 5 p 8 sätestatuga, 

mis eeldab veekogude ehituskeeluvööndisse tehnovõrkude rajamisel eelnevalt vastavate 

tööde planeerimist valla üldplaneeringus või konkreetseid töölõike puudutavate 

detailplaneeringute koostamist.  

 

Kuusalu vallas ei kasutata joogivee saamiseks pinnavett. Pinnaveekogusid kasutatakse 

vallas aga reovee ja heitvee suublatena. Tulenevalt veeseaduse (VeeS) § 36 lg 2 on kõik 

heitvee suublad reostustundlikud  
 
Tabel 3-2: Reostustundlikud heitveesuublad Kuusalu vallas 

Registrikood Objekti nimetus ja 
heitvee liik 

Veekasutaja nimi Asukoht Suubla 

HVL0370010 Vihasoo RVP, heitvesi Kuusalu Soojus OÜ Vihasoo küla Eru laht 

HVL0370240 Valkla hooldekodu, heitvesi Kuusalu Soojus OÜ Valkla küla Valkla oja 

HVL0370020 Uuri RVK, heitvesi Kuusalu Soojus OÜ Uuri küla Loo jõgi 

HVL0371200 Kuusalu RVP, heitvesi Kuusalu Soojus OÜ Allika küla Kurdlu oja 

HVL0371110 Kolga RVP, heitvesi Kuusalu Soojus OÜ Kolga alevik Kolga jõgi 

HVL0375761 
Kotka kalakasvatus I, 
kalakasvatus 

Dtrim Grupp OÜ Kotka küla Valgejõgi 

HVL0375770 
Kotka kalakasvatus II, 
kalakasvatus 

Dtrim Grupp OÜ Kotka küla Valgejõgi 

HVL0375780 
Kotka kalakasvatus III, 
kalakasvatus 

Dtrim Grupp OÜ Kotka küla Valgejõgi 

HVL0376190 Kati RVP, heitvesi Margus Arvisto Suurpea küla Põllu oja 

HVL0375710 
Galv-Est sademevee 
väljalase 

Galv-Est AS Kiiu alevik Kiiu oja 

Allikas: Keskkonnainfo http://register.keskkonnainfo.ee 

 

 

3.8. Tehiskeskkond 

Kuusalu vallas on alljärgnevad olulisemad ja suuremad tehiskeskkonna rajatised ning 

potentsiaalsed reostuse allikad: 
 

http://register.keskkonnainfo.ee/
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Tabel 3-3: Tehiskeskkonna rajatised 

Nimetus Asukoht Olukord 

Farmid  

Suurekivi Valkla Põhjavees kõrge NH4 tase. Probleemsed on esmajoones 
sõnnikuhoidla ja sõnniku põldudel laotamisega seonduv. 

Hinnu seafarm Allika Farmi sanitaarne olukord on hea. Farmi juurde on rajatud 
nõuetekohane sealäga hoidal.  

Rummu suurfarm Rummu Farm enam ei tegutse, hoones puidutöökoda.  

Tarva loomalaut Kuusalu Laut on suletud. Sõnnikuhoidla pole enam kasutusel. 

Loomalaut Kolgaküla Olukord rahuldav. Laut on kasutusel tallina. 

Kahala suurfarm Kahala Farmi sanitaarne olukord on hea. Farmi juurde on rajatud 
nõuetekohane sealäga hoidal. 

Muud farmid vald Lisaks asub Kuusalu valla territooriumil arvukalt teisigi endisi 
loomakasvatushooneid. Osad seisavad neist kasutult, osades on 
ümberehitatud tootmis- või laohooneteks.  

Prügilad  

Prügimägi Haavakannu Prügila tänaseks suletud. Asub kaitsmata põhjaveekihi kohal.  

Reoveepuhastid 

Kiiu-Valkla RVP Kiiu Puhasti asub kaitsmata põhjaveega alal. Puhasti suleti peale Kiiu 
asula reovee suunamist Kuusalu-Kiiu regionaalsesse 
reoveepuhastisse. Puhasti protsessimahuti on demonteeritud. 

Kuusalu-Kiiu 
regionaalne RVP 

Allika Täielikult rekonstrueeritud puhasti asub osaliselt kaitstud 
põhjaveega pinnasel. Puhasti olukord on hea. Biotiigid on mudast 
puhastatud. 

Kolga RVP Kolga Täielikult rekonstrueeritud puhasti. Puhasti olukord on hea. 
Biotiigid on mudast puhastatud. 

Vihasoo RVP Vihasoo Täielikult rekonstrueeritud puhasti. Puhasti olukord on hea. 
Biotiigid on mudast puhastatud. Puhasti asub eluhoonete vahetus 
läheduses. 

Viinistu RVP Viinistu Puhasti on ümberehitatud toimimaks septikuna, kus heitvesi 
suunatakse enne väljumist läbi liivafiltri. Puhasti toimimise 
efektiivsust ei mõõdeta.  Heitvesi suunatakse süvamerelasu 

kaudu Eru lahte. Puhasti rekonstrueerimiseks on kavandatud 
arendusprojekt VIN-2. 

Suurpea RVP Suurpea Puhasti on täielikult amortiseerunud. Endise sõjaväelinnaku 
kanalisatsioonitorustik on samuti amortiseerunud ja reovesi 
imbub puhastisse jõudmata pinnasesse. Puhasti 
rekonstrueerimiseks on kavandatud arendusprojekt SRP-1. 

Kolga-Aabla RVP Kolga-Aabla Töökoja juures asuv puhasti on täielikult amortiseerunud ning on 
jäetud kasutusest välja. KÜ Mereranna kortermajade juurde on 
rajatud uus puhasti.  

Valkla Hooldekodu 
RVP 

Valkla Puhasti on rekonstrueeritud ning töökorras.  

KÜ Valkla 28 RVP Valkla Puhasti täielikult amortiseerunud ja ei tööta. Reovesi kogutakse 
puhasti juures asuvasse mahutisse ning purgitakse Kuusalu 
regionaalsesse reoveepuhastisse. Oht keskkonnale on 
minimaalne, välja arvatud mahuti võimaliku lekke oht Valkla ojja. 
Puhasti ja torustike rekonstrueerimiseks on kavandatud 
arendusprojekt VLK-1.  

Uuri RVP Uuri Puhasti täielikult amortiseerunud ja ei tööta. Reovesi 
puhastatakse peamiselt looduslikult puhasti juures asuvates 
biotiikides. Asula reostuskoormus on väike. Puhasti tööst on 
mõjutatud Kahala järve olukord. Puhasti rekonstrueerimiseks on 
kavandatud arendusprojekt UUR-2. 

Karjäärid 

Huntaugu Kiiu Karjääris on varasemalt toimunud ebaseaduslik ja salajane 
ohtlike jäätmete ladustamine (nt õlivaadid). 
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Kuusalu liivakarjäär Kuusalu Karjääris toimub aktiivne liivakaevandamine. 

Haavakannu karjäär Haavakannu Karjääris toimub aktiivne paekivi kaevandamine. Andmed 
keskkonnaohu kohta puuduvad. 

Kütusemahutid 

Hooldekodu Valkla Masuudimahutid ja katlamaja on korrastatud. 

Kütuse müügipunkt Kolga Rajatis ei vasta nõuetele. Maapealsetel mahutitel puuduvad 
nõuetekohased kütuse mahavoolamist takistavad vannid. 

Kuusalu katlamaja Kuusalu Katlamaja on viidud masuudiküttelt maagaasi ning hakkepuidu 
küttele. Masuudimahutid ning mahutite all pinnases olnud 
masuudireostus on likvideeritud hakke laoplatsi rajamisel. 

Alexela tankla Kuusalu Tankla asub Tallinn-Peterburi mnt vahetus läheduses. Kütus asub 
maa-alustes mahutites. Vastab nõuetele. 

Kotka tankla Kotka Andmed puuduvad. 

Kiiu tankla Kiiu Vastab nõuetele. Maa-alused mahutid.  

 Allikas: konsultant 

 

Täiendavalt väärivad mainimist Kuusalu vallas asuvad kalakasvatused. Nimelt asuvad Valkla 

küla mõisa piirkonnas, Sõitme külas ja Kotka külas väiksemad forellikasvatused ja 

püügikohad. Nimetatud kohad on seotud pigem vabaaja veetmise ja kohapealse 

toitlustamisega. Kaubakala kasvatusega suuremas koguses on varasemalt tegelenud Atlanta 

Trade OÜ Pärispea külas asuvas kalakasvatuse kompleksis ja samuti on AS Poseidon 

tegelenud kunstliku kalakasvatusega Kolga lahes, Salmistu küla ja Pedassaare vahel. 

Tänaseks on mõlemad kalakasvatused tegevuse lõpetanud. 
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4. Sotsiaal-majanduslikud näitajad  

4.1. Elanikkond 

Kuusalu vallas elas 01.01.2015 seisuga 6 588 inimest, kellest naisi 3 265 ja mehi on 3 323. 

Alla 18 aastaseid elab vallas 1 324 inimest ja üle 65 aastaseid 1 152. Vanim naine on 101-

aastane ja vanim mees 97-aastane. Valla keskuses, Kuusalu alevikus elab 1 119 elanikku, 

Kiiu alevikus 776 elanikku ja Kolga alevikus 445 elanikku. Valkla külas 485 elanikku, sh 

Valkla hooldekodu hoolealuseid 157. 

 

Kuusalu vallas on 3 alevikku ja 64 küla, kokku 67 asulat. Ühisveevärk või –kanalisatsioon 

on neist 01.03.2015. a seisuga 31 asulas. Mitmete asulate ühisveevärk vajab laiendamist 

või veetöötluse lisamist. Osades asulates on rajatud piirkondlik ühisveevärk 

kinnisvaraarendajate poolt. Näiteks Kolga alevikus Eriku, Männivälja ja Nõlvaku  

elamuarenduspiirkondades (EAP), Kaberla külas Uus-Kaberla EAP, Sõitme külas Leegiranna 

EAP, Kuusalu külas Käli EAP jt. 

 

4.2. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse kasutajad 

Konsultandi hinnangul kasutas Kuusalu vallas 2015. aastal ühisveevärgi teenust kokku  4 

086 elanikku ja ühiskanalisatsiooni teenust 2 784 elanikku. Valla koguelanikkonnast 

moodustas ÜVK teenuse kasutajate arv vastavalt 82,0% ja 55,9%.  

 

Tabelis 4-1 on esitatud ÜVK teenuse kasutajate arv asulate lõikes. Tabelis esitatud asulate 

elanike arvuks on võetud vallas registreeritud elanike arv. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

teenuste kasutajate osakaal on arvestatud konsultandi hinnangu järgi vallas registreeritud 

elanike arvust. Sesoonselt suureneb paljudes Kuusalu valla asulates ÜVK teenuste tarbijate 

osakaal märkimisväärselt. Seda esmajoones suvekodude kasutajate näol, kes omavad 

vallas mitut erinevat elukohta või viibivad piirkonnas ajutiselt ning pole ennast 

registreerinud Kuusalu valla elanikuks. Alternatiivse ÜVK teenuse kasutajate arvu saamiseks 

võib kasutada majapidamiste liitumispunktide kokkuarvestamist asulate lõikes ning nende 

korrutamist leibkonna keskmise suurusega. Vastavalt 2011. aastal toimunud rahva ja 

eluruumide loenduse andmetele oli Kuusalu vallas leibkonna keskmiseks suuruseks 2,3 

inimest. Alternatiivset teenuste kasutajate arvestust on kasutatud ÜVK arendamise peatükis 

rajatiste ehitamise ning korrastamise töömahtude dimensioneerimisel tagamaks optimaalne 

teenuse pakkumine kõigile arenduspiirkonnas elavatele inimestele, sh sesoonsetel elanikele.  

 
Tabel 4-1: Kuusalu vallas ÜVK teenuste kasutajate arv aastal 2015 

Asula 
Elanike 

arv 
2015 

Ühisveevärgi 
teenuse 

kasutajaid 

Ühisveevärgi 
teenuse 

kasutajate 
osakaal 

Ühiskanali-
satsiooni 
teenuse 

kasutajaid 

Ühiskanali-

satsiooni 
teenuse 

kasutajate 
osakaal 

Kuusalu alevik 1 119 1 100 98,3% 1 050 93,8% 

Kiiu alevik 776 750 96,6% 750 96,6% 

Kolga alevik 445 435 97,8% 428 96,2% 

Andineeme küla 27 23 85,2% 0 0,0% 

Hara küla 73 69 94,5% 0 0,0% 

Joaveski Küla 33 24 72,7% 0 0,0% 

Juminda küla 34 34 100,0% 0 0,0% 

Kaberla küla 82 20 24,4% 0 0,0% 

Kasispea küla 96 80 83,3% 0 0,0% 

Kiiu-Aabla küla 26 26 100,0% 0 0,0% 

Kodasoo Küla 66 15 22,7% 0 0,0% 
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Kolga-Aabla küla 97 90 92,8% 36 37,1% 

Kolgaküla 179 150 83,8% 0 0,0% 

Kuusalu küla 260 120 46,2% 120 46,2% 

Leesi küla 36 20 55,6% 0 0,0% 

Loksa küla 50 40 80,0% 0 0,0% 

Mäepea küla 112 40 35,7% 0 0,0% 

Pedaspea küla 37 30 81,1% 0 0,0% 

Pudisoo küla 56 30 53,6% 0 0,0% 

Salmistu küla 119 100 84,0% 0 0,0% 

Suurpea küla 122 110 90,2% 50 41,0% 

Tammispea küla 44 40 90,1% 0 0,0% 

Tammistu küla 17 14 82,4% 0 0,0% 

Tapurla küla 31 22 71,0% 0 0,0% 

Uuri küla 177 50 28,2% 50 28,2% 

Valkla küla 485 330 68,0% 140 28,9% 

Vihasoo küla 232 180 77,6% 120 51,7% 

Viinistu küla 139 136 97,8% 40 28,8% 

Virve küla 12 8 66,7% 0 0,0% 

kokku 4 982 4 086 82,0% 2 784 55,9% 

Allikas: konsultant, Kuusalu vald, Kuusalu Soojus OÜ 
 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuseid mittekasutav elanikkond elab peamiselt Kuusalu 

valla väiksemates asulates ning suuremate asulate korral väljaspool nende kompaktselt 

hoonestatud alasid. Väljapool ÜVK piirkondasid elavate inimeste joogiveevarustus on 

peamiselt lahendatud isiklike salv- ja puurkaevude abil. Reovesi puhastatakse 

omapuhastites või kogutakse mahutitesse ning viiakse paakautodega purgimisteenuse 

osutajate poolt puhastamiseks Kuusalu, Kolga ja Loksa reoveepuhastitesse.  

 

4.3. Kohalik omavalitsus 

Kuusalu vald moodustati territoriaalse haldusüksusena Eesti Vabariigi presidendi otsusega 

1938. aastal, millega liideti Kiiu ja Kodasoo vallad, hiljem nõukogude okupatsiooni käigus 

lisandus neile veel suur osa endise Kolga valla maadest. 1991. aastal omistati Kuusalu 

vallale taas omavalitsuslik staatus. Kuusalu ja Loksa vallad ühinesid 2005. aastal. 

 

Kuusalu vallavolikogu on 19 liikmeline. Volikogu ainupädevusse kuuluvate küsimuste 

otsustamine sätestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lg-s 1. 

Volikogu tööorganid on:  

 eestseisus;  

 alatised komisjonid;  

 ajutised komisjonid;  

 fraktsioonid;  

 töörühmad. 

Volikogu on moodustanud 9 komisjoni: 

 revisjonikomisjon; 

 arengukomisjon;  

 eelarvekomisjon; 

 ehituskomisjon; 

 haridus- ja noorsootöökomisjon; 

 keskkonnakomisjon; 
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 kogukonnakomisjon; 

 sotsiaalkomisjon; 

 kultuuri- ja spordikomisjon 

Neist veevarustuse- ja kanalisatsiooni teemadega tegelevad nii eelarve kui ka keskkonna- ja 

arengukomisjonid.  

 

Vallavalitsus on valla omavalitsuse kollegiaalne täitev ja korraldav organ, kes viib 

praktilise tegevusega ellu seadustega vallale pandud ning volikogu määrustes ja otsustes 

sätestatud ülesandeid. Vallavalitsus kavandab oma tööd, lähtudes kohaliku omavalitsuse 

korralduse seadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest, valla 

põhimäärusest ja teistest volikogu õigusaktidest. 

 

Vallavanema haldusalas töötab kantselei ja rahandusteenistus. Arenguvaldkonna eest 

vastutava abivallavanema haldusalas töötab ehitus- ja keskkonnateenistus, 

maakorraldusteenistus ja majandusteenistus. Sotsiaalvaldkonna eest vastutava 

abivallavanema haldusalas töötab haridusteenistus ja hoolekandeteenistus. Veevarustuse ja 

kanalisatsiooni teemadega tegeleb ehitus- ja keskkonnateenistus. 

 

Kuusalu valla eelarve tulud ja kulud 

 
Tabel 4-2: Kuusalu valla eelarve tulud ja kulud  

AASTA 2013 2014 2015 

TULUD KOKKU 6 685 562 6 858 227 7 081 447 

sealhulgas:    

tasu vee erikasutusest 10 000 12 000 12 000 

saastetasu 7 000 200 200 

KULUD KOKKU 5 811 096 6 402 364 6 846 047 

sealhulgas:    

keskkonnakaitse 9 250 24 328 12 300  

veemajandus 
 

8 654 1 500 1 000 

elamu- ja 
kommunaalmajandus 

163 204 179 094 192 855 

Allikas: Kuusalu Vallavalitsus www.kuusalu.ee 
  

2013. aastal suurendati investeerimiskulude osas vallale kuuluva OÜ Kuusalu Soojus 

osakapitali 400 000 euro võrra, et toetada vallapoolse osalusega Kuusalu, Kiiu ja Kolga 

alevike ühisveevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide laiendamise ja rekonstrueerimise 

projekti. Osakapitali suurendamiseks otsustati sellele eelnenud eelarveaastal võtta laenu 

SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus summas 400 000 eurot ja tagasimakse tähtajaga 

kuni 20 aastat. 

 

4.4. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutajad  

Kuusalu valla 29 asulas pakuvad vee- ja kanalisatsiooniteenust 25 eraõiguslikku juriidilist 

isikut ning lisaks neile korraldavad Pudisoo küla kohalikud elanikud veeteenuse pakkumist. 

Neist enamik pakub veeteenuseid vaid ühe asula piires. Need on peamiselt väiksemates 

külades tegutsevad mittetulundusühingud. Need omakorda jagunevad peamiselt 

külaseltsideks ning veeteenuse pakkumiseks moodustatud ühinguteks. Osades piirkondades 

tegutsevad veeteenuse pakkujatena endised aiandusühistud, seda seltsingute või siis 

eraisikutest esindajate kaudu. Osades asulates pakuvad veeteenust oma liikmetele 

korteriühistud. Teenuse pakkujad on valdavalt vee- ja kanalisatsioonirajatiste omanikud või 

valdajad. Kuusalu valla poolt on ametlikult vee-ettevõtjaks kinnitatud 4 ettevõtjat. 

Ülejäänud teenuse pakkujate suhtes kohalduvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduses 

vee-ettevõtjale sätestatud nõuded ja kohustused nii kaua, kuni neid ei ole määratud vee-

ettevõtjaks ÜVVKS § 7 lg 5 alusel. 

 

http://www.kuusalu.ee/
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Vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkujatest suurim on Kuusalu vallale kuuluv 1991. aastal 

loodud osaühing Kuusalu Soojus (algse ärinimega munitsipaalettevõte Sander). Ettevõte 

pakub veeteenust 11 asulas ning kanalisatsiooniteenust 7 asulas. Algselt vaid Kuusalu 

alevikus kommunaalteenuseid pakkuva ettevõttena loodud osaühing on tegevust Kuusalu 

valla asulate piires järjepidevalt laiendanud. Lisaks vee- ning kanalisatsiooniteenusele pakub 

ettevõte Kuusalu ja Kolga alevikes soojusvarustuse teenust ning mõlema valdkonnaga 

seotud teenustöid. Ettevõttes töötab 11 inimest. Kuusalu Soojus OÜ omakapital oli 2014. 

aastal 5,9 miljonit eurot ja müügitulu 739 tuhat eurot.  

 
Tabel 4-3: Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutajad 

Jrk 
Teenuse osutaja 

nimi 
Jrk 

Teenuse 
osutamise koht 

Kinnitatud 
vee-

ettevõtjaks 

Joogivee-
teenuse 

pakkumine 

Ühiskanali-
satsiooni 
teenuse 

pakkumine 

1 Hara Vesi MTÜ 1 Hara küla ei jah ei 

2 
Joaveski ja 

Nõmmeveski MTÜ 
2 Joaveski küla jah jah ei 

3 
Juminda Külaselts 

MTÜ 
3 Juminda küla jah jah ei 

4 Kasispea Vesi MTÜ 4 Kasispea küla ei jah ei 

5 
Kiiu-Aabla Arendus 

MTÜ 
5 Kiiu-Aabla küla ei jah ei 

6 
Kolga-Aabla 

Külaselts MTÜ 
6 Kolga-Aabla küla ei jah ei 

7 
Kolgaküla Selts 

MTÜ 
7 Kolgaküla ei jah ei 

8 Kuusalu Soojus OÜ 8 
Kuusalu alevik 

 
jah jah jah 

 Kuusalu Soojus OÜ 9 
Kiiu alevik 

 
jah jah jah 

 Kuusalu Soojus OÜ 10 Kolga alevik jah jah jah 

 Kuusalu Soojus OÜ 11 Kuusalu küla jah jah jah 

 Kuusalu Soojus OÜ 12 Kaberla küla jah jah ei 

 Kuusalu Soojus OÜ 13 Leesi küla jah jah ei 

 Kuusalu Soojus OÜ 14 Salmistu küla jah jah ei 

 Kuusalu Soojus OÜ 15 
Uuri küla 

 
jah jah jah 

 Kuusalu Soojus OÜ 16 Valkla küla jah jah jah 

 Kuusalu Soojus OÜ 17 Vihasoo küla jah jah jah 

 Kuusalu Soojus OÜ 18 Viinistu küla jah jah ei 

9 Laane AÜ  Salmistu küla ei jah ei 

10 Mäepea Vesi MTÜ 19 Mäepea küla ei jah ei 

11 Mesako OÜ 20 Kodasoo küla ei jah ei 

12 Mutionu AÜ  Valkla küla ei jah ei 

13 Pedaspea Vesi MTÜ 21 Pedaspea küla ei jah ei 

14 Seltsing Loo 22 Andineeme küla ei jah ei 

15 Sireli KÜ  Vihasoo küla ei jah ei 

16 
Suurpea Külaselts 

MTÜ 
23 Suurpea küla ei jah ei 

17 
Suurpea 

Varahaldus OÜ 
 Suurpea küla jah jah ei 

18 
Tammispea 

Külaselts MTÜ 
24 Tammispea küla ei jah ei 

19 Tammistu Vesi MTÜ 25 Tammistu küla ei jah ei 
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20 Tapurla Sadam SA 26 Tapurla küla ei jah ei 

21 Tülivere AÜ  Andineeme küla ei jah ei 

22 Valkla 28 KÜ  Valkla küla ei jah ei 

23 
Vihasoo Veeseltsing 

MTÜ 
 Vihasoo küla ei jah ei 

24 
Vihasoo 

Veetarbijate Ühistu 

MTÜ 

 Vihasoo küla ei jah ei 

25 Virve Vesi OÜ 28 Virve küla ei jah ei 

26 elanikud 29 Pudisoo küla ei jah ei 

Allikas: konsultant 
 

4.5. Veeteenuste hinnad 

Kuusalu Vallavalitsus on kooskõlastanud OÜ Kuusalu Soojus teeninduspiirkondades 

alljärgnevad veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad alates 01.04.2015. a: 
 
Tabel 4-4: Veeteenuste hinnad 

Teenuse nimetused 
Hind 

käibemaksuta 
(eur/m³) 

Hind 
käibemaksuga 

(eur/m³) 

Joogiveeteenus 1,51 1,81 

Reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenus 1,82 2,18 

Allikas: Kuusalu Soojus OÜ, www.kuusalusoojus.ee 
 

 

4.6. Arvete laekumine 

Kuusalu, Kolga ja Kiiu alevikes ning Kuusalu, Kupu, Pärispea, Salmistu, Vihasoo ja Uuri 

külades veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuseid pakkuva OÜ Kuusalu Soojus andmetel on 

vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatud arvete laekumise protsent on olnud eelnevatel 

aastatel 99-100% ehk ebatõenäoliselt laekuvateks arvetest on tunnistatud keskmiselt 0-1% 

aastas.  

 

Väiksemates asulates pakuvad veeteenust peamiselt mittetulundusühingud, külaseltsid ja 

eraisikud. Enamasti peetakse ühingute ja seltside raamatupidamises kassapõhist arvestust 

ning kohustusi ei võeta enne laekumisi raamatupidamises arvele. Seetõttu ei peeta ka 

arvestust arvete laekumise osas. Tavaliselt tasuvad veeteenuse tarbijad või siis abonenttasu 

kord kuus või kord aastas. Teenuse osutamise piirkondades, kus veeteenuse hind pole 

ametlikult Kuusalu Vallavalitsuse poolt kehtestatud, tasuvad ühingute liikmed 

kokkuleppeliselt ja solidaarselt teenuse osutamiseks tehtud kulutused (puurkaev-pumpla 

elekter, seadmete hooldus ja remont jms).  

 

http://www.kuusalusoojus.ee/
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5. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatised 

 

5.1. Koondülevaade 

Kuusalu, Kiiu, Kolga, Salmistu, Viinistu, Vihasoo, Pärispea ja Uuri asulate ühisveevärk  ja -

kanalisatsioon kuulub suuremas osas valla omanduses olevale ettevõttele Kuusalu Soojus. 

Ülejäänud asulates olevad veevärgid kuuluvad eraomanikele, seltsidele ja ühingutele. Enne 

valdade ühinemist võõrandas endine Loksa vald enamiku temale kuuluvatest veevärkidest 

külaseltsidele ja mittetulundusühingutele.  

 
Tabel 5-1: Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatiste koondtabel 

objekti/rajatise nimetus ühik arv asulad  
(sulgudes arv, kui rajatisi asulas on üle ühe) 

Ühisveevärk 

puurkaev-pumplad tk 61 Kuusalu (3), Kiiu (1) ja Kolga (2) alevikud ning 
Andineeme (2), Hara, Joaveski, Juminda, Kaberla, 
Kasispea, Kiiu-Aabla (2), Kodasoo, Kolga-Aabla (3), 
Kolgaküla (3), Kuusalu küla (2), Leesi (4), Loksa, 
Mäepea, Pedaspea, Pärispea, Salmistu (4), Suurpea 
(3), Sõitme, Tammistu, Tammispea, Tapurla, 
Turbuneeme, Uuri, Valkla (4), Vihasoo (4), Viinistu 
(3) ja Virve külad 

2- ja 3-astme pumplad ja 
veereservuaarid 

tk 8 Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevikud ning Valkla, 
Pedaspea, Pärispea, Suurpea, Salmistu külad 

veepuhastusjaamad tk 8 Kuusalu alevik ning Kuusalu, Pärispea, Kolga-Aabla 
(2), Tammistu, Valkla, Virve, Salmistu külad 

veetorustikud km 95,6 Kuusalu (11,9 km), Kiiu  (7,2 km) ja Kolga (5,3 km) 
alevikud ning Andineeme (1,5 km), Hara (4,6 km), 
Juminda (2,5 km), Kasispea (3,2 km), Kiiu-Aabla 
(2,3 km), Kolga-Aabla (5,0 km), Kolgaküla (3,3 km), 
Kuusalu (1,9 km), Leesi (2,3 km), Pedaspea (1,5 
km), Pärispea (5,4 km), Salmistu (9,4 km), Suurpea 
(7,6 km), Tammistu (0,7 km), Tammispea (2,3 km), 
Turbuneeme (3,5 km), Uuri (0,8 km), Valkla (2,8 
km), Vihasoo (3,8 km), Viinistu (3,0 km) ja Virve 
(3,8 km) külad. 

hüdrandid tk 58 Kuusalu (25), Kiiu (14) ja Kolga (6) alevikud, Kupu 
(4), Salmistu (8) külad 

Ühiskanalisatsioon 

reoveepumplad tk 21 Kuusalu (9), Kiiu (3) ja Kolga (4) alevikud ja Kupu, 
Kuusalu küla (3), Valkla külad 

reoveepuhastid tk 10 Kolga alevik ja Allika, Kolga-Aabla, Suurpea, Uuri, 
Valkla (2), Vihasoo, Viinistu, Kolgaküla 

survetorustikud km 11,2 Kuusalu (2,3 km), Kiiu (2,8 km) ja Kolga (1,2 km) 
alevikud ning Kupu (2,8 km), Kuusalu (1,7 km) ja 
Valkla (0,4 km) külad. 

isevoolsed 
kanalisatsioonitorustikud 

km 29,0 Kuusalu (11,2 km), Kiiu (3,9 km) ja Kolga (4,0) 
alevikud ning Kolga-Aabla (0,7 km), Kuusalu (1,3 
km), Suurpea (2,6 km), Uuri (0,7 km), Valkla (1,1 
km), Vihasoo (2,5 km) ja Viinistu (1,0 km) külad.  

purgimissõlmed tk 2 Kolga alevik (Kolga RVP), Allika küla (Kuusalu 
regionaalne RVP) 

Allikas: konsultant 
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5.2. Ühisveevärgi rajatised 

 

5.2.1. Puurkaevud ja veetöötlusjaamad 

Veevõrkudega seotud puurkaevud asuvad Kuusalu (3), Kiiu (1) ja Kolga (2) alevikes ning 

Andineeme (2), Hara (1), Joaveski (1), Juminda (1), Kasispea (1), Kiiu-Aabla (2), Kodasoo 

(1), Kolga-Aabla (3), Kolgaküla (3), Kuusalu (2), Leesi (4), Mäepea (1), Pedaspea (1), 

Pudisoo (1), Pärispea (1), Salmistu (4), Suurpea (3), Sõitme (1), Tammistu (1), Tammispea 

(1), Tapurla (1), Turbuneeme (1), Uuri (1), Valkla (4), Vihasoo (4), Viinistu (3) ja Virve (1) 

külades. Sulgudes on esitatud puurkaevude arv asulas.  

 

5.2.1.1. Kuusalu alevik 
Kuusalu aleviku ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevudest nr 921 (Kuusalu tee 

43) ning nr 906 (Laane tn 10a). Puurkaevu nr 921 juures asub veetöötlusjaam koos II 

astme veemahuti ning survetõsteseadmetega. Mõlemad puurkaevud kuuluvad OÜ-le 

Kuusalu Soojus. Puurkaevude ja veetöötlusjaama asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil 

KUUSALU-1. 

 
Tabel 5-2: Kuusalu alevikus asuvate puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

921 3161 1971 
52;  

O-Cm 
31,8 

8,45; 29,05; 
(1999) 

Kuusalu tee 43 puurkaev, 
Valdaja OÜ Kuusalu Soojus. 
Rek-tud 2013. a. Väga heas 

seisukorras. Vt Foto 5-3. 

906 
A-118 

-M 
1955 

60,4;  
O-Cm 

12,6 
8,13; 30,37; 

(1999) 

Laane 10a puurkaev, 
Valdaja OÜ Kuusalu Soojus. 
Rek-tud 2013. a. Väga heas 

seisukorras. Vt Foto 5-5. 

5111 274 1981 
50,0;  
O-Cm 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

Laane 15a puurkaev, 
Valdaja OÜ Kuusalu Soojus. 

Reservis ning amortiseerunud. 
Vt Foto 5-7. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , OÜ Kuusalu Soojus 

 
Foto 5-1: Kuusalu veetöötlusjaam 

 

Foto 5-2: Kuusalu veetöötlusjaam 

 

Foto 5-3: Kuusalu pk nr 921 

 

 

Kuusalu veetöötlusjaam. Kuusalu 2-astmeline veetöötlusjaam (vt fotod 5-1 ja 5-2) asub 

Kuusalu alevikus Kuusalu tee 43, mis rekonstrueeriti 2013. aastal EL Ühtekuuluvusfondi 

poolt kaasfinantseeritud Kuusalu valla veemajandusprojekti käigus. Veetöötlusjaama 

suunatakse töötlemiseks toorvesi puurkaevust nr 906. Veetöötlusjaam asub lamekatusega 

kivihoones, mis on kaetud rullmaterjaliga. Hoone on väga heas seisukorras. Pumpade tööd 

juhivad sagedusmuundurid ning jaama seadmed on ühendatud kaugjärelevalve süsteemiga. 

II-astme pumpla mahuti ning survetõsteseadmetega on tagatud Kuusalu aleviku 

tuletõrjehüdrantide veevarustus. 

 

Veetöötlusjaama seadmed: 

o teise astme mahuti (140m³); 

o rõhutõstepumbad (P=3,0kW, Q=18m³/h); 
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o tuletõrjepump (P=5,5kW, Q=36m³/h) 

o kaks rauaeraldusfiltrit; 

o aeratsioonisüsteem; 

o membraanhüdrofoor; 

o õhukuivati; 

o sagedusmuundurid; 

o juhtimisautomaatika koos kaugjärelevalvega; 

o veevõrgu veemõõtja. 

 

Puurkaev nr 921 (vt foto 5-3) asub Kuusalu alevikus Kuusalu tee 43  Kuusalu 

veetöötlusjaama hoones ja kuulub Kuusalu põhjaveehaarde juurde. Puurkaevu ümber kehtib 

sanitaarkaitseala ulatusega 30 meetrit. Puurkaev-pumpla territoorium on ümbritsetud 

piirdeaiaga. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le Kuusalu Soojus väljastatud 

vee-erikasutusluba nr L.VV/323662. Puurkaev on rekonstrueeritud 2013. aasta alguses EL 

Ühtekuuluvusfondi poolt kaasfinantseeritud Kuusalu valla veemajandusprojekti käigus. 

Puurkaevu vesi vastab sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele. 

Aleviku ühisveevärki suunatavast veest võetakse ligikaudu  90% puurkaevust nr 921. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja DN50; 

o membraanhüdrofoor; 

o veeproovikraan; 

o sagedusmuundur. 

 
Foto 5-4: Kuusalu pk nr 906 

 

Foto 5-5: Kuusalu pk nr 906 

 

 

Puurkaev nr 906 (vt foto 5-5) asub Kuusalu alevikus Laane 10a  puurkaev-pumpla hoones 

ja kuulub Kuusalu põhjaveehaarde juurde. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala 

ulatusega 30 meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le Kuusalu Soojus 

väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/323662. Puurkaev on rekonstrueeritud 2013. aasta 

alguses EL Ühtekuuluvusfondi poolt kaasfinantseeritud Kuusalu valla veemajandusprojekti 

käigus. Puurkaevu vesi ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi 

nõuetele raua (0,38 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 23.03.2005) ja ammooniumi osas (1,9 

mg/l nõutud 0,5 mg/l asemel, 23.03.2005). Puurkaev on ühendatud vee puhastamiseks 

toorveetorustiku kaudu Kuusalu veetöötlusjaamaga ning puurkaevu kasutatakse puurkaevu 

nr 921 täiendusena aleviku veetarbimise tippkoormuse katmiseks. Aleviku ühisveevärki 

suunatavast veest võetakse ligikaudu  10% puurkaevust nr 906.  

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja DN50; 

o membraanhüdrofoor; 

o veeproovikraan; 

o sagedusmuundur. 
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Foto 5-6: Kuusalu pk nr 5111 

 

Foto 5-7: Kuusalu pk nr 5111 

 

 

Puurkaev nr 5111 (vt foto 5-7) asub Kuusalu alevikus Laane 15a  1,5 meetri läbimõõduga 

rõngastest maa-aluses kaevus ja kuulub Kuusalu põhjaveehaarde juurde. Puurkaevu ümber 

kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaev on reservis ning seda ei kasutata. 

Puurkaevu vee kvaliteedi kohta andmed puuduvad. Puurkaev annab pumpamisel liiva ning 

puurkaev-pumpla on amortiseerunud.  

 

Puurkaevu seadmed: 

o süvaveepump ЭЦВ-6-10-80; 

o manomeeter. 

 

Puurkaev nr 1587 koos veetöötlusega (vt fotod 5-8 ja 5-9) asub Kuusalu koolimaja 

juures. Puurkaevust varustatakse veega koolimaja ja õpilaskodu, koolimaja juures asuvat 

korterelamut ning spordihoonet koos staadioni ja ujulaga. Puurkaevu nr 1587 juurde on 

paigaldatud veetöötlusseadmed. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 30 

meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on Kuusalu Keskkoolile väljastatud vee-

erikasutusluba nr L.VV.HA-323658. Puurkaev on rekonstrueeritud 2006. aastal. Puurkaevu 

nr 1587 vesi ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele raua 

osas (0,58 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 24.03.2006). Puurkaev-pumplasse on paigaldatud 

veetöötlusseadmed. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja DN50; 

o membraanhüdrofoor; 

o veeproovikraan; 

o veetöötlusseadmed; 

o sagedusmuundur. 

 

5.2.1.2. Kiiu alevik 
Kiiu aleviku ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevust nr 939 (Torni tn 3a). 

Puurkaevu juures asuvad II astme veemahuti ning survetõsteseadmed. Puurkaevu asukoht 

on esitatud Lisa 1 skeemil KIIU-1. 

 
Tabel 5-3: Kiiu alevikus asuva puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

939 5535 1985 
55;  

O-Cm 
12,0 

14,0; 10,0 
(1985) 

Torni tn 3a puurkaev, 
Valdaja OÜ Kuusalu Soojus. 
Rek-tud 2013. a. Väga heas 
seisukorras. Vt Foto 5-12. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , OÜ Kuusalu Soojus 
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Foto 5-8: Kiiu pk nr 939 

 

Foto 5-9: Kiiu pk nr 939

 

Foto 5-10: Kiiu pk nr 939 

 

 

Puurkaev nr 939 koos II-astme survetõstepumplaga (vt foto 5-3) asub Kiiu alevikus 

Torni tn 3a  ja kuulub Kiiu aiandi põhjaveehaarde juurde. Puurkaevu ümber kehtib 

sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaev-pumpla territoorium on ümbritsetud 

piirdeaiaga. Puurkaev ning II-astme pumpla  asuvad lamekatusega kivihoones, mille 

välisseinad on kaetud profiilplekiga ning katus rullmaterjaliga. Hoone on väga heas 

seisukorras. Puurkaevu valdajaks on OÜ Kuusalu Soojus. Puurkaevust põhjavee 

ammutamiseks on AS-le Remedia väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/322896. Puurkaev 

on rekonstrueeritud 2013. aasta alguses EL Ühtekuuluvusfondi poolt kaasfinantseeritud 

Kuusalu valla veemajandusprojekti käigus. Puurkaevu vesi vastab sotsiaalministri poolt 

kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele. Puurkaev-pumpla hoones asuvad II-astme 

survetõsteseadmed ning pumpla hoone kõrval muldes asub betoonist veemahuti. II-astme 

pumpla mahuti ning survetõsteseadmetega on tagatud Kiiu aleviku tuletõrjehüdrantide 

veevarustus. 

 

Puurkaevu seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja DN50; 

o membraanhüdrofoor; 

o veeproovikraan; 

o sagedusmuundur. 

 

II-astme pumpla seadmed: 

o teise astme mahuti (120m³); 

o rõhutõstepumbad (P=3,0kW, Q=18m³/h); 

o tuletõrjepump (P=5,5kW, Q=36m³/h) 

o membraanhüdrofoor; 

o õhukuivati; 

o sagedusmuundurid; 

o juhtimisautomaatika koos kaugjärelevalvega; 

o veevõrgu veemõõtja. 

 

5.2.1.3. Kolga alevik 
Kolga aleviku ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevudest nr 743 (Leeskõrve tee 

1) ja 745 (Kooli maaüksus). Puurkaevu nr 743 juures asuvad II astme veemahuti ning 

survetõsteseadmed. Puurkaevude asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil KOLGA. 

 
Tabel 5-4: Kolga alevikus asuva puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

743 A-1695 1966 
150;  
Cm-V 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

Leeskõrve tee 1 puurkaev, 
Valdaja OÜ Kuusalu Soojus. 
Rek-tud 2013. a. Väga heas 
seisukorras. Vt Foto 5-15. 

745 5654 1986 
162;  
Cm-V 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

Kooli puurkaev, 
Valdaja OÜ Kuusalu Soojus. 
Rek-tud 2013. a. Väga heas 
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seisukorras. Vt Foto 5-18. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , OÜ Kuusalu Soojus 

 
Foto 5-11: Kolga II-astme pumpla 

 

Foto 5-12: Kolga II-astme pumpla 

 

Foto 5-13: Kolga pk nr 743 

 

 

Puurkaev nr 743 koos II-astme survetõstepumplaga (vt fotod 5-13, 5-14 ja 5-15) 

asub Kolga alevikus Leeskõrve tee 1  ja kuulub Kolga põhjaveehaarde juurde. Puurkaevu 

ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 40 meetrit. Puurkaev-pumpla territoorium on 

ümbritsetud piirdeaiaga. Puurkaev ning II-astme pumpla  asuvad lamekatusega kivihoones, 

mille välisseinad on kaetud profiilplekiga ning katus rullmaterjaliga. Hoone on väga heas 

seisukorras. Puurkaevu valdajaks on OÜ Kuusalu Soojus. Puurkaevust põhjavee 

ammutamiseks on OÜ-le Kuusalu Soojus väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/323662. 

Puurkaev on rekonstrueeritud 2013. aasta alguses EL Ühtekuuluvusfondi poolt 

kaasfinantseeritud Kuusalu valla veemajandusprojekti käigus. Puurkaevu vesi vastab 

sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele. Puurkaev-pumpla hoones 

asuvad II-astme survetõsteseadmed ning pumpla hoone kõrval muldes asub betoonist 

veemahuti. II-astme pumpla mahuti ning survetõsteseadmetega on tagatud Kolga aleviku 

tuletõrjehüdrantide veevarustus. 

 

Puurkaevu seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja DN50; 

o membraanhüdrofoor; 

o veeproovikraan; 

o sagedusmuundur. 

 

II-astme pumpla seadmed: 

o teise astme mahuti (120m³); 

o rõhutõstepumbad (P=3,0kW, Q=18m³/h); 

o tuletõrjepump (P=5,5kW, Q=36m³/h) 

o membraanhüdrofoor; 

o õhukuivati; 

o sagedusmuundurid; 

o juhtimisautomaatika koos kaugjärelevalvega; 

o veevõrgu veemõõtja. 

 
Foto 5-14: Kolga pk nr 945 

 

Foto 5-15: Kolga pk nr 945 

 

Foto 5-16: Kolga pk nr 9945 
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Puurkaev nr 745 koos veetöötlusseadmetega (vt fotod 5-16, 5-17 ja 5-18) asub Kolga 

alevikus Kooli maaüksusel  ja kuulub Kolga põhjaveehaarde juurde. Puurkaevu ümber 

kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 30 meetrit. Puurkaev-pumpla territoorium on 

ümbritsetud piirdeaiaga. Puurkaev ning II-astme pumpla  asuvad lamekatusega kivihoones, 

mille välisseinad on kaetud profiilplekiga ning katus rullmaterjaliga. Hoone on väga heas 

seisukorras. Puurkaev annab ühisveevärki vett vastavalt vajadusele tarbimise tipptundidel 

ja peapumpla rikete või hoolduse korral. Puurkaevu valdajaks on OÜ Kuusalu Soojus. 

Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le Kuusalu Soojus väljastatud vee-

erikasutusluba nr L.VV/323662. Puurkaev on rekonstrueeritud 2013. aasta alguses EL 

Ühtekuuluvusfondi poolt kaasfinantseeritud Kuusalu valla veemajandusprojekti käigus. 

Puurkaevu nr 1587 vesi ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi 

nõuetele raua osas (0,895 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 14.05.2009). Puurkaev-pumplasse 

on paigaldatud veetöötlusseadmed.  

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja DN50; 

o membraanhüdrofoor; 

o veeproovikraan; 

o sagedusmuundur; 

o veetöötlusseadmed rauaühendite eemaldamiseks; 

o õhukuivati; 

o sagedusmuundurid; 

o juhtimisautomaatika koos kaugjärelevalvega; 

o veevõrgu veemõõtja. 

 

 

5.2.1.4. Andineeme küla 
Andineeme külas asub kaks ühisveevärki ja neid varustatakse joogiveega puurkaevudest nr 

716 (Puhkekodu maaüksus) ja 4648 (Tülivere üldmaa maaüksus). Puurkaevude asukohad on 

esitatud Lisa 1 skeemil ANDINEEME. 

 
Tabel 5-5: Andineeme külas asuvate puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

716 3213 1971 
89,5;  
Cm-V 

13,7 
0,6; 18,2 
(1971) 

Puhkekodu puurkaev. 
Valdaja AS EKE Invest. 
Rahuldavas seisukorras. 

4648 6383 1991 
95;  

Cm-V 
11,9 

Andmed 
puuduvad 

Tülivere puurkaev. 
Valdajateks on eraisikud. 

Heas seisukorras. Fotod 5-19 
ja 5-20. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee, AÜ Tülivere 

 

 
Foto 5-17: Andineeme pk nr 716

 

Foto 5-18: Andineeme pk nr 716
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Puurkaev nr 4648 (vt fotod 5-19 ja 5-20) asub Andineeme külas aiandusühistu Tülivere 

üldmaal. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaev asub 

viilkatusega kivihoones, mille välisseinad on kaetud laudisega ning katus plekiga. Puurkaevu 

valdajaks on aiandusühistu Tülivere liikmed. Kaev varustab aiandusühistu 26 krunti 

joogiveega, keskmise veetarbimisega alla 5 m³/d. Suveperioodil elab Tülivere piirkonnas 

arvestuslikult 50-60 inimest, talveperioodil vähem.  Puurkaevu vee kvaliteedi osas andmed 

puuduvad. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump UB6-6.3-85; 

o 5 veemõõtjat; 

o membraanhüdrofoor. 

 

Puurkaev nr 716 asub endise EKE puhkekeskuse territooriumil Puhkekodu maaüksusel. 

Puurkaevu ümber on moodustatud sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaev asub 

lamekatusega kivihoones, mille välisseinad on krohvitud ning katus kaetud rullmaterjaliga. 

Puurkaev-pumpla on amortiseerunud, kuid töökorras. Kaev varustas joogiveega varasemalt 

puhkekeskust, mis on tänaseks lammutatud. Puurkaev varustab hetkel joogiveega Loo 

suvilaühistut 31 krunti arvestuslikult suveperioodil 60-70 inimesega ja keskmise 

veetarbimisega alla 5 m³/d. Endise puhkekeskuse kompleksi asemele planeeritakse rajada 

uus. Puurkaevu vesi ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele 

rauasisalduse osas (0,26 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 08.12.2003).  

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja; 

o hüdrofoor. 

 

5.2.1.5. Hara küla 
Hara küla ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevust nr 16532 (Söeaugu 

maaüksus). Puurkaevu asukoht on esitatud Lisa 1 skeemil HARA. 

 
Tabel 5-6: Hara külas asuva puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

16532 696 2001 
120;  
Cm-V 

36 
Andmed 

puuduvad 

Söeaugu puurkaev. Valdaja 
MTÜ Hara Vesi. Heas 
seisukorras. Vt Fotod 5-21 ja 
5-22. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , MTÜ Hara Vesi 

 
Foto 5-19: Hara pk nr 16532 

 

Foto 5-20: Hara pk nr 16532 

 

 

Puurkaev nr 16532 asub Fibo plokkidest rajatud viilkatusega hoones, mille välisseinad on 

kaetud laudisega. Puurkaev-pumpla koos veetorustikuga võõrandati Loksa Vallavalitsuse poolt 

tasuta 12.10.2005 MTÜ-le Hara Vesi. Puurkaevu sanitaarkaitseala vähendatud 

Keskkonnaministri käskkirjaga nr 11-2-19//2931 (28.04.2003.a) 10 meetrile. Puurkaevu vesi 

ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele raua (0,27 mg/l nõutud 
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0,2 mg/l asemel, 15.10.2006) osas. Teiste joogivee keemiliste näitajate osas andmed 

puuduvad. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o 4’’ süvaveepump ; 

o veemõõtja; 

o 2 hüdrofoori (0,3 m³). 

 

5.2.1.6. Joaveski küla 
Joaveski küla ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevust nr 1070 (Pumpla maaüksus). 

Puurkaevu asukoht on esitatud Lisa 1 skeemil JOAVESKI. 

 
Tabel 5-7: Joaveski külas asuva puurkaevu tehnilised andmed  

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

1070 4001 1975 
55;  

O-Cm 
8,3 

6,0; 23,0 
(1975) 

Pumpla puurkaev. Valdaja 
MTÜ Joaveski ja Nõmmeveski. 

Rahuldavas seisukorras. Vt 
Fotod 5-23 ja 5-24. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee 

 
Foto 5-21: Joaveski pk nr 1070 

 

Foto 5-22: Joaveski pk nr 1070 

 

 

Puurkaev nr 1070 asub Pumpla maaüksusel, Joaveski hüdroelektrijaama läheduses. 

Pumplaks on viilkatusega kivihoone, millele on paigaldatud uus laudvooderdus. Hüdrofor, 

veearvesti ja torustik on paigaldatud pumpla hoones asuvasse väiksemasse soojustatud 

ruumi, mida köetakse elektriradiaatoriga. Joogivee kvaliteedi kohta täpsemad andmed 

puuduvad. 1975. aastal puurkaevu rajamise ajal võetud analüüs näitab rauasisaldust üle 

lubatud normi (0,3 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 28.01.1975). Puurkaevu ümber kehtib 

sanitaarkaitseala ulatusega kuni 50 meetrit. Lähtuvalt tegelikust olukorrast ja põhjavee 

kaitstusest ning selle tarbimise kogustest oleks otstarbekas sanitaarkaitseala vähendada kuni 

30 meetrini.  

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja; 

o membraanhüdrofoor (0,3 m³). 

 

5.2.1.7. Juminda küla 
Juminda küla ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevust nr 30772 (Juminda objekti 

maaüksus). Puurkaevu asukoht on esitatud Lisa 1 skeemil JUMINDA. 

 
Tabel 5-8: Juminda külas asuva puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

30772 n/a 1968 
110;  
Cm-V 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

Juminda puurkaev. Valdaja 
MTÜ Juminda Külaselts. 

Rahuldavas seisukorras.  

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , MTÜ Jumina Külaselts 
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Puurkaev nr 30772 asub Juminda objekti maaüksuse juures, endise piirivalvekordoni 

hoonete kõrval. Puurkaev oli varasemalt ametlikult registreerimata, kuid seadustati MTÜ 

Juminda Külaselts poolt 2009. aastal. 2001. aastal rekonstrueeriti pumpla hoone. Paigaldati 

uus süvaveepump, torustik ja hüdrofor. Pumpla hoone seinad soojustati. Joogivee kvaliteedi 

kohta andmed puuduvad. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega kuni 50 

meetrit.  

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja; 

o hüdrofoor (0,3 m³). 

 

 

5.2.1.8. Kaberla küla 
Kaberla küla ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevust nr 20315 (Kiviaia tee 6 

maaüksus). Puurkaevu asukoht on esitatud Lisa 1 skeemil KABERLA. 

 
Tabel 5-9: Kaberla külas asuva puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

20315 163 2004 
150;  
Cm-V 

43,2 n/a 
Kiviaia tee puurkaev. Valdaja 

OÜ Kuusalu Soojus. 
Rahuldavas seisukorras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee  

 
Foto 5-23: Kaberla pumpla 

 

Foto 5-24: Kaberla pk nr 20315 

 

Foto 5-25: Kaberla pumpla 

 

 

Puurkaev nr 20315 asub Kaberla külas Kiviaia tee elamute piirkonnas. Puurkaev asub Fibo 

plokkidest rajatud viilkatusega hoones, mille välisseinad on kaetud laudisega. Pumpla hoone  

kõrval asub muldes veemahuti. Puurkaevu valdajaks on OÜ Kuusalu Soojus. Joogivee 

kvaliteedi kohta andmed puuduvad. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega kuni 

10 meetrit.  

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja; 

o gaaside eraldamise seade; 

o survetõstepump. 

 

 

5.2.1.9. Kasispea küla 
Kasispea küla ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevust nr 685 (Põhjavee 

maaüksus). Puurkaevu asukoht on esitatud Lisa 1 skeemil KASISPEA. 

 
Tabel 5-10: Kasispea külas asuva puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 
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685 1129 1964 
85;  

Cm-V 
31,7 

5,0; 13,0 
(1964) 

Kasispea puurkaev. Valdaja 
MTÜ Kasispea Vesi. 
Rahuldavas seisukorras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , MTÜ Kasispea Vesi 

 
Foto 5-26: Kasispea pumpla 

 

Foto 5-27: Kasispea pumpla 

 

Foto 5-28: Kasispea pumpla  

 

 

Puurkaev nr 685 asub endise Kasispea lauda juures Põhjavee kinnistul, 20 meetri kaugusel 

maanteest. Puurkaev asub maa-aluses telliskividest seintest rajatud pumplas. Puurkaevu 

sanitaarkaitseala on vähendatud Keskkonnaministri käskkirjaga nr 11-11/1974 (05.10.2000. 

a) 30 meetrile. Tegelikkuses on sanitaarkaitseala tagatud vaid 20 meetri ulatuses. Puurkaevu 

vesi ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele raua (0,43 mg/l 

nõutud 0,2 mg/l asemel, 28.05.2007) ja mangaani osas (127 μg/l nõutud  50 μg/l asemel, 

28.05.2007). 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump Lowara 8GS22T; 

o veemõõtja; 

o membraanhüdrofoor (0,3 m³). 

 

5.2.1.10. Kiiu-Aabla küla 
Kiiu-Aabla küla ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevudest nr 14475 (Vello 

maaüksus) ja nr 1043 (Farmi maaüksus). Puurkaevude asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil 

KIIU-AABLA. 

 
Tabel 5-11: Kiiu-Aabla külas asuvate puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

14475 174L 1998 
105;  
Cm-V 

45 
15,0; 15,8 

(1998) 

Vello puurkaev. Valdaja MTÜ 
Kiiu-Aabla Arendus.  
Heas seisukorras.  

1043 4766 1979 
97;  

Cm-V 
Andmed 

puuduvad 
Andmed 

puuduvad 

Puukooli puurkaev. Valdaja 
MTÜ Kiiu-Aabla Arendus.  
Heas seisukorras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee  

 

Puurkaev nr 14475 asub Vello maaüksusel. Kaevu valdajaks on MTÜ Kiiu-Aabla Arendus. 

Puurkaevu vesi ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele raua 

(4,19 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 05.06.1998) ja ammooniumi osas (0,81 mg/l nõutud 0,5 

mg/l asemel, 05.06.1998). Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega kuni 10 

meetrit.  

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump 4’’ Q=3,6 m/h, H=60 m; 

o veemõõtja DN40; 

o hüdrofoor. 

 

Puurkaev nr 1043 asub Farmi maaüksusel, endise lambalauda juures. Puurkaevu omanikuks 

on Arli Puukool (esindaja Aivar Haak). Puurkaev on ühendatud MTÜ Kiiu-Aabla Arendus 
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kuuluva veevõrguga. Andmed puurkaevu vee kvaliteedi kohta puuduvad. Puurkaevu ümber 

kehtib sanitaarkaitseala ulatusega kuni 50 meetrit. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja; 

o hüdrofoor. 

 

5.2.1.11. Kodasoo küla 
Kodasoo küla ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevust nr 903 (Kodasoo kaevu 

maaüksus). Puurkaevu asukoht on esitatud Lisa 1 skeemil KODASOO. 

 
Tabel 5-12: Kodasoo külas asuva puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

903 
A-581-

M 
1960 

50;  
O-Cm 

10,0 
7,2; 13,0 
(1960) 

Pump, veemõõtja puudub, 
rauaeraldusfilter , Fe, hägusus 
ja üldkaredus üle normi.  
Pumpla on töökorras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , OÜ Mesako 

 
Foto 5-29: Kodasoo pumpla  

 

Foto 5-30: Kodasoo pk nr 903 

 

 

Puurkaev nr 903 asub kortermaja ja mõisa hoone vahel Kodasoo kaevu maaüksusel. 

Puurkaev varustab joogiveega 9 leibkonda ja töökoda (8 korteriga maja, Patarei talu ja 

Mesako töökoda). Pumpla on rajatud muldesse, ning selle ülemine osa on väljast soojustatud. 

Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega kuni 50 meetrit. Lähtuvalt tegelikust 

olukorrast ja põhjavee kaitstusest ning selle tarbimise kogustest oleks otstarbekas 

sanitaarkaitseala vähendada kuni 30 meetrini. Puurkaevu vesi ei vasta sotsiaalministri poolt 

kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele raua (3,5 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 14.04.2007) 

osas.  

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump (tootlikkusega kuni 50 l/min ehk 3,0 m³/h); 

o rauaeraldusfilter AFL 268DIGI (tootlikkusega 35 l/min ehk 2,1 m³/h). 

 

 

5.2.1.12. Kolga-Aabla küla 
Kolga-Aabla küla ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevudest nr 52227 (Ussi 

maaüksus) ja nr 727 (Mereranna Pumbamaja maaüksus). Puurkaevude asukohad on esitatud 

Lisa 1 skeemil KOLGA-AABLA. 

 
Tabel 5-13: Kolga-Aablas asuvate puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

52227 n/a 2013 
120;  

Cm-V 
5,0 

tootlikkus 
alandusega 

15,5m (2013) 

Ussi kinnistu puurkaev, 
Valdaja MTÜ Kolga-Aabla 

Ühisveevärk. Väga heas 
seisukorras. 
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727 3694 1973 
125;  
Cm-V 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

Mereranna puurkaev, 
Valdaja KÜ Mereranna. Rek-
tud 2014. a. Väga heas 
seisukorras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , MTÜ Kolga-Aabla Ühisveevärk 

 
Foto 5-31: Kolga-Aabla pumpla 

 

Foto 5-32: Kolga-Aabla pumpla 

 

Foto 5-33: Kolga-Aabla pk nr 52227 

 

 

Puurkaev nr 52227 asub Kolga-Aabla külas Ussi kinnistul. Puurkaev asub pumpla hoonest 

umbes 50 meetri kaugusel. Pumpla hoone on rajatud metallkonstruktsioonidest, mille seinad 

ja lagi on kaetud „sandwich” tüüpi seina ja laepaneelidega. Pumpla hoone on ehitatud ja 

pumpla seadmed on paigaldatud 2013. aastal. Pumplasse on paigaldatud veetöötlusseadmed 

raua-, ammooniumi ning mangaaniühendite eraldamiseks joogiveest. Puurkaevu valdajaks on 

MTÜ Kolga-Aabla Ühisveevärk. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega kuni 30 

meetrit.  

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja; 

o membraanhüdrofoor (0,3 m³); 

o kaks rauaeraldusfiltrit; 

o õhukompressor; 

o aeratsiooniseade; 

o filtrite pesuveemahuti (2,0 m³); 

o pesuveepump. 

 

 
Foto 5-34: Mereranna pumpla 

 

Foto 5-35: Mereranna pumpla 

 

Foto 5-36: Mereranna pk nr 727

 

 

Puurkaev nr 727 asub Kolga-Aabla külas Mereranna Pumbamaja kinnistul. Puurkaev asub 

pumpla hoones. Pumpla hoone on rajatud metallkonstruktsioonidest, mille seinad ja lagi on 

kaetud „sandwich” tüüpi seina ja laepaneelidega.  Pumpla hoone on ehitatud ja pumpla 

seadmed on paigaldatud 2013. aastal. Pumplasse on paigaldatud veetöötlusseadmed raua-, 

ammooniumi ning mangaaniühendite eraldamiseks joogiveest. Puurkaevu valdajaks on MTÜ 

Kolga-Aabla Ühisveevärk. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega kuni 50 

meetrit. Puurkaevu vesi ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele 

raua (0,205 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 27.09.2013), mangaani  (752 μg/l nõutud 50 mg/l 

asemel, 23.05.2007) ja ammooniumi osas (1,63 mg/l nõutud 0,5 mg/l asemel, 27.09.2013).  
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Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja; 

o membraanhüdrofoor (0,3 m³); 

o kaks rauaeraldusfiltrit; 

o õhukompressor; 

o aeratsiooniseade; 

o filtrite pesuveemahuti (2,0 m³); 

o pesuveepump. 

 

 

5.2.1.13. Kolgaküla 
Kolgaküla kahte eraldiseisvat ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevudest nr 1136 

(Kärga maaüksus) ja nr 11571 (Männiku maaüksus). Puurkaevude asukohad on esitatud Lisa 1 

skeemil KOLGAKÜLA. 

 
Tabel 5-14: Kolgakülas asuvate puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

1136 5887 1988 
120;  
Cm-V 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

Kärga kinnistu puurkaev, 
Valdaja eraisik. Heas 
seisukorras. 

11571 537 1994 
137;  
Cm-V 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

Männiku kinnistu puurkaev, 
Valdaja eraisik. Rahuldavas 

seisukorras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee  

 
Foto 5-37: Kärga pumpla 

 

Foto 5-38: Kärga pk nr 1136 (2) 

 

Foto 5-39: Männiku pumpla 

 

 

Puurkaev nr 1136 asub Kärga maaüksusel. Süvaveepump on paigaldatud 2000. aastal 85-90 

meetri sügavusele, selle mudeli ja tootlikkuse kohta andmed puuduvad. Veemõõtja puudub. 

Andmed joogivee kvaliteedi kohta puuduvad. Puurkaevu pass puudub. Puurkaev varustab 

joogiveega 28 majapidamist. Veemõõtja puudub. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala 

ulatusega kuni 50 meetrit. Lähtuvalt tegelikust olukorrast ja põhjavee kaitstusest ning selle 

tarbimise kogustest oleks otstarbekas sanitaarkaitseala vähendada kuni 30 meetrini.   

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o kaks membraanhüdrofoori Elbi AF-300 (0,3 m³) ja CIMM (0,1 m³). 

 

Puurkaev nr 11571 asub Männiku maaüksusel. Andmed pumba mudeli ja tootlikkuse kohta 

puuduvad. Veemõõtja puudub. Puurkaevu päis asub kahest 1500 mm läbimõõduga 

kaevurõngast rajatud pumplas. Andmed joogivee kvaliteedi kohta puuduvad. Puurkaevu pass 

puudub. Puurkaev varustab joogiveega 5 majapidamist. Veemõõtja puudub. Puurkaevu ümber 

kehtib sanitaarkaitseala ulatusega kuni 50 meetrit. Lähtuvalt tegelikust olukorrast ja põhjavee 

kaitstusest ning selle tarbimise kogustest oleks otstarbekas sanitaarkaitseala vähendada kuni 

10 meetrini. 
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Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o membraanhüdrofoor (0,1 m³). 

 

 

5.2.1.14. Kuusalu küla 
Kuusalu küla ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevust nr 18437 (Veekulli 

maaüksus). Kuusalu koolimaja juures asuvast puurkaevust nr 1587 varustatakse veega 

koolimaja ning spordihoonet koos staadioni ja ujulaga. Puurkaevude asukohad on esitatud 

Lisa 1 skeemidel KUUSALU-1 ja KUUSALU-2. 

 
Tabel 5-15: Kuusalu külas asuvate puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

18437 
HGO-
236 

1984 
35;  

O-Cm 
Andmed 

puuduvad 
5,25; 6,02 

(2004) 

Veekulli puurkaev, 
Valdaja OÜ Kuusalu Soojus. 
Rek-tud 2005. a. Väga heas 
korras. 

1587 6178 1990 
44;  

O-Cm 
9,36 

tootlikkus 
alandusega 3 

m; (1990) 

Kuusalu kooli puurkaev, 
Valdaja Kuusalu Keskkool. 
Rek-tud 2006. a. Heas 
seisukorras. Vt Foto 5-9. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , OÜ Kuusalu Soojus 

 
Foto 5-40: Veekulli pumpla 

 

Foto 5-41: Veekulli veetöötlus 

 

Foto 5-42: Veekulli pumpla  

 

 

Puurkaev nr 18437 asub Kuusalu küla Uus-Käli ja Kullipesa elamute piirkonnas, 40 

meetrit Vana-Narva maanteest lõunasuunal. Puurkaev asub pumbamajast 5 meetri 

kaugusel. Kahe-astmeline pumpla rajati 2005. aastal ning sinna paigaldati veetöötlusena 

raua- ja ammooniumieraldusseadmed. Hoone on rajatud metallkonstruktsioonidest, mille 

seinad ja lagi on kaetud „sandwich” tüüpi seina ja laepaneelidega. Pumplas asub 15 m3 

veemahuti. Pumpla kõrvale on rajatud veefiltrite tagasipesuvee imbväljak. Pumpla on 

varustatud juhtimisautomaatika ja GSM valvesüsteemiga. Puurkaevu vesi ei vasta 

sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele raua (0,48 mg/l nõutud 0,2 

mg/l asemel, 23.03.2004) ja ammooniumi osas (2,3 mg/l nõutud 0,5 mg/l asemel, 

23.03.2004). Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega kuni 30 meetrit. 

Puurkaevule on 2006. aastal OÜ Eesti Geoloogiakeskus poolt koostatud sanitaarkaitseala 

projekt, mis on kinnitatud ka Keskkonnaameti poolt. Tulenevalt sellest, et veetarbimine 

puurkaevust on alla 10 m³/d, määrati projektis sanitaarkaitseala ulatuseks kuni 10 meetrit. 

 

Puurkaevu seadmed: 

o süvaveepump OR SD 5/7 tootlikkus Qmax=2,5 m3/h (0,7 l/s); 

o veemõõtja. 

 

Veetöötlusjaama seadmed: 

o 2 aeratsioonifiltrit NSB 80 (Q=2,4 m³/h, Eurowater) raua- ja 

ammooniumiühendite eraldamiseks joogiveest; 

o veemõõtja; 

o membraanhüdrofoor (0,3 m³); 
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o õlivaba õhukompressor (0,55 kW, Atlas Copco); 

o roostevabast metallist II-astme mahuti (15 m³); 

o survestõstepumbad (2 tk) koos Mitshubishi sagedusmuunduriga; 

o õhuniiskuse kuivataja Munters; 

o pesuveepump. 

 
Foto 5-43: Kuusalu pk nr 1587 

 

Foto 5-44: Kuusalu pk nr 1587 

 

 

Puurkaev nr 1587 (vt fotod 5-8 ja 5-9) asub Kuusalu koolimaja juures. Puurkaevust 

varustatakse veega koolimaja ja õpilaskodu, koolimaja juures asuvat korterelamut ning 

spordihoonet koos staadioni ja ujulaga. Puurkaevu asub pumpla hoones. Pumpla hoone on 

rajatud metallkonstruktsioonidest, mille seinad ja lagi on kaetud „sandwich” tüüpi seina ja 

laepaneelidega.  Pumpla hoone on ehitatud ja pumpla seadmed on paigaldatud 2006. 

aastal. Pumplasse on paigaldatud veetöötlusseadmed. Puurkaevu ümber kehtib 

sanitaarkaitseala ulatusega 30 meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on Kuusalu 

Keskkoolile väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV.HA-323658. Puurkaev on 

rekonstrueeritud 2006. aastal. Puurkaevu nr 1587 vesi ei vasta sotsiaalministri poolt 

kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele raua osas (0,58 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 

24.03.2006).  

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja DN50; 

o membraanhüdrofoor; 

o veeproovikraan; 

o veetöötlusseadmed; 

o sagedusmuundur. 

 

5.2.1.15. Leesi küla 
Leesi küla kolme eraldiseisvat ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevudest nr 1041 

(Meieri maaüksus), nr 16060 (Kalda maaüksus) ja nr 30356 (Luha 5 maaüksus). Puurkaevude 

asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil LEESI. 

 
Tabel 5-16: Leesi külas asuvate puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

1041 4551 1979 
70;  

Cm-V 
9,1 

2,0; 21,2 
(1979) 

Meieri puurkaev, 
Valdaja OÜ Kuusalu Soojus. 
Rek-tud 2010. a. Heas korras. 
Vt foto 5-46. 

16060 4551 2002 
110;  
Cm-V 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

Kalda puurkaev, 
Valdaja on eraisik. Heas 
korras. 

30356 n/a 1987 54,2, Q n/a 
Andmed 

puuduvad 

Luha puurkaev, 
Valdaja on eraisik. Heas 
korras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , MTÜ Leesi Külaselts 
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Foto 5-45: Meierei pumpla 

 

Foto 5-46: Meierei pumpla 

 
 

Puurkaev nr 1041 asub Meieri maaüksusel. Puurkaev varustab joogiveega OÜ Kuusalu 

Soojus valduses olevat ühisveevärki. Puurkaev asub pumplas hoones. 2010. aastal puurkaevu 

päis rekonstrueeriti. Pumpla hooneks on konteinersoojak. Puurkaevu vesi ei vasta 

sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele raua (2,1 mg/l nõutud 0,2 mg/l 

asemel, 01.04.2007) ja ammooniumi osas (2,5 mg/l nõutud 0,5 mg/l asemel, 01.04.2007). 

Pumplasse on paigaldatud veetöötlusseadmed. Puurkaevu nr 1041 ümber kehtib 

sanitaarkaitseala ulatusega kuni 30 meetrit. Lähtudes tegelikust olukorras ja veetarbimisest 

otstarbekas kaaluda sanitaarkaitseala ulatuse vähendamist kuni 10 meetrini. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja DN50; 

o membraanhüdrofoor; 

o veeproovikraan; 

o veetöötlusseadmed; 

o sagedusmuundur. 

 

Puurkaev nr 16060 asub Leesi küla lõunaservas, Kalda maaüksusel. Puurkaevu omanikuks 

on eraisik. Andmed puurkaevu passi ja vee kvaliteedi kohta puuduvad. Puurkaev varustab 

joogiveega MTÜ Leesi Veevärk kuuluvat ühisveevärki, kokku 7 majapidamist. Puurkaevu 

sanitaarkaitseala on vähendatud Keskkonnaministri käskkirjaga nr 11-2-1//3976 

(13.12.2001.a.) 30 meetrile. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja; 

o membraanhüdrofoor. 

 

Puurkaev nr 30356 asub Leesi küla põhjaservas, Luha 5 maaüksusel. Puurkaevu omanikuks 

on eraisik. Andmed puurkaevu vee kvaliteedi kohta puuduvad. Puurkaev varustab joogiveega 

MTÜ Leesi Luha Veeühistu ühisveevärki, kokku 4 majapidamist. Puurkaevu ümber kehtib 

sanitaarkaitseala ulatusega kuni 50 meetrit. Lähtuvalt tegelikust olukorrast ja põhjavee 

kaitstusest ning selle tarbimise kogustest oleks otstarbekas sanitaarkaitseala vähendada kuni 

10 meetrini. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja; 

o membraanhüdrofoor. 

 

 

5.2.1.16. Loksa küla 
Loksa küla ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevust nr 22847 (Kuivakõrtsi 

maaüksus). Puurkaevu asukoht on esitatud Lisa 1 skeemil LOKSA. 
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Tabel 5-17: Loksa külas asuva puurkaevu tehnilised andmed 
Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

22847 227 2007 
103;  
Cm-V 

50,4 
6,72; 10,92 

(2007) 

Kuivakõrtsi puurkaev, 
Valdaja on MTÜ Loksa 
Külaselts. Heas korras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee 

 

Puurkaevu nr 22847 valdajaks on MTÜ Loksa Külaselts. Puurkaevu vesi vastab üldnäitajate 

osas sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele. Puurkaevu ümber kehtib 

sanitaarkaitseala ulatusega kuni 10 meetrit.  

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja; 

o membraanhüdrofoor. 

 

 

5.2.1.17. Põhja küla 
Põhja küla Kuusiku ja Mäepea küla Väljajüri piirkondade ühisveevärke varustatakse joogiveega 

Põhja külas asuvast puurkaevust nr 20483 (Põhja tee 4). Puurkaevu asukoht on esitatud Lisa 1 

skeemil SALMISTU. 

 

 
Foto 5-47: Põhja pumpla 

 

Foto 5-48: Põhja pk nr 20483

 
 
Tabel 5-18: Põhja külas asuva puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

20483 167 2004 
120;  
Cm-V 

9,4 
5,25; 6,02 

(2004) 

Põhja puurkaev. 
Valdajaks on eraisikud. Heas 
korras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee 

 

Puurkaev nr 20483 asub Põhja külas Kuusiku elamuarenduspiirkonnas Põhja tee 4 asuval 

eraldiseisval katastriüksusel. Puurkaev asub pumpla hoones. Pumpla on 

puitkonstruktsioonidest viilkatusega hoone, mille välisseinad on kaetud laudisega  Puurkaevu 

ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega kuni 10 meetrit. Puurkaevu vesi ei vasta 

sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele rauasisalduse (0,33 mg/l nõutud 

0,2 mg/l asemel, 03.06.2004) osas. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja; 

o membraanhüdrofoor. 
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5.2.1.18. Pedaspea küla 
Pedaspea küla ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevust nr 15909 (Pumbamaja 

maaüksus). Puurkaevu asukoht on esitatud Lisa 1 skeemil PEDASPEA. 

 
Tabel 5-19: Pedaspea külas asuva puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

15909 6881 2001 
110;  

Q 
4,5 

1,5; 54,5 
(2001) 

Pedaspea puurkaev. 
Valdaja on MTÜ Pedaspea 
Vesi. Puurkaevus saviliiva 
setted. Seadmed on heas 
korras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , MTÜ Pedaspea Vesi 

 
Foto 5-49: Pedaspea pumpla  

 

Foto 5-50: Pedaspea pumpla 

 

Foto 5-51: Pedaspea pk 15909 

 

 

Puurkaev nr 15909 asub Pedaspea Pumbamaja maaüksusel. Puurkaev asub 2x3 m suuruses 

soojustatud metallprofiil pumpla hoones. Süvaveepumba uputamissügavus on 65 m. 

Eritingimusena on pumba tootlikkus piiratud 3,8 m³/h, mille suurendamisel on võimalik pumba 

kuivale jäämine. Pumplas on hüdrofor ja OÜ Callefix poolt paigaldatud veetöötlus (raud) ning 

gaasieraldusseade. Kaevu vesi on hägune ja sisaldab saviliiva. Puurkaevu pesti läbi 2005. 

aasta sügisel. 110 meetri sügavune puurkaev oli 25 meetri ulatuses täitunud saviliiva settega. 

Puurkaevu sanitaarkaitseala vähendatud Keskkonnaministri käskkirjaga nr 11-11//1676 

(30.05.2000. a) 30 meetrile. Tegelikkuses asub puurkaevust 15 meetri kaugusel eluhoone 

(Pihlaka mü). Puurkaevu vesi ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi 

nõuetele raua (0,77 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 15.05.2015), mangaani  (442 μg/l nõutud 

50 mg/l asemel, 15.05.20015), ammooniumi (1,7 mg/l nõutud 0,5 mg/l asemel, 15.05.2015) 

ja hägususe osas. Olemasolev veetöötlus vähendab küll rauasisaldust (0,155 mg/l, 

08.04.2007), kuid mitte mangaani ja ammooniumi sisaldust tarbimisvõrku suunatavas 

joogivees. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump SAER DA/17 (P=3 kW, 7.2A); 

o veemõõtja; 

o veetöötlusseadmed rauaühendite eraldamiseks; 

o gaasieraldusseade; 

o veemahuti (1 m³); 

o survetõstepump koos sagedusmuunduriga; 

o membraanhüdrofoor ELBI (0,3 m³). 

 

 

5.2.1.19. Pudisoo küla 
Pudisoo küla ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevust nr 15943 (Kaevu maaüksus). 

Puurkaevu asukoht on esitatud Lisa 1 skeemil PUDISOO. 
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Foto 5-52: Pudisoo pumpla  

 

Foto 5-53: Pudisoo pumpla 

 

 
Tabel 5-20: Pudisoo külas asuva puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

15934 
834-

09/200
2 

2002 
91;  

Cm-V 
23,0 2,0; 4,0 (2002) 

Pudisoo puurkaev. 
Omanik on AS Reval 
Kinnisvara. Heas korras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee  

 

Puurkaev nr 15934 asub Kaevu maaüksusel ning varustab joogiveega peamiselt Uus-

Koobaste elamupiirkonna kinnistuid. Pumpla hoone rajati ning pumpla seadmed paigaldati 

2003. aastal. Puurkaevu omanikuks on AS Reval Kinnisvara ning valdajateks kohalikud 

elanikud. Puurkaevu vesi ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi 

nõuetele raua (3,39 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 24.09.2002) osas. Olemasolev veetöötlus 

vähendab rauasisaldust allapoole piirnormi (0,023 mg/l, 08.02.2007). Puurkaevu ümber 

kehtib sanitaarkaitseala ulatusega kuni 50 meetrit. Lähtuvalt tegelikust olukorrast ja põhjavee 

kaitstusest ning selle tarbimise kogustest oleks otstarbekas sanitaarkaitseala vähendada kuni 

10 meetrini. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja; 

o elektriradiaator; 

o rauaeraldusfilter AIF-16 tootlikkusega kuni 50 l/min ehk 3 m³/h; 

o membraanhüdrofoor (0,3 m³). 

 

 

5.2.1.20. Pärispea küla 
Pärispea küla ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevust nr 16660 (Kooli maaüksus). 

Puurkaevu asukoht on esitatud Lisa 1 skeemil PÄRISPEA. 

 
Tabel 5-21: Pärispea külas asuva puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

16660 971 2002 
109;  
Cm-V 

50,0 
4,5; 20,0 
(2002) 

Pärispea puurkaev. 
Valdaja on OÜ Kuusalu 
Soojus. Heas korras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , OÜ Kuusalu Soojus 
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Foto 5-54: Pärispea pumpla 

 

Foto 5-55: Pärispea pumpla 

 

Foto 5-56: Pärispea pumpla 

 

 

Puurkaev nr 16660 asub Pärispea külas Kooli maaüksusel, endise koolimaja taga. Puurkaev 

asub pumplas. Pumpla on rajatud plokkidest ning selle välisseinad on katud laudisega. 

Pumbamaja töötab 3-astmelisena. Pumpla hoone kõrvale muldesse paigaldatud teine mahuti 

(5,0 m3) ning pumplasse täiendavalt 3-astme survetõstepumbad. Puurkaevust pumbatakse 

süvaveepumbaga vesi ventileeritud mahutisse, kus eralduvad veest gaasid (CH4 - metaan). 

Puurkaevu veest eraldub 1 m3 vee võtmisel keskmiselt 17 liitrit ehk 1,7% metaani. Puurkaevu 

päis ja II-astme mahuti on varustatud ventilatsiooni torustikega. Lisaks on hoones 

sundventilatsioon (sissepuhumine ja väljatõmbamine). Süvaveepumba tööd juhib mahutis olev 

ujukiga nivooandur. Mahutisse piserdatakse sissetulev vesi mahuti ülaosas, mis annab 

täiendava aeratsiooni ja tagab gaaside eraldamise veest. Mahuti alaosast suunatakse vesi II-

astme pumbaga rauafiltrisse. Pumpla hoonesse on paigaldatud metaaniandur ning pumpla 

elektrivarustusest väljalülitamise ja häire edastamise automaatika. 

 

Puurkaevu vesi ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele 

rauasisalduse (1,62 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 24.03.2003) ja ammooniumisisalduse (0,85 

mg/l nõutud 0,5 mg/l asemel, 24.03.2003) osas. Seetõttu on paigaldatud pumplale 

veetöötlus. Keskkonnaministri nõusolek (kiri nr 11-2-1/3779, 21.05.2002) sanitaarkaitseala 

vähendamiseks kuni 10 meetrini. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump HP H4D/19 (P=3 kW, tootlikkus on Q=5 m³/h); 

o veemõõtja DN40; 

o II-astme mahuti (2,2 m³); 

o II-astme survetõstepump; 

o III-astme mahuti (5 m³); 

o III-astme survetõstepumbad; 

o rauaeraldusfilter EURA IR 21 T (vooluhulk kuni 6 m³/h); 

o sagedusmuundur Mitsubishi FR-S500; 

o metaaniandurid; 

o sisse- ja väljapuhke ventilaatorid; 

o UPS toitel häireedasutus ja GSM-modem; 

o membraanhüdrofoor (0,3 m³). 

 

5.2.1.21. Salmistu küla 
Salmistu küla ühisveevärke varustatakse joogiveega puurkaevudest nr 17209 (Pumbamaja 

maaüksus), nr 15655 (Klaukse tee 1 maaüksus), nr 22480 (Uuetoa 3 maaüksus) ja nr 713 

(Eriku maaüksus). Puurkaevude asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil SALMISTU. 

 
Tabel 5-22: Salmistu külas asuvate puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

17209 
HGO-
024 

n/a 
109;  
Cm-V 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

Laane Pumbamaja puurkaev. 
Valdaja on seltsing Laane. 
Heas korras. 

15655 101 2001 
100;  
Cm-V 

25,2 
8,0; 23,7 
(2001) 

Klaukse puurkaev. 
Valdaja on seltsing eraisik. 
Rahuldavas korras. 
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22480 248 2007 
120;  
Cm-V 

43,2 
14,5; 22,3 

(2007) 

Uuetoa puurkaev. 
Valdaja on eraisik. Heas 
korras. 

713 
A-722 

-M 
1961 

100;  
Cm-V 

22,7 
8,35; 27,7 

(1961) 

Salmistu Eriku puurkaev. 
Valdaja on OÜ Kuusalu 
Soojus. Väga heas korras.  

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee 

 

Puurkaev nr 17209 asub aiandusühistu Laane piirkonnas, Pumbamaja katastriüksusel. 

Puurkaev asub pumpla hoones. Puurkaevu nr 17209 sanitaarkaitseala vähendatud 

Keskkonnaministri käskkirjaga nr 11-11/11275-2 (19.09.2006. a) 30 meetrile. Puurkaevu vesi 

vastab sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele, välja arvatud 

rauasisaldus. Kaev on kantud Urmas Nikkarinen’i vee erikasutusloale (nr L.VV/322611), 

põhjaveevõtt kuni 20 m3/d.  

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump (5.4 A,  P=2,2 kW, tootlikkus Qmax =10 m³/h); 

o veemõõtja; 

o elektriradiaator; 

o membraanhüdrofoor. 

 

 

 
Foto 5-57: Klaukse pumpla 

 

 

Puurkaev nr 22480 varustab joogiveega Uuetoa elamuarenduspiirkonda. Puurkaevu vesi ei 

vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele  ammooniumisisalduse 

(0,68 mg/l nõutud 0,5 mg/l asemel, 24.07.2006) osas. Puurkaevu sanitaarkaitseala 

vähendatud Keskkonnaministri käskkirjaga nr 11-11//3292 (09.01.2007) 30 meetrile. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja; 

o membraanhüdrofoor. 

 

Puurkaev nr 15655 asub Klaukse elamuarenduspiirkonnas. Puurkaev asub pumpla hoones. 

Puurkaevu sanitaarkaitseala vähendatud Keskkonnaministri käskkirjaga nr 11/11//1676 

(30.05.2000. a) 30 meetrile. Tegelikkuses sanitaarkaitseala  tagatud vaid kuni 20 meetri 

ulatuses. Puurkaevuga on liidetud Klaukse II ja Arni elamuarenduspiirkonnad. Puurkaevu nr 

15655 vesi ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele 

ammooniumisisalduse (0,81 mg/l nõutud 0,5 mg/l asemel, 28.06.2001) osas. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump 4SSR8/13; 

o veemõõtja; 

o membraanhüdrofoor AFU-300. 
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Foto 5-58: Eriku pumpla

 

Foto 5-59: Eriku pumpla 

 

Foto 5-60: Eriku pumpla 

 

Puurkaev nr 713 asub Eriku kinnistul. Puurkaevu on varasemalt kasutanud Salmistu küla 

elanikud küla keskosas asuvate elamute varustamiseks joogiveega. 2010. aastal lammutati 

endine pumpla hoone ning selle asemel rajati uus kolmeastmeline veetöötlusjaam ning 

pumpla juurde paigaldati veemahutid. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 

kuni 50 meetrit. Lähtuvalt tegelikust olukorrast ja põhjavee kaitstusest ning selle tarbimise 

kogustest oleks otstarbekas sanitaarkaitseala vähendada kuni 30 meetrini. Puurkaevu nr 

713 vesi ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele 

rauasisalduse (1,87 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 24.07.2006), ammooniumisisalduse 

(0,53 mg/l nõutud 0,5 mg/l asemel, 24.07.2006) ja mangaani (184 μg/l nõutud  50 μg/l 

asemel, 24.07.2006) osas. Puurkaevu vesi töödeldakse nõuetele vastavaks puurkaevu 
kõrval asuvas veetöötlusjaamas.  

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja; 

o II-astme aeratsioonimahuti (3 m³); 

o II-astme survetõstepump; 

o III-astme mahuti (108 m³); 

o III-astme survetõstepumbad; 

o Tuletõrje survetõstepump; 

o kloreerimisseade; 

o rauaeraldusfilter; 

o õhukompressor 

o sagedusmuundurid; 

o membraanhüdrofoor; 

o juhtimisautomaatika koos häire automaatse edastamisega GSM-modemi kaudu. 

 

5.2.1.22. Suurpea küla 
Suurpea küla ühisveevärke varustatakse joogiveega puurkaevudest nr 719 (Linnaku 

maaüksus), nr 16342 (Ojakaevu maaüksus) ja nr 21156 (Kase maaüksus). Puurkaevude 

asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil SUURPEA. 

 
Tabel 5-23: Suurpea külas asuvate puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

719 
A-323 

-M 
1958 

154;  
Cm-V 

54 
8,2; 17,4 
(1958) 

Linnaku puurkaev. 
Valdaja on AS Suurpea 
Varahaldus. Rahuldavas 
korras. 

16342 142 2002 
100;  
Cm-V 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

Ojakaevu puurkaev. 
Valdaja on MTÜ Suurpea 
Külaselts. Heas korras. 

21156 186 2005 
84;  

Cm-V 
25,0 

Alandus 10,5m 
(2005) 

Kase puurkaev. 
Valdaja on MTÜ Suurpea 
Külaselts. Heas korras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , OÜ Suurpea Varahaldus 

 

http://register.keskkonnainfo.ee/


Kuusalu valla ÜVK arendamise kava aastateks 2016-2027 

 

61 

 

Foto 5-61: Linnaku pumpla 

 

Foto 5-62: Linnaku pumpla 

 

Foto 5-63: Linnaku pk nr 719 

 
 

Puurkaev nr 719 asub endises Suurpea sõjaväelinnakus, kortermajade ja veetornide 

läheduses. Puurkaev asub pumpla hoones. Pumpla hoone on rajatud telliskividest ning 

amortiseerunud. Pumplas olevad seadmed on asendatud uutega  2010. aastal. Puurkaevu 

ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega kuni 50 meetrit. Lähtuvalt tegelikust olukorrast ja 

põhjavee kaitstusest ning selle tarbimise kogustest oleks otstarbekas sanitaarkaitseala 

vähendada kuni 30 meetrini. Puurkaevu nr 719 vesi ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud 

joogivee kvaliteedi nõuetele rauasisalduse (0,93 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 11.12.2006), 

ammooniumisisalduse (0,55 mg/l nõutud 0,5 mg/l asemel, 11.12.2006) ja mangaani (415 µg/l 

nõutud 50 µg/l asemel, 11.12.2006) osas. Puurkaev-pumplasse on paigaldatud 

veetöötlusseadmed raua- mangaani- ning ammooniumiühendite eraldamiseks joogiveest. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja; 

o veetöötlusseadmed ammooniumi, raua- ja mangaaniühendite eraldamiseks 

joogiveest; 

o õhukompressor; 

o kaksmembraanhüdrofoori (0,3 m³). 

 

Puurkaev nr 16342 asub Suurpea külas Ojakaevu kinnistul ning varustab veega MTÜ 

Suurpea Külaselts kuuluvat ühisveevärki. Kaev kuulub AS-le Lunatar, kuid on antud 99 

aastaks kasutada MTÜ-le Suurpea Külaselts. Puurkaevu nr 16342 joogivee kvaliteedi andmed 

puuduvad. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump OFR E-15-22; 

o veemõõtja; 

o membraanhüdrofoor (0,3 m³). 

 

 
Foto 5-64: Kase pumpla

 

Foto 5-65: Kase pumpla 

 

 

Puurkaev nr 21156 asub Suurpea külas Kase kinnistul ning varustab veega MTÜ Suurpea 

Külaselts kuuluvat ühisveevärki. Kaev kuulub eraisikule, kuid on antud kasutada MTÜ-le 

Suurpea Külaselts. Puurkaevu nr 21156 vesi ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud 

joogivee kvaliteedi nõuetele rauasisalduse (3,62 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 12.06.2007) ja 

ammooniumisisalduse (0,85 mg/l nõutud 0,5 mg/l asemel, 12.06.2007) osas. Puurkaevu nr 
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21156 sanitaarkaitseala vähendatud Keskkonnaministri käskkirjaga nr 11-11/5183-2 

(20.05.2005.a.) 10 meetrile. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump OFR E-15-22; 

o veemõõtja; 

o membraanhüdrofoor (0,3 m³). 

 

5.2.1.23. Sõitme küla 
Sõitme küla ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevust nr 22989 (Leegiranna tee 12 

maaüksus). Puurkaevu asukoht on esitatud Lisa 1 skeemil ANDINEEME. 

 
Tabel 5-24: Sõitme külas asuva puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

22989 2146 2007 
121;  
Cm-V 

36 
9,0; 28,0 
(2007) 

Leegiranna puurkaev. 
Valdaja on AS AP Kinnisvara. 
Heas korras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee  

 
Foto 5-66: Leegiranna pumpla 

 

 

Puurkaev nr 22989 asub Leegiranna maaüksusel ning varustab Leegiranna elamupiirkonda 

joogiveega. Veevarustus laieneb tulevikus ka kõrvalasuvatesse arenduspiirkondadesse – Otsa 

II ja Otsa III. Pumpla hoone on rajatud ja seadmed on paigaldatud pumplasse 2008. aastal. 

Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega kuni 50 meetrit. Puurkaevu nr 22989 vesi 

ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele rauasisalduse (0,23 

mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 24.08.2007) osas. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja; 

o rauaeraldusfilter; 

o membraanhüdrofoor. 

 

5.2.1.24. Tammispea küla 
Tammispea küla ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevust nr 4642 (Tammispea 

Pumbamaja maaüksus). Puurkaevu asukoht on esitatud Lisa 1 skeemil TAMMISPEA. 

 
Tabel 5-25: Tammispea külas asuva puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

4642 6346 1991 
130 (87);  

Cm-V 
Andmed 

puuduvad 
Andmed 

puuduvad 

Tammispea puurkaev. 
Valdaja on MTÜ Tammispea 
Külaselts. Rahuldavas korras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , MTÜ Tammispea Külaselts 
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Foto 5-67: Tammispea pumpla 

 

Foto 5-68: Tammispea pk nr 4642  

 
 

Puurkaev nr 4642 asub Tammispea Pumbamaja maaüksusel. Puurkaev asub pumpla 

hoones. Puurkaev-pumpla valdajaks on MTÜ Tammispea Külaselts. Puurkaevu ümber kehtib 

sanitaarkaitseala ulatusega kuni 50 meetrit. Joogivee kvaliteedi osas andmed puuduvad.  

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o Süvaveepump koos sagedusmuunduriga; 

o veemõõtja; 

o rauaeraldusfilter tootlikkusega 4,2 m3/h; 

o membraanhüdrofoor (0,5 m³). 

 

5.2.1.25. Tammistu küla 
Tammistu küla ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevust nr 15634 (Pauli maaüksus). 

Puurkaevu asukoht on esitatud Lisa 1 skeemil TAMMISTU. 

 
Tabel 5-26: Tammistu külas asuva puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

15634 728 2001 
115;  
Cm-V 

30 
8,0; 30,0 
(2001) 

Tammistu puurkaev. 
Valdaja on MTÜ Tammistu 
Vesi. Rahuldavas korras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , Boriss Ustav 

 

Puurkaev nr 15634 asub Pauli maaüksusel. Puurkaev kuulub eraisikule, kuid on antud 

kasutada MTÜ-le Tammistu Vesi. Pumplas enne ja peale veetöötlust veeproovi võtmiseks 

kraanid puuduvad. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega kuni 10 meetrit. 

Puurkaevu nr 15634 vesi ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi 

nõuetele raua (0,54 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 04.06.2001), mangaani ja ammooniumi 

(0,99 mg/l nõutud 0,5 mg/l asemel, 04.06.2001) osas.  

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump koos sagedusmuunduriga; 

o veemõõtja; 

o kaks rauaeraldusfilter SIATA V132A/05 MN1665 seeria 1324 (tootlikkus 1,68-

3,36 m³/h); 

o membraanhüdrofoor (0,3 m³). 

 

5.2.1.26. Tapurla küla 
Tapurla küla ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevust nr 723 (Sadama võrgukuuri 

maaüksus). Puurkaevu asukoht on esitatud Lisa 1 skeemil TAPURLA. 

 
Tabel 5-27: Tapurla külas asuva puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

723 2853 1970 
122;  
Cm-V 

25,2 
Andmed 

puuduvad 

Tapurla puurkaev. 
Valdaja on SA Tapurla Sadam 

Rahuldavas korras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , SA Tapurla Sadam 
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Puurkaev nr 723 asub Tapurla sadama juures, Sadama võrgukuuri maaüksusel. Puurkaevu 

omanikuks on SA Tapurla Sadam. Puurkaevu pass on kadunud, veeanalüüside kohta andmed 

puuduvad. Vahetult pumpla hoone kõrval asub puukuur. Puurkaevu ümber kehtib 

sanitaarkaitseala ulatusega kuni 50 meetrit. Lähtuvalt tegelikust olukorrast ja põhjavee 

kaitstusest ning selle tarbimise kogustest oleks otstarbekas sanitaarkaitseala vähendada kuni 

10 meetrini. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja; 

o membraanhüdrofoor (0,3 m³). 

 

5.2.1.27. Turbuneeme küla 
Turbuneeme küla ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevust nr 15991 (Kärga 

maaüksus). Puurkaevu asukoht on esitatud Lisa 1 skeemil TURBUNEEME. 

 
Tabel 5-28: Turbuneeme külas asuva puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

15991 846 2001 
146;  
Cm-V 

20 Alandus 27,5 m 
Kärga puurkaev. 
Valdaja on MTÜ Turbuneeme. 
Rahuldavas korras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee  

 

Puurkaev nr 15991 asub Kärga maaüksusel. Puurkaevule on võimalik kehtestada 

sanitaarkaitse 50 m ulatuses. Pumba. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 

kuni 50 meetrit. Puurkaevu nr 15991 vesi ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee 

kvaliteedi nõuetele raua (1,02 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 01.11.2001) ja ammooniumi 

osas (1,15 mg/l nõutud 0,5 mg/l asemel, 01.11.2001). 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump LOWARA 8GS-22 tootlikkus Qmax=9,7 m³/h (2,7 l/s), H=51 

mVs, P=2,2 kW; 

o veemõõtja; 

o membraanhüdrofoor (0,3 m³). 

 

5.2.1.28. Uuri küla 
Uuri küla ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevust nr 8889 (Suurtalu maaüksus). 

Puurkaevu asukoht on esitatud Lisa 1 skeemil UURI. 

 
Foto 5-69: Suurtalu pumpla 

  

Foto 5-70: Suurtalu pumpla 

 

Foto 5-70: Suurtalu pumpla 

 

 
Tabel 5-29: Uuri külas asuva puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

8889 6547 1992 
150;  
Cm-V 

11,2 
Andmed 

puuduvad 
Suurtalu puurkaev. 
Valdaja on OÜ Kuusalu 
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Soojus. Rahuldavas korras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , OÜ Kuusalu Soojus 

 

Puurkaev nr 8889 asub Uuri suurfarmi kõrval, endise kaalumaja taga. Puurkaev nr 8889 

asub pumpla hoone kõrval. Pumplas asub puurkaev nr 1063 (O-Cm, sügavusega 45 meetrit). 

See puurkaev pole aga kasutusel. Puurkaevu ja pumpla omanikuks on OÜ Uuri Suurtalu, kuid 

see on antud OÜ Kuusalu Soojus valdusesse. Andmed joogivee kvaliteedi kohta puuduvad. 

Veevõrgust võetud analüüs (Uuri ridaelamu 60-5) näitab rauasisaldust 0,3 mg/l (29.05.2007). 

Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega kuni 30 meetrit.  

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump koos sagedusmuunduriga; 

o veemõõtja. 

 

 

5.2.1.29. Valkla küla 
Valkla küla ühisveevärke varustatakse joogiveega puurkaevudest nr 4643 (Pumpla maaüksus), 

nr 923 (Ojakalda maaüksus), nr 4653 (Mutionu 26 maaüksus) ja nr 21497 (Rannaniidu tee 11 

maaüksus). Puurkaevude asukohad on esitatud Lisa 1 skeemidel VALKLA-1 ja VALKLA-2. 

 
Tabel 5-30: Valkla külas asuvate puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

4643 6354 1991 
130;  
Cm-V 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

Valkla mõisa puurkaev. 
Valdaja on OÜ Kuusalu 
Soojus. Rahuldavas korras. 

923 3240 1972 
50;  

O-Cm 
Andmed 

puuduvad 
Andmed 

puuduvad 

Ojakalda puurkaev. 
Valdajateks on eraisikud. 
Rahuldavas korras. 

4653 6412 1991 
115;  
Cm-V 

6,0 
25,0; 31, 0 

(1991) 

Mutionu puurkaev. 
Valdaja on AÜ Mutionu. Heas 
korras. 

21497 1476 2006 
44;  

O-Cm 
3,0 

Alanemisega 3,0 
m 

Rannametsa puurkaev. 
Valdajateks on eraisikud. 
Väga heas korras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee  

 
Foto 5-71: Valkla mõisa pumpla 

 

Foto 5-72: Valkla mõisa pumpla) 

 

Foto 5-73: Valkla mõisa pk nr 4643 

 

 

Puurkaev nr 4643 asub endise Valkla mõisa piirkonnas, Valkla hooldekodu vahetus 

läheduses. Puurkaev asub II-astme pumpla hoones. Puurkaevu nr 4643 ümber kehtib 

sanitaarkaitseala ulatusega kuni 50 meetrit. Lähtuvalt tegelikust olukorrast ja põhjavee 

kaitstusest ning selle tarbimise kogustest oleks otstarbekas sanitaarkaitseala vähendada kuni 

30 meetrini. Pumpla juures on kaks tuletõrjevee mahutit, mõlemad 160 m³ mahtuvusega. 

Betoonist mahutid on ehitatud muldesse.  

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump Ebara T9/19 Winner koos sagedusmuunduriga; 

o rauaeraldusfilter TFB14 3.2bar (Q=10 m³/h); 

o õhukompressor; 
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o membraanhüdrofoor; 

o kaks survetõstepumpa; 

o diiselgeneraator; 

o veemõõtja. 

 
Foto 5-74: Ojakalda pumpla 

 

Foto 5-75: Ojakalda pumpla 

 

 

Puurkaev nr 923 asub Valkla vanas külas asuvate kortermajade vahetus läheduses. 

Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala 50 meetri ulatuses. Puurkaev-pumpla on 

telliskividest ehitatud lamekatusega hoone ning on amortiseerunud. Puurkaev-pumpla 

valdajaks on Sirelilehe ja Ojakalda kortermajade elanikud. Puurkaevu nr 923 vesi ei vasta 

sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele rauasisalduse (0,5 mg/l nõutud 

0,2 mg/l asemel, 11.09.2006) ja ammooniumisisalduse (0,57 mg/l nõutud 0,5 mg/l asemel, 

11.09.2006) osas. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o hüdrofoor; 

o veemõõtja. 

 
Foto 5-76: Mutionu pumpla 

 

Foto 5-77: Mutionu pumpla 

 

 

Puurkaev nr 4653 asub Valkla-Kaberneeme tee ääres, Valkla jõest 200 meetrit Kaberneeme 

poole, aiandusühistu Mutionu krundil nr 26. Vee erikasutusluba puudub. Puurkaev varustab 

veega 25 krundiga suvilapiirkonda, neist seitsmes elatakse aastaringselt. Puurkaevu vesi ei 

vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele raua (0,3 mg/l nõutud 0,2 

mg/l asemel, 06.06.1991) ja ammooniumi (1,25 mg/l nõutud 0,5 mg/l asemel, 06.06.1991) 

osas. Puurkaevu nr 4653 ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega kuni 50 meetrit. Lähtuvalt 

tegelikust olukorrast ja põhjavee kaitstusest ning selle tarbimise kogustest oleks otstarbekas 

sanitaarkaitseala vähendada kuni 10 meetrini. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o kaks hüdrofoori; 

o veemõõtja. 
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Foto 5-78: Rannametsa pumpla 

 

Foto 5-79: Rannametsa pumpla 

 

 

Puurkaev nr 21497 asub Valkla külas Rannametsa elamuarenduspiirkonnas, Valkla – 

Salmistu tee ääres Rannaniidu tee 11 asuval kinnistul. Puurkaevu sanitaarkaitseala 

vähendatud Keskkonnaministri käskkirjaga nr 11-2-19//1973 (24.03.2003.a.) 30 meetrile. 

Andmed joogivee kvaliteedi kohta puuduvad. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o hüdrofoor; 

o veemahuti; 

o survetõstepumbad; 

o veemõõtja. 

 

 

5.2.1.30. Vihasoo küla 
Vihasoo küla ühisveevärke varustatakse joogiveega puurkaevudest nr 690 (Pumbamaja 

maaüksus), nr 688 (Pauna maaüksuse kõrval), nr 689 (Asja maaüksus) ja nr 686 (Kaevu 

maaüksus). Puurkaevude asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil VIHASOO. 

 
Tabel 5-31: Vihasoo külas asuvate puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

690 4995 1981 
103;  
Cm-V 

Andmed 
puuduvad 

18,2; ? 
(2002) 

Karijõe puurkaev. 
Valdaja on OÜ Kuusalu 
Soojus. Väga heas korras. 

688 1855 1963 
85;  

Cm-V 
Andmed 

puuduvad 
Andmed 

puuduvad 

Aiandi puurkaev. 

Valdaja on seltsing Vihasoo 
Vesi. Heas korras. 

689 4 1957 
76;  

Cm-V 
Andmed 

puuduvad 
Andmed 

puuduvad 

Asja puurkaev. 
Valdaja on KÜ Sireli. 
Rahuldavas korras. 

686 1875 1967 
69;  

Cm-V 
Andmed 

puuduvad 
Andmed 

puuduvad 

Kaevu puurkaev. 
Valdaja on Vihasoo 
Veetarbijate Ühistu. Heas 
korras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , OÜ Kuusalu Soojus 

 
Foto 5-79: Karijõe pumpla 

 

Foto 5-80: Karijõe pumpla 
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Puurkaev nr 690 asub Karijõe kortermajade ja Vihasoo algkool-lasteaia vahel. Puurkaevu 

omanikuks on Kuusalu vald ja valdajaks OÜ Kuusalu Soojus. Puurkaev-pumpla hoone on 

2011. aastal rekonstrueeritud ning selle seadmed on vahetatud. Puurkaevu ümber kehtib 

sanitaarkaitseala 50 meetri ulatuses. Lähtudes põhjavee kaitstusest ja tegelikust olukorrast 

oleks mõistlik vähendada sanitaarkaitseala ulatust kuni 30 meetrini. Puurkaevu nr 690 vesi ei 

vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele mangaanisisalduse osas 

(68 μg/l nõutud 50 mg/l asemel, 11.05.2006). Pumplasse on paigaldatud veetöötlus. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump koos sagedusmuunduriga Danfoss VLT Aqua Drive;  

o Danfoss MCI 15 kontroller pumbale 

o rauafiltrisüsteem EURA AIR 50 Duplex jõudlusega 2 m³/h; 

o filtermahutid 320 l (2 tk) tagasipesuga; 

o õhukuivati Nordcel; 

o hüdrofoor (50 l); 

o elektriradiaator; 

o aeratsioonipaak (0,2 m³); 

o lisakontroller häirete edastamises GSM modemiga Scneider Electric UPS-ga; 

o veemõõtja 

 

 

Puurkaev nr 688 asub Aiandi ridaelamu juures. Pumplas veemõõtja puudub. Andmed 

joogivee kvaliteedi kohta puuduvad. Puurkaev on seltsingu Vihasoo Vesi valduses. Puurkaevu 

ümber kehtib sanitaarkaitseala 50 meetri ulatuses. Lähtudes põhjavee kaitstusest, 

veetarbimisest ja tegelikust olukorrast oleks mõistlik vähendada sanitaarkaitseala ulatust kuni 

10 meetrini.  

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o kaks hüdrofoori; 

o veemõõtja. 

 

Puurkaev nr 689 asub Asja maaüksusel, endises piimapunkti hoones. Puurkaev kuulub 

eraisikule, kuid seda kasutab KÜ Sireli. Veearvesti pumpla puudub. Andmed puurkaevu passi 

ja tehniliste seadmete kohta puuduvad. Andmed joogivee kvaliteedi kohta puuduvad. 

Puurkaevu veega varustatakse 12 majapidamist (4 eramaja ning 8–korteriga elamu) ning 

Vihasoo rahvamaja. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o kaks hüdrofoori; 

o veemõõtja. 

 

Puurkaev nr 686 asub Kaevu maaüksusel, endise Vihasoo farmi juures. Puurkaevu valdajaks 

on Vihasoo Veetarbijate Ühistu. Pumpla elektrijuhtmestik on vahetatud 2004. aastal. Andmed 

joogivee kvaliteedi kohta puuduvad. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala 50 meetri 

ulatuses. Lähtudes põhjavee kaitstusest, veetarbimisest ja tegelikust olukorrast oleks mõistlik 

vähendada sanitaarkaitseala ulatust kuni 30 meetrini.   

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump OFR D9-12 (P=2.2 kW, 5.8A); 

o hüdrofoor (0,2 m³); 

o veemõõtja. 
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5.2.1.31. Viinistu küla 
Viinistu küla ühisveevärke varustatakse joogiveega puurkaevudest nr 725 (Muuseumi 

maaüksus), nr 1047 (Pumpla maaüksus) ja nr 11368 (Tuule maaüksus). Puurkaevude 

asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil VIINISTU. 

 
Tabel 5-32: Viinistu külas asuvate puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

725 3344 1972 
80;  

Cm-V 
29 

5,5; 16,5  
(1972) 

Muuseumi puurkaev. 
Valdaja on OÜ Grenster. 
Rahuldavas korras. 

1047 871 1962 
119;  
Cm-V 

30 
1,0; 12,0 
(1962) 

Viinistu puurkaev. 
Valdaja on OÜ Kuusalu 
Soojus. Väga heas korras. 

11368 296 1996 
70;  

Cm-V 
18 

6,5; 30,0 
(1996) 

Tuule puurkaev. 
Valdaja on KÜ Tuule. Heas 
korras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , OÜ Kuusalu Soojus 

 

 
Foto 5-81: Muuseumi pumpla 

 

Foto 5-82: Muuseumi pk nr 725 

 

 

 

Puurkaev nr 725 asub Viinistu kunstimuuseumi territooriumil endise tuletõrjeveehoidla 

kõrval. Süvaveepumba andmed puuduvad. Puurkaevu vesi ei vasta sotsiaalministri poolt 

kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele rauasisalduse (3,2 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 

04.05.2006), ammooniumisisalduse (3,1 mg/l nõutud 0,5 mg/l asemel, 04.05.2006) osas. 

Mangaani ja oksüdeeritavuse osas andmed puuduvad. Puurkaevu sanitaarkaitseala 

vähendatud Keskkonnaministri käskkirjaga nr 11-11//6714-2 (16.07.2004.a.) 10 meetrile. 

Käskkirjas märgitud puukaevu katastri numbriks 724. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o veemõõtja. 

 
Foto 5-83: Viinistu pumpla  

 

Foto 5-84: Viinistu pumpla 

 

 

Puurkaev nr 1047 asub endise lasteaia juures Pumpla maaüksusel. Puurkaev asub pumpla 

hoones. Pumpla on rekonstrueeritud täielikult 2010-ndal aastal. Puurkaev-pumpla valdajaks 

on Kuusalu Soojus OÜ. Puurkaevu vesi ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee 
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kvaliteedi nõuetele rauasisalduse (1,6 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 17.05.2006), 

ammooniumisisalduse (2,7 mg/l nõutud 0,5 mg/l asemel, 17.05.2006), mangaani (57 μg/l 

nõutud  50 μg/l asemel, 17.05.2006) ja oksüdeeritavuse (5,6 mg/l O2 nõutud  5,0 mg/l O2 

asemel, 17.05.2006) osas. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega kuni 50 

meetrit. Lähtuvalt tegelikust olukorrast ja põhjavee kaitstusest ning selle tarbimise kogustest 

oleks otstarbekas sanitaarkaitseala vähendada kuni 30 meetrini. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o UV seade 4500 LCD koos kahe UV lambiga ja tsirkulatsioonipumbaga; 

o aeratsioonimahuti (1,5 m³); 

o sagedusmuundurid puurkaevupumbal Delta VFD-E ja III-astme pumbal 

Mitsubishi D700; 

o rauafiltrid 2tk (fiberglass reinforced plastic); 

o kontroller Mitsubishi AL2-24MR-D; 

o II-astme hüdrofoor 500 l; 

o II-astme pump Ebara 2CDX/A (1.64 kW 20-80 l/min, 52.5-36,5m); 

o kogumismahuti (5 m³); 

o õhukompressor; 

o NaOCL doseerimine aeratsioonimahutisse koos dosaatoriga; 

o III-astme hüdrofoor; 

o III-astme survepump Ebara Matrix 5-7T (1.85 kW, q=30-130 l, Min h=75.5-

30.8 m); 

o tuletõrjeajam; 

o õhukuivati Coolix 450 w; 

o GSM modemiga häireedastus; 

o veemõõtja. 

 

 
Foto 5-85: Tuule pumpla 

 

Foto 5-86: Tuule pumpla 

 

Foto 5-87: Tuule pumpla 

 

 

Puurkaev nr 11368 asub KÜ Tuule  korterelamute juures. Puurkaev asub pumpla hoones. 

Puurkaevu vesi ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele 

rauasisalduse (1,5 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 17.05.2006), ammooniumisisalduse (6,3 

mg/l nõutud 0,5 mg/l asemel, 17.05.2006), mangaani (468 μg/l nõutud  50 μg/l asemel, 

17.05.2006) ja oksüdeeritavuse (5,6 mg/l O2 nõutud  5,0 mg/l O2 asemel, 17.05.2006) osas. 

Vesi sisaldab metaani. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega kuni 50 meetrit. 

Lähtuvalt tegelikust olukorrast ja põhjavee kaitstusest ning selle tarbimise kogustest oleks 

otstarbekas sanitaarkaitseala vähendada kuni 10 meetrini. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o 4’’ LOWARA süvaveepump; 

o hüdrofoor (1 m³); 

o liivafilter; 

o rauaeraldusfilter AINF-13-268P (2 tk); 

o gaaside eemaldaja-oksüdant OXAWAY 150 Libradon 

o veemõõtja. 
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5.2.1.32. Virve küla 
Virve küla ühisveevärki varustatakse joogiveega puurkaevust nr 16068 (Nisumäe II 

maaüksus). Puurkaevu asukoht on esitatud Lisa 1 skeemil VIRVE. 

 
Tabel 5-33: Virve külas asuva puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

16068 349 SL 2001 
122;  
Cm-V 

51 
4,5; 20,0 
(2002) 

Nisumäe puurkaev. 
Valdaja on TÜ Virve Vesi. 
Heas korras. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee 

 

Puurkaev nr 16068 asub Nisumäe II maaüksusel. Andmed puurkaevu passi ja vee kvaliteedi 

kohta puuduvad. Puurkaevu sanitaarkaitseala vähendatud Keskkonnaministri käskkirjaga nr 

11-11/464 (14.02.2000. a.) 10 meetrile. Puurkaevu vesi ei vasta sotsiaalministri poolt 

kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele rauasisalduse (1,78 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 

15.01.2002), ammooniumisisalduse (1,8 mg/l nõutud 0,5 mg/l asemel, 14.01.2002) osas. 

 

Puurkaev-pumpla seadmed: 

o süvaveepump; 

o hüdrofoor; 

o rauaeraldusfilter; 

o veemõõtja. 

 

 

5.2.2. Veetorustikud 

Käesolevas töös on kirjeldatud Kuusalu valla 24 asulas olevat 46 veevõrku veetorustiku 

kogupikkusega ligikaudu 76,1 km. Veevõrgud on Kuusalu (11,9 km), Kiiu (7,2 km) ja Kolga 

(5,3 km) alevikes ning Andineeme (1,5 km), Hara (4,6 km), Juminda (2,5 km), Kasispea 

(3,2 km), Kiiu-Aabla (2,3 km), Kolga-Aabla (5,0 km), Kolgaküla (3,3 km), Kuusalu (1,9 

km), Leesi (2,3 km), Pedaspea (1,5 km), Pärispea (5,4 km), Salmistu (9,4 km), Suurpea 

(7,6 km), Tammistu (0,7 km), Tammispea (2,3 km), Turbuneeme (3,5 km), Uuri (0,8 km), 

Valkla (2,8 km), Vihasoo (3,8 km), Viinistu (3,0 km) ja Virve (3,8 km) külades. Sulgudes on 

esitatud veevõrkude arv asulas.  

 

Torustike ja rajatiste arvestuste tabelites pole esitatud kõiki uuselamute 

arenduspiirkondades asuvaid rajatisi.  Näiteks Mäepea külas Kuusiku, Väljajüri ja Käooja 

EAP, Kuusalu külas Uus-Käli EAP.   

 

5.2.2.1. Kuusalu alevik 
Kuusalu aleviku keskuse veevõrk on ehitati algselt 1970-1980-ndatel aastatel ning 

rekonstrueeriti Kuusalu valla ÜF veemajandusprojekti raames 2014. aastal. Veevõrku 

varustatakse joogiveega OÜ Kuusalu Soojus kuuluvatest puurkaevudest nr 906 (asukohaga 

Laane 10 a) ja 921 (asukohaga Kuusalu tee 43a).  

 
Tabel 5-34: Kuusalu aleviku keskuse veetorustik  

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 

(De) 

v1 Puurkaev nr 906 kuni puurkaev nr 921 2014 0 320 pe 110 

v2 Puurkaev nr 921 kuni lasteaed Jussike  
2009 
2014 

8 410 pe 110 

v3 Nõmme tee elamud 2014 6 90 pe 40/32 

v4 
Laane tänav alates puurkaevust nr 921 
kuni Metsa tänavani 

2014 19 1380 
pe 160/ 

110/40
/32 

v5 Ahrensi tn piirkond 2014 12 550 
pe 110/50

/40 
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v6 
Metsa tn koos Sireli tn ja Kangru tn 
hargnemistega 

2014 38 1120 
pe 110/63

/40/32 

v7 Männi tn, Vahtra tn ja Rahu tn 2014 19 650 
pe 110/50

/32 

V8 Soodla tee 2014 14 640 
pe 110/50

/32 

V9 
Kuusalu tee alates Keskväljakust kuni 
Kuusalu tee 38 

2014 30 1200 
pe 110/50

/32 

V10 Põllu tn, Tiigi tn, Pihlaka tn ja Lepa tn 2014 17 860 
pe 110/50

/40/32 

V11 Mäe tn ja Kalda tn 2014 34 850 
pe 110/40

/32 

V12 
Vilbaste tn, Kuuse tn, Kase tn ja 
Kanarbiku tn 

2014 26 1010 
pe 110/63

/32 

V13 Keskväljak, Kupu tee ja Kursi tee 2014 12 680 
pe 110/40

/32 

V14 
Puurkaev nr 921 kuni Tehnika 7 ja 
Köstriaia 

2014 4 470 
pe 

110 

V15 
Kuusalu tee 43 kuni tankla ning Emart-

Auto 
2014 2 270 

pe 
110/50 

V16 Kuusalu tee kuni Teemeistri 2014 7 540 pe 110/32 

 kokku  248 11040   

Allikas: konsultant 

 

 
Kuusalu aleviku teine veevõrk asub Teemeistri ja Rihumäe piirkonnas. Veevõrku haldab OÜ 

Kuusalu Soojus. Veevõrk on ühendatud Kuusalu koolimaja veetorustikuga.  

 
Tabel 5-35: Kuusalu aleviku Teemeistri ja Rihumäe piirkonna veetorustik (vt Skeem KSL-1) 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(DN) 

V17 
Teemeistri kuni Saluvälja tn ja 
Rihumäe 

1970-
ndad 

6 860 
malm 
teras 

150/50 

 kokku  6 860   

Allikas: konsultant 

 
5.2.2.2. Kiiu alevik 

Kiiu alevikus on kaks veevõrku, mis on omavahel ühendatud, kuid kuuluvad erinevatele 

omanikele. Neist esimene asub aleviku keskuses kortermajade piirkonnas ning kuulub OÜ-le 

Kuusalu Soojus. Veevõrk on ehitati 1970-1980-ndatel aastatel ning rekonstrueeriti Kuusalu 

valla ÜF veemajandusprojekti raames 2013. aastal. Veevõrku varustatakse joogiveega 

Kuusalu vallale kuuluvast kuid OÜ-le Kuusalu Soojus kasutada antud puurkaevust nr 939.  

 
Tabel 5-36: Kiiu aleviku keskuse piirkonna veetorustik (vt Skeem KIIU-1) 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

v1 
Torni tn alates puurkaevust nr 939 kuni 
Veski tänavani 

2013 9 560 pe 
110/63

/32 

v2 Veski tn ja Oja tn 2013 15 570 pe 
110/63

/32 

v3 Linnuse tn kuni Mõisa tee 2013 7 620 pe 110/63 

v4 Mõisa tee ja Vana-Narva mnt 2013 24 1440 pe 
110/63

/40 

v5 
Puurkaev nr 939 kuni Kiiu endise 
töökoja territoorium 

1977 2 550 malm 
150/ 
100 

 kokku  57 3430   

Allikas: konsultant 

 

Kiiu asula teine veevõrk kuulub samuti OÜ-le Kuusalu Soojus. Veevõrk ehitati 1970-1980-

ndatel aastatel. Veetorustiku teostusjoonised puuduvad. Veevõrk asub valdavalt endise Kiiu 
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aiandi territooriumil, kuhu on rajatud Kiiu Tehnopark. Veevõrk on ühendatud Kiiu asula 

kortermajade piirkonna veevõrguga ning ulatub samuti asula põhjasuunal kuni 

katusekivitehaseni Monier ja mittetoimivana endise Kiiu farmini. 

 
Tabel 5-37: Kiiu aleviku tehnopargi ja katusekivitehase piirkondade veetorustik (vt Skeem KIU-1) 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 

Läbi-
mõõt 
(DN; 
De) 

v6 
Kiiu tehnopargi piirkonnas asuv torustik 
kuni puurkaevuni nr 939 

1985 
2004 

9 1770 
Malm 

pe 
110/ 
100 

v7 
Puurkaev nr 939 juures asuv kaev kuni 
Katusekivitehase mü 

1985 2 940 malm 150 

v8 Katusekivitehase mü kuni Kiiu farmi mü 1985 1 1100 malm n/a 

 kokku  12 3810   

Allikas: konsultant 

 

Lisaks eeltoodud tabelitele on uus veetorustik paigaldatud Kiiu tehnopargi uute 

planeeringualade piirkonda (Galv-Est, Weerec, Tehomet, Maru Metall jt). 

 

5.2.2.3. Kolga alevik 
Kolga aleviku veevõrk kuulub OÜ-le Kuusalu Soojus. Veevõrk on ehitati algselt 1970-1980-

ndatel aastatel ning rekonstrueeriti Kuusalu valla ÜF veemajandusprojekti raames 2013. 

aastal. Veevõrk anti OÜ-le Kuusalu Soojus üle ühinemise käigus 2007. aastal OÜ-ga Kolga 

Soojus. Veevõrku varustavad joogiveega OÜ-le Kuusalu Soojus kuuluvad puurkaevud nr 743 

(Kolga töökoja juures) ja 745 (Kolga koolimaja juures).  
 
Tabel 5-38: Kolga aleviku veetorustik (vt Skeem KLG-1) 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

v1 Kadakvälja tee alates lasteaiast 2013 12 680 pe 110/32 

v2 
Kullava tee 1 kuni lasteaed ja Lauda 
mü 

1974-
1976 

2 500 malm 100 

v3 
Mõisa allee, Saalimäe tee, Kullava tee, 
Leeskõrve tee 

2013 18 1140 pe 110/63 

v4 Mõisa allee kuni Kolga kool 2013 2 1000 pe 110/63 

v5 Leeskõrve tee kuni Tankla mü 
1974-
1976 

1 190 malm 65 

v6 Eriku tn ja Männivälja tn 2007 19 1060 pe 
110/63

/32 

v7 Nõlvaku tee kuni Mõisa allee 2014 3 700 pe 110 

 kokku  57 5270   

Allikas: konsultant 

 

5.2.2.4. Andineeme küla 
Andineeme külas asub kaks veevõrku. Ehkki veevõrgud on omavahel ühendatud, 

varustatakse neid üldjuhul erinevatest puurkaevudest. Neist esimest varustatakse 

joogiveega EKE Puhkekodu maaüksusel asuvast AS-le EKE Invest kuuluvast puurkaevust nr 

716. Veevõrgu valdajaks väljaspool puhkekodu territooriumi, aiandusühistu Loo piirkonnas, 

on  seltsing Loo. Veetorustik on ehitatud 1970-ndatel ja 2000. aastal kui vahetati välja vana 

torustik 200 jm ulatuses. Täpsemad andmed ja torustiku teostusjoonised puuduvad. 

Veevõrguga on lisaks puhkekodu kompleksile ühendatud 31 majapidamist.  

 
Tabel 5-39: Loo seltsingu veetorustik (vt Skeem AND-1) 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(DN) 

v1 
Puurkaev nr 716 kuni aiandusühistu 
Loo mü-d 

1970-d 
2000 

31 550 teras, pe 50 
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 kokku  31 550   

Allikas: konsultant 

 

Andineeme küla teine veevõrk kuulub paikneb suvilaühistu Tülivere territooriumil. Seda 

varustatakse joogiveega SÜ Tülivere valduses olevast puurkaevust nr 4648. Veevõrk on 

ehitatud 1980-1990-ndatel aastatel. Torustike teostusjoonised puuduvad. Veevõrguga on 

ühendatud 26 majapidamist. 
 
Tabel 5-40: Tülivere suvilaühistu veetorustik (vt Skeem AND-1) 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

v2 
Puurkaev nr 4648 kuni suvilaühistu 
Tülivere mü-d 

1991 26 970 pe 50 

 kokku  26 970   

Allikas: konsultant 

 

5.2.2.5. Hara küla 
Hara küla veevõrku haldab MTÜ Hara Vesi. Veevõrgu kasutajateks on 30 majapidamist, 

kokku on paigaldatud 48 maakraani.  
 
Tabel 5-41: Hara küla veetorustik (vt Skeem HAR-1) 

Lõik Lõigu kirjeldus  
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

v1 Puurkaev nr 16532 kuni Ranna mü 2005 36 2600 pe 50 

v2 Puurkaev nr 16532 kuni Esperki mü 2005 12 1770 pe 50 

v3 Paadiaia mü haru 2005 1 60 pe 32 

v4 Tümamäe mü haru 2005 1 90 pe 32 

v5 Ojamaa mü haru 2002 1 80 pe 32 

v6 Seljaku mü haru 2002 1 160 pe 32 

 kokku  48 4580   

Allikas: konsultant 

 

 

5.2.2.6. Juminda küla 
Juminda küla veevõrgu haldajaks on MTÜ Juminda Külaselts.  Veevõrgu ehituse 

teostusjoonised puuduvad. Rajatiste skeemi koostanud arengukava koostaja. Kõigil 

tarbijatel olemas maakraanid ja veemõõtjad. Veeteenuse tarbijad maksavad ainult pumpla 

elektri eest. Paigaldatud on 36 maakraani.  

 
Tabel 5-42: Juminda küla veetorustik (vt Skeem JUM-1) 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

v1 Puurkaev kuni Kivimäe mü 2005 2 770 pe 50 

v2 Kivimäe mü kuni Keldri mü 2005 18 690 pe 50 

v3 Jüri mü kuni Väike-Hinno mü 2005 1 270 pe 32/25 

v4 Keldri mü kuni Koerneeme mü 2005 11 360 pe 40 

v5 Keldri mü kuni Kuldaste mü 2006 4 380 pe 50/40 

 kokku  36 2470   

Allikas: konsultant 
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5.2.2.7. Kasispea küla 
Kasispea küla veevõrku haldab MTÜ Kasispea Vesi. Veetorustik on ehitatud kahes järgus, 

1960-ndatel ja 1990-ndate alguses. Teostusjoonised puuduvad. Torustik kuulub 

eraisikutele. MTÜ-le kuulub puurkaevu kinnistu.  

 
Tabel 5-43: Kasispea küla veetorustik (vt Skeem KAS-1) 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

v1 Puurkaev nr 685 kuni Leeotsa mü 1990 2 390 pe 32 

v2 Puurkaev nr 685 kuni Kadapiku mü 1970 1 360 teras 25 

v3 Puurkaev nr 685 kuni Kolmnurga mü  2 200 teras 25 

v4 Puurkaev nr 685 kuni Junkru mü 1960 1 150 teras  

v5 Puurkaev nr 685 kuni Rägadiku mü  2 430 pe 25 

v6 Puurkaev nr 685 kuni Uus-Laagri mü 
1992 
1995 

3 1220 pe 
50;  
25 

v7 Männipõllu mü haru 1992 3 340 pe 32 

v8 Uus-Männipõllu mü haru 1992 1 150 pe 32 

 kokku  15 3240   

Allikas: konsultant 

 

5.2.2.8. Kiiu-Aabla küla 
Kiiu-Aabla küla veevõrku haldab MTÜ Kiiu-Aabla Arendus (esindaja Meelis Kuuse). 

Veetorustik ehitati 2006. aasta suvel ja sellega on liidetud 24 majapidamist. Võimalik liita 

veel 10 majapidamist. Veevõrku varustatakse joogiveega puurkaevudest nr 14475 ja 1043. 

2014 ühendati Kiiu-Aabla küla ühisveevärk Kolga-Aabla küla ühisveevärgiga. 

 
Tabel 5-44: Kiiu-Aabla küla veetorustik (vt Skeem KIA-1) 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

v1 
Vello mü puurkaev nr 14475 kuni 
Saarepõllu mü 

2006 6 260 pe 50 

v2 Lepiku mü kuni Vana-Kaskvälja mü 2006 16 1000 pe 50 

v3 
Arli 1 mü kuni Arli Puukooli puurkaev nr 
1043 

2006 2 390 pe 50 

v4 Mardiku mü kuni puurkaev nr 727 2014 3 600 pe 50 

 kokku  27 2250   

Allikas: konsultant 

 

Tuletõrjevee võtmiseks on ette nähtud mahuti, mis asub endise farmi juures, Arli Puukooli 

kõrval. Mahuti suurus on tõenäoliselt 100 m³). 

 

5.2.2.9. Kodasoo küla 
Kodasoo küla veevõrku haldab OÜ Mesako. Veetorustikuga on liidetud 9 majapidamist (sh 

üks kaheksa korteriga maja ning Patarei talu), Kodasoo mõis ja töökoda. Veevõrku 

varustatakse joogiveega puurkaevust nr 903.  
 
Tabel 5-45: Kodasoo küla veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 

(De) 

v1 
Puurkaev nr 903, korterelamu, töökoja, 
Patarei talu ja mõis 

 4 250 malm 50 

 kokku  4 250   

Allikas: konsultant 
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Tuletõrje veevõtukoht asub maanteel, Kodasoo jõe juures. 

 

5.2.2.10. Kolga-Aabla küla 
Kolga-Aabla külas asub kaks veevõrku. Neist esimest haldab MTÜ Kolga-Aabla Ühisveevärk. 

Küla keskuse piirkonna veetorustik ehitati 2006. aastal ja sellega on liidetud 63 

majapidamist. Kõigil tarbijatel on veemõõtjad.  

 
Tabel 5-46: Kolga-Aabla küla keskuse veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(DN) 

v1 
Märdi mü kuni Kopraoja mü puurkaev 
nr 1093 koos hargnemistega (mü-d 
Teemanti, Kaasiku) 

2006 24 1110 pe 50 

v2 
Mäe mü kuni Suurekivi mü koos 
hargnemisega (mü-d Nõmme-Põllu ja 
Kivistiku) 

2006 20 990 pe 50 

v3 
Kadapiku-Mardi mü kuni Nõlvaku ja 
Kadapiku-Muru mü-d 

2006 8 440 pe 50 

v4 
Ektoni puurkaev nr 726 kuni Märdi ja 
Kaasiku mü-d 

2006 4 250 pe 50 

v5 Roosi mü kuni Triinu ja Jaanimere mü-d 2006 8 380 pe 50 

v6 
Veetöötlusjaam kuni Kadapiku-Mardi 
mü 

2014 3 1160 pe 63 

 kokku  66 3170   

Allikas: konsultant 

 

Tuletõrjevee võtmiseks on rajatud tähistatud juurdepääs Kolga lahe äärde Mustoja 

maaüksuste läheduses. Töökoja territooriumil asuv endine tuletõrjevee mahuti (100 m³) 

pole kasutusel.  

 

Küla teist veevõrku haldab samuti MTÜ Kolga-Aabla Ühisveevärk (esindaja Mait 

Kröönström). Veevõrguga on ühendatud kaks KÜ Mereranna kortermaja kokku 24 korteriga. 
 
Tabel 5-47: Kolga-Aabla küla Mereranna KÜ veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

v7 
Puurkaev nr 727 kuni KÜ Mereranna 
kortermajad 

1980 3 240 pe 50 

v8 Mereranna kuni Koprametsa mü 2014 1 430 pe 63 

 kokku  4 670   

Allikas: konsultant 

 

Mereranna kortermajade juures asub töökorras tuletõrjevee mahuti (100 m³), mida 

täidetakse paakautodega. 

 

5.2.2.11. Kolgaküla 
Kolgakülas asub kaks veevõrku. Neis esimest, küla keskuses asuvat veevõrku haldab MTÜ 

Kolgaküla Selts. Veevõrguga on liidetud 28 majapidamist. Teenuse osutamiseks on sõlmitud 

kõigi tarbijatega lepingud.  

 
Tabel 5-48: Kolgaküla keskuse piirkonna veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

1 
Kärga mü puurkaev nr 1136 kuni Liiva 
mü 

2000 15 1180 pe 50;40 

2 Tiiu mü kuni Kõivu ja Metsanurga mü-d 2002 12 900 pe 50 
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3 
Veeruvälja mü kuni Kolgaküla 
rahvamaja mü 

2002 1 240 pe 50 

 kokku  28 2320   

Allikas: konsultant 

 

Tuletõrjevee võtmise koht puudub.  

 

Kolgaküla teine veevõrk asub endise vallamaja piirkonnas. Selle haldajaks on piirkonna 

elanikud. Veevarustus toimub puurkaevust nr 1038. Veevõrguga on liidetud 5 majapidamist. 

Võimalik liita veel 2 majapidamist ning ühendada MTÜ Kolgaküla Selts kuuluva veevõrguga. 

Veevõrk on ehitatud kolmes etapis: 1970-ndatel, 1980-ndatel ja 2004. aastal. 

 
Tabel 5-49: Kolgaküla endise vallamaja piirkonna veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

4 
Puurkaev nr 1038 kuni Vallamaja, kuni 
pk nr 1038 (endise Sigala juures) ja 
kuni Allikoru mü 

1970 -
1980 ja 
2004 

5 940 plast/teras 50;40 

 kokku  5 940   

Allikas: konsultant 

 
5.2.2.12. Kuusalu küla 

Kuusalu küla veevõrk kuulub OÜ-le Kuusalu Soojus. Veevõrk ehitati 2004. ja 2005. aastal 

OÜ Veemaailm INC poolt. Veevõrgu kohta olemas projekt ja teostusjoonised. Veevõrku 

varustab joogiveega OÜ-le Kuusalu Soojus kuuluv puurkaev nr 18437 (Veekulli 

veetöötlusjaam).  

 
Tabel 5-50: Kuusalu küla veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

1 
Veekulli veetöötlusjaam kuni Kapa mü 
koos Tondilossi, Sõnajala, Kase mü-de 
ning Tarva ridaelamute harudega 

2004 13 1000 plast 
75/40/

32 

2 Kullipesa tn (majad 1 – 3) 2005 3 240 plast 75 

3 Veekulli mü kuni Leesi rist 2005 2 250 plast 75 

4 
Tarva elamute, Silla ja Uuetalu mü-de 
harud 

2005 15 430 plast 
75/63/

32 

 kokku  33 1920   

Allikas: konsultant 

 

Lisaks on Kuusalu küla veevõrguga ühendatud Uus-Käli elamuarenduspiirkond, mille haldaja 

on AS Patrick Kinnisvara. Uus-Käli EAP-s asub elama perspektiivis kuni 22 majapidamist (sh 

neli 4-korteriga ridamaja ning 6 individuaalelamut). Piirkonnas on seeläbi perspektiivselt 

võimalik veevõrguga liituda kokku 67 majapidamisel. 

 

5.2.2.13. Leesi küla 
Leesi külas asub neli eraldiseisvat veevõrku. Neist esimest haldas MTÜ Leesi Külaselts. 

Veevõrguga on liidetud 16 majapidamist, liita on võimalik veel 37 kuni 40 majapidamist.  

 
Tabel 5-51: Leesi küla MTÜ Leesi Külaselts veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

1 Puurkaev nr 1401 kuni Leesi Poe mü 2000 2 210 plast 40 

2 Suigu-Jüri mü kuni Leesi rahvamaja 2005 4 400 plast 40 

3 Naerismäe mü kuni Kiriku mü 2005 4 310 plast 32 

4 Puurkaev nr 1401 kuni Suigu-Juhani 2000 1 100 plast 25 
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mü 

5 Puurkaev nr 1401 kuni Mäe mü 2000 1 110 plast 25 

6 Puurkaev nr 1401 kuni Sulevi mü 2000 2 90 plast 25 

7 Puurkaev nr 1401 kuni Verhovski mü 2006 2 230 plast 50 

 kokku  16 1450   

Allikas: konsultant 

 

Leesi küla teist veevõrku haldab OÜ Kuusalu Soojus. Veevõrku varustatakse joogiveega 

puurkaevust nr 16060. Veevõrguga on liidetud 5 majapidamist.  

 
Tabel 5-52: Leesi küla OÜ Kuusalu Soojus veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

8 
Puurkaev nr 16060 kuni Mihkli-Tooma, 

Tõnikseri 2, Kalda ja Metsakalda mü-d 
2002 7 600 plast 50 

 kokku  7 600   

Allikas: konsultant 

 

Leesi küla kolmandat veevõrku haldab Leesi Luha Veeühistu. Veevõrku varustatakse 

joogiveega Tõnis Allikule kuuluvast puurkaevust, mis asub Luha 5 maaüksusel. Veevõrguga 

on liidetud 4 majapidamist.  

 
Tabel 5-53: Leesi küla MTÜ Leesi Luha Veeühistu veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 

Läbi-

mõõt 
(De) 

9 
Luha 5 mü puurkaev kuni Luha 2, Luha 
3 ja Antsu mü-d 

2006 4 150 plast n/a 

 kokku  4 150   

Allikas: konsultant 

 

Leesi küla neljandat veevõrku haldab Tiit Nuudi. Veevõrku varustatakse joogiveega Tiit 

Nuudile kuuluvast puurkaevust nr 20657, mis asub Kiviranna maaüksusel. Veevõrguga on 

liidetud 3 majapidamist.  

 
Tabel 5-54: Leesi küla Tiit Nuudi veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

10 
Puurkaev nr 20657 kuni Miguri-Mihkli ja 
Punakivi mü-d 

2004 3 70 plast n/a 

 kokku  3 ≈70   

Allikas: konsultant 

 

5.2.2.14. Pedaspea küla 
Pedaspea küla veevõrku haldab MTÜ Pedaspea Vesi. Veevõrguga on liidetud 31 

majapidamist, liita on võimalik veel vähemalt 13 majapidamist.  

 
Tabel 5-55: Pedaspea küla veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

1 Puurkaev nr 15909 kuni Kadapiku mü 2002 6 300 plast 63 

2 Puurkaev nr 15909 kuni Oja I mü 2002 7 600 plast 63 

3 Puurkaev nr 15909 kuni Loopere mü 2005 5 230 plast 40 

4 Miku mü kuni Kullerkupu mü 2005 7 190 plast 40 
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5 Liiva mü kuni Altoa mü 2002 2 100 plast 40 

6 Suuremänni mü kuni Kasemäe mü 2002 4 70 plast 40 

 kokku  31 1490   

Allikas: konsultant 

 

 
5.2.2.15. Pärispea küla 

Pärispea küla veevõrk kuulub Kuusalu vallale ja seda haldab OÜ Kuusalu Soojus. 

Veetorustik on ehitatud peamiselt kahes etapis: 2003. ja 2005. aastal. Veetorustiku ehitas 

OÜ Siimel ja teostusjoonised on kahes osas koostanud Asker Insenerid. Hiljem on lisatud 

täiendavaid hargnemisi uute kinnistute lisamiseks veevärgiga. Maakraanid on tähistatud 

viitadega. 2010.aastal paigaldati veetorustikule loputuskraanid.  

 
Tabel 5-56: Pärispea küla veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

1 Liivaku mü kuni Lami mü 2005 2 200 plast 63 

2 Kooli mü kuni Liivaku mü 2003 14 1250 plast 63 

3 Kooli mü kuni Kaupluse mü 2003 7 470 plast 50 

4 
Kooli mü puurkaev nr 16660 kuni Kooli 
mü hüdrant 

2003 0 150 plast 110 

5 
Kooli mü puurkaev nr 16660 kuni Kopli 
mü 

2003 6 290 plast 75 

6 Kopli mü kuni Lepaaia mü 2003 11 370 plast 63/50 

7 Kopli mü kuni Ale mü 2003 13 730 plast 63 

8 Kuja 2 mü kuni Mäematsu mü 2003 3 80 plast 40 

9 Põllu mü kuni Piksi mü 2003 9 490 plast 63 

10 Ale mü kuni Männi ja Soone mü-d 2003 5 330 plast 50 

11 Ale mü kuni Allika 2 mü 2003 7 260 plast 63 

12 Lami mü kuni Mäe mü 2007 4 300 plast 63 

13 Mäe mü kuni Kõrve mü (Odakivi säär) 2007 4 490 plast 50 

 kokku  85 5410   

Allikas: konsultant 

 

 

5.2.2.16. Salmistu küla 
Salmistu külas asub neli veevõrku, mis on omavahel ühendatud. Neist esimest varustatakse 

joogiveega Eeriku maaüksusel asuvast ja OÜ-le Kuusalu Soojus kuuluvast puurkaevust nr 

713. Puurkaev-pumpla on täielikult rekonstrueeritud 2010. aastal ning selle juurde on 

rajatud veetöötlusjaam koos veemahutite ning survetõsteseadmetega. Küla keskel ning 

endise aiandusühistu Pedassaare piirkonnas on rajatud torustik 2009.aastal. 

 
Tabel 5-57: Salmistu küla keskuse ning Pedassaare piirkonna veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

1 
Salmistu küla keskus ning endise AÜ 
Pedassaare piirkond 

2009 199 6 100 plast 

110, 
75, 63, 
50, 40 
ja 32 

 kokku  199 6 100   

Allikas: konsultant 
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Salmistu küla teine veevõrk kuulub suvilaühistule Salmistu. Veevõrku varustatakse 

joogiveega puurkaevust nr 717. Veevõrk on ehitatud 1970-ndatel aastatel ja selle 

tarbijateks on 18 majapidamist ning Salmistu sadam. Täpsemad andmed ja teostusjoonised 

veevõrgu kohta puuduvad. 

 
Tabel 5-58: Salmistu küla sadama piirkonna veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 

Läbi-

mõõt 
(De) 

2 
Puurkaev nr 717 kuni SÜ Salmistu mü-
d ja Salmistu sadam 

1970-d 18 ≈500 n/a n/a 

 kokku  18 500   

Allikas: konsultant 

 

Salmistu küla kolmas veevõrk asub aiandusühistu Salmistu piirkonnas ning selle valdajaks 

on seltsing Laane. Veevõrku varustatakse joogiveega Pumbamaja maaüksusel asuvast 

puurkaevust nr 17209. Veevõrk on ehitatud 1986. aastal ja selle tarbijateks on 38 

majapidamist.  
 
 
Tabel 5-59: Salmistu küla Laane seltsingu veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

3 
Puurkaev nr 17209 kuni aiandusühistu 
Laane mü-d 

1986 38 600 plast 40/32 

 kokku  38 600   

Allikas: konsultant 

 

Salmistu küla neljas veevõrk asub Klaukse elamuarenduspiirkonnas. Veevõrk kuulub 

tõenäoliselt kinnistute omanikele. Veevõrku varustatakse joogiveega Klaukse tee 1 

maaüksusel asuvast puurkaevust nr 15644. Puurkaev kuulub Prisma Kinnisvarade AS-le. 

Veevõrk on ehitatud 2001. aastal Klaukse EAP-s (11 majapidamist) ning seda laiendati 

2006. aastal Arni ja Klaukse II EAP-des (kokku 30 majapidamist).  

 
Tabel 5-60: Salmistu küla Klaukse piirkonna veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

1 
Puurkaev nr 15644 kuni Klaukse 
piirkonna mü-d 

1986 11 350 plast n/a 

2 Puurkaev nr 15644 kuni Käo tee 2006 0 630 plast 110 

3 Käo tee ja Käo põik 2006 10 370 plast 50/32 

4 Käooja tee 2006 20 800 plast 
110/63

/32 

 kokku  41 2 150   

Allikas: konsultant 
 

5.2.2.17. Suurpea küla 
Suurpea külas asub kaks veevõrku: Esimene neist asub Suurpea küla lõunapoolses osas, 

teine endise Suurpea sõjaväelinnaku territooriumil.  

 

Loksa linna poolse osa torustik kuulub MTÜ-le Suurpea Külaselts. Torustik on ehitatud 2002. 

ja 2005. aastal OÜ Relamix poolt.  
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Tabel 5-61: Suurpea Külaseltsi veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

1 
Ojakaevu mü puurkaev nr 16342 kuni 
Kärka mü 

2002 10 690 plast 
100; 
32 

2 
Ojakaevu mü puurkaev nr 16342 kuni 
Kase mü puurkaev nr 21156 

2005 18 1130 plast 100 

3 
Kase mü puurkaev nr 21156 kuni Mihkli 
mü 

2005 16 1100 plast 63 

 kokku  44 2920   

Allikas: konsultant 
 

Ülalnimetatud lõikudele lisanduvad hargnemised peamagistraalilt erinevate maaüksusteni 

(nt Kardani, Häme, Tagaotsa, Tiidu jt) torustiku läbimõõduga DN32. Arengukavale lisatud 

skeemi koostas arengukava koostaja, kuid olemas on ka teostusjoonis (Tiina Leetma, töö nr 

23-07/2005). 

 

Veemõõtjad olid seisuga 01.05.2007 paigaldatud 26 veevõrgu tarbijale. Veevõrku 

varustavad joogiveega puurkaevud nr 21156 ja 16342. Tarbijatega sõlmitud lepingud 

veeteenuse osutamiseks.  

 

Suurpea endise sõjaväelinnaku territooriumi amortiseerunud torustike omanikuks on 

suuremas osas OÜ Suurpea Varahaldus. Torustiku valdajateks korrusmajade piirkonnas olid 

korteriühistud (KÜ Suurpea 86, KÜ Suurpea 54, KÜ Suurpea 45 ja ning Maria), instituudi 

piirkonnas maaüksuste omanikud. Viimati leidis kasutamist puurkaev nr 719, endise 

instituudi  ja kortermajade vaheline torustik, mis suleti peale 2007. aasta lekkeid. Vana 

torustik ehitati 1960-1970-ndatel aastatel. Teostusjoonised puuduvad. Olemas 

sõjaväelinnaku maa-ala plaan (OÜ Maamõõdukeskus, töö nr 24K012). Piirkonnas on kokku 

150 ehitist, millest 99 on kantud ehitiste registrisse ning enamik neist on 

kasutamiskõlbmatud ja lagunenud.  

 

2007. aasta sügisel paigaldati  uus veetorustik puurkaev nr 719 ja kortermajade 45, 54, 86 

ja Maria vahele (lõik nr 9). Lekete kõrvaldamiseks likvideeriti pumpla ja vana torustiku 

vahelised ühendused, vana torustik (lõigud nr 5, 6 ja 7) jäeti kasutuselt kõrvale.  Lõik nr 8 

ühendati Pärispea küla ühisveevärgiga. 

 
Tabel 5-62: Suurpea küla kortermajade piirkonna veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

5 Sõjaväelinnaku põhikompleksi piirkond 
1960 -
1970 

n/a 1800 malm 
100/ 
50 

6 
Sõjaväelinnaku puurkaev nr 719 ja 
korrusmajade piirkond 

1950 -
1970 

8 1050 plast 
150/ 
100 

7 
Puurkaev nr 719 kuni endise instituudi 
territoorium 

1970-
ndad 

1 1150 malm 100 

8 
Instituut kuni Odakivi, Lahenuki ja 
Kõrve mü-d 

1990-
ndad 

3 380 plast 50 

9 
Puurkaev-pumpla nr 719 ja 
kortermajade nr 45, 54, 86 ja Maria 
vaheline torustik 

2007 4 300 plast 110 

 kokku  12 4680   

Allikas: konsultant 

 

 

5.2.2.18. Tammispea küla 
Tammispea küla veevõrk on antud Loksa valla poolt notariaalselt kinnitatud ehitiste tasuta 

võõrandamise lepinguga (17.10.2005) üle MTÜ-le Tammispea Külaselts. Teostusjoonised 

puuduvad. Rajatiste skeemi koostanud arendamise kava koostaja.  
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Tabel 5-63: Tammispea küla veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(DN) 

1 
Puurkaev nr 4642 kuni Suurekivi ja 

Kaasiku mü-d 
1997 25 2300 plast 

50/  
32 

 kokku  25 2300   

Allikas: konsultant 

 

5.2.2.19. Tammistu küla 
Tammistu küla veevõrku haldab MTÜ Tammistu Vesi. Veevõrku varustab joogiveega 

puurkaev nr 15634. Veevõrguga liitumiseks on paigaldatud 11 maakraani. Veetorustik on 

ehitatud 2002. ja 2003. aastal. Veemõõtjad on paigaldatud kõigile tarbijatele.  

 
Tabel 5-64: Tammistu küla veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 
Materjal 

Läbi-
mõõt 
(De) 

1 
Pauli mü puurkaev nr 15634 kuni Uue-
Roigu mü 

2002 6 600 plast 50 

2 
Pauli mü puurkaev nr 15634 kuni 
Uusale mü 

2003 5 130 plast 50 

 kokku  11 730   

Allikas: konsultant 

 

Lisaks põhimagistraalile on ehitatud majaühendused (torustik DN32). Tuletõrje veevõtukoht 

Tammistu külas puudub. 

 

5.2.2.20. Turbuneeme küla 
Turbuneeme küla veevõrgu haldajaks on MTÜ Turbuneeme.  Teostusjoonised puuduvad. 

Rajatiste skeemi koostanud arengukava koostaja. Kõigil tarbijatel olemas maakraanid ja 

veemõõtjad.  

 
Tabel 5-65: Turbuneeme küla veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

1 Puurkaev nr 15991 kuni Mäe mü 2003 9 630 plast 63 

2 Mäe mü kuni Tagametsa mü 2003 2 330 plast 40 

3 Mäe mü kuni Põllu mü 2003 7 360 plast 50 

4 Puurkaev nr 15991 kuni Peetri mü 2003 4 330 plast 40 

5 
Puurkaev nr 15991 kuni Kopliotsa ja 
Ahju-Indreku mü-d 

2003 30 1800 plast 
63; 32; 

25 

 kokku  52 3450   

Allikas: konsultant 

 

5.2.2.21. Uuri küla 
Uuri küla veevõrk kuulub OÜ-le Kuusalu Soojus. Veevõrk anti OÜ Kuusalu Soojus üle 

ühinemise käigus 2007.aastal OÜ-ga Kolga Soojus. Veevõrku varustab joogiveega OÜ-le 

Uuri Suurtalu kuuluv puurkaev nr 8889. Veevõrk on ehitatud 1990. aastal. Veevõrguga on 

ühendatud lisaks Uuri farmile kaks 6-korteriga ridamaja ning 3 individuaalelamut, kokku 15 

majapidamist.  
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Tabel 5-66: Uuri küla veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

1 
Puurkaev nr 8889 kuni Väike-Pulga ja 

Rutiku mü-d ning Uuri ridaelamud 
1990 5 800 plast n/a 

 kokku  5 800   

Allikas: konsultant 

 
5.2.2.22. Valkla küla 

Valkla külas asub kolm eraldi toimivat veevõrku. Neist esimene asub Valkla küla Kiiu asula 

poolses osas Valkla 28 maaüksusel paiknevate kortermajade juures. Veevõrku varustatakse 

samas asuvast puurkaevust nr 928. Puurkaev ja veevõrk kuuluvad korteriühistule Valkla 28. 

Veevõrk on ehitatud 1970-ndatel aastatel ning on tänaseks amortiseerunud. Veevõrguga on 

ühendatud 2 kortermaja kokku 16 majapidamise ja 55 elanikuga. Lisaks eelnevale kolmele 

on vastavalt detailplaneeringutele väljaehitatud ühisveevärgi võrgud veel Rannametsa, 

Lilleoru, Pärtli, Kuusiku ja Suurekivi elamuarenduspiirkondades.  

 
Tabel 5-67: Valkla küla Ojakalda veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

1 
Puurkaev nr 918 kuni Ojakalda ja 
Sirelilehe kortermajad 

1974 2 100 teras 50 

 kokku  8 100   

Allikas: konsultant 

 

Valkla küla teine veevõrk asub endise Valkla mõisa piirkonnas. Veevõrku varustatakse 

joogiveega mõisa juures asuvast puurkaevust nr 4643. Puurkaev ja veetorustik kuni Pargi 

tänava alguseni kuulub Sotsiaalministeeriumi haldusalas tegutsevale AS-le 

Hoolekandeteenused. Pargi tänava veetorustik kuulub OÜ-le Kuusalu Soojus. Veevõrguga on 

ühendatud Valkla Hooldekodu (232 hoolealust ja 85 töötajat), kortermajad, endised 

mõisakompleksi hooned ja 10 individuaalelamut.  

 
Tabel 5-68: Valkla küla Valkla mõisa piirkonna veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

2 

Puurkaev nr 4643 kuni Hooldekodu ja 
Valkla Forelli, Lumiste 1, Aiandi, Valkla 
16, Valkla 23, Valkla IK 28 ja Pargi 1 
mü-d 

1960-d 
1970-d 

8 1200 teras 50/25 

 kokku  8 1200   

Allikas: konsultant 

 

 

Valkla küla kolmas veevõrk asub Valkla mõisa juures Pargi tänaval ning on ühendatud 

Valkla hooldekodu veevõrguga. Veevõrgu valdajaks on OÜ Kuusalu Soojus ning seda 

varustatakse joogiveega  Valkla Hooldekodule kuuluvast puurkaev-pumplast nr 4646. 
 
Tabel 5-69: Valkla küla Pargi tn veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

3 Pargi 1 mü kuni Pargi 7 mü 2006 8 450 plast 
50/40/

32 

 kokku  8 450   

Allikas: konsultant 
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Valkla küla neljas veevõrk asub Kuusalu ja Jõelähtme valdade piiril, aiandusühistu Mutionu 

territooriumil. Veevõrku varustatakse joogiveega maaüksusel Mutionu 26 asuvast 

puurkaevust nr 4653. Puurkaevu ja veetorustikku haldab AÜ Mutionu. Veetorustik ehitatud 

1990. aastal. Veevõrguga on ühendatud kõik aiandusühistu 27 maaüksust. 

 
Tabel 5-70: Valkla küla AÜ Mutionu veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 

Läbi-

mõõt 
(De) 

4 
Puurkaev nr 4653 kuni AÜ Mutionu mü-
d 

1990 27 500 teras 100 

 kokku  27 500   

Allikas: konsultant 

 

Valkla küla viies veevõrk asub Valkla-Salmistu tee ääres, Rannametsa 

elamuarenduspiirkonnas. Veevõrk on välja ehitatud kogu arenduspiirkonna ulatuses 2006-

2007. aastal. Piirkonda on ehitatud seisuga 01.01.2013 kaks elumaja, kokku on 

Rannametsa piirkonnas 14 maaüksust. Puurkaev ja veevõrk kuulub OÜ-le Savag Est. 

Veevõrku varustatakse joogiveega Rannaniidu tee 11 maaüksusel asuvast puurkaevust nr 

21497. 

 

 
Tabel 5-71: Valkla küla Rannametsa piirkonna veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

5 
Puurkaev nr 21497 kuni Rannametsa 
EAP mü-d 

2007 14 550 plast 63 

 kokku  14 550   

Allikas: konsultant 

 

5.2.2.23. Vihasoo küla 
Vihasoo külas asub neli eraldiseisvat veevõrku. Neist esimene asub Karijõe kortermajade ja 

Vihasoo lasteaed-algkooli juures ning seda haldab OÜ Kuusalu Soojus. Veevõrgu tarbijateks 

on 40 majapidamist (sh neli 9-korteriga korrusmaja ja 4 individuaalelamut) ning Vihasoo 

algkool-lasteaed (42 õpilast ja 13 õpetajat-teenistujat). Kokku on tarbijateks ligikaudu 175 

inimest. Algkool-lasteaed tarbib vett peamiselt tööpäevadel ja sesoonselt septembrist-

juulini. Keskmine tarbimine on 11,4 m³ päevas, lisaks olid torustiku lekked 2011. aastal 

keskmiselt 7,5 m³ päevas. Veevõrk on ehitatud 1970-ndatel aastatel. Veetorustiku 

teostusjoonised puuduvad. 

 

 
Tabel 5-72: Vihasoo küla Karijõe piirkonna veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

1 
Puurkaev nr 690 kuni kortermajad ja 
algkool-lasteaed 

1970-d 5 210 n/a n/a 

2 
Algkool-lasteaed kuni Veski, Olle ja 
Metsanurga mü-d 

2005 3 300 n/a n/a 

 kokku  8 510   

Allikas: konsultant 

 

Tuletõrjevee hoidla (100 m³) asub algkool-lasteaia juures.  

 

Vihasoo asula teine veevõrk kuulub Ando Küüsvekile ja ning seda haldab seltsing Vihasoo 

Vesi. Veevõrgu tarbijateks on 18 majapidamist (sh üks 4-korteriga ja üks 8 korteriga 

ridaelamu ning 3 paariselamut ja 1 individuaalelamu). Veevõrk on ehitatud 1970-ndatel 
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ning veevõrgu tarbimist ja veekadusid ei ole mõõdetud. Veetorustiku teostusjoonised 

puuduvad. 

 
Tabel 5-73: Vihasoo Vesi seltsingu veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

3 
Puurkaev nr 688 kuni Aiandi 
ridaelamud  

1970-d 2 40 n/a n/a 

4 Puurkaev nr 688 kuni Antsu mü 1970-d 4 250 n/a n/a 

 kokku  6 290   

Allikas: konsultant 

 

Piirkonnas olev ülejäänud veetorustik kuulub kinnistuomanikele, sh Aiandi ridaelamu ja 

Pauna mü vaheline torustik, Aiandi ridaelamu ja endise kaupluse vaheline torustik, 

Ristikheina ridaelamu ja Niguli ning Praksi mü-de vaheline torustik. Kokku ligikaudu 600 jm 

ulatuses. 

 

Vihasoo asula kolmas veevõrk kuulub erinevatele eraisikutele ja seda haldab KÜ Sireli. 

Veevõrgu tarbijateks on 14 majapidamist (sh üks 8-korteriga korrusmaja ja 6 

individuaalelamut) ja Vihasoo rahvamaja. Veevõrk on ehitatud 1970-ndatel ning veevõrgu 

tarbimist ja veekadusid ei ole mõõdetud. Veetorustiku teostusjoonised puuduvad. 

 

 
Tabel 5-74: Vihasoo KÜ Sireli veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

5 
Puurkaev nr 689 kuni Vihasoo 
rahvamaja 

1970-d 5 350 n/a n/a 

6 
Puurkaev nr 689 kuni Malja I ja Kalda 
mü-d 

1970-d 2 260 n/a n/a 

7 Puurkaev nr 689 kuni Sepa mü 1970-d 1 100 n/a n/a 

 kokku  8 710   

Allikas: konsultant 

 

Vihasoo asula neljas veevõrk kuulub Vihasoo Veetarbijate Ühistule. Veevõrgu tarbijateks on 

8 majapidamist. Veevõrk on ehitatud 1970-ndate alguses ning veevõrgu tarbimist ja 

veekadusid ei ole mõõdetud. Veetorustiku teostusjoonised puuduvad. 

 
Tabel 5-75: Vihasoo Veetarbijate Ühistu veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

8 Puurkaev nr 686 kuni Kordoni mü 1970-d 6 680 n/a n/a 

9 
Puurkaev nr 686 kuni Antsurahva ja 
Ülejõe mü-d 

1970-d 2 800 n/a n/a 

 kokku  8 1480   

Allikas: konsultant 

 

Vihasoo asula viies veevõrk kuulub Urmo Lahele. Veevõrgu tarbijateks on 4 majapidamist. 

Veevõrku varustatakse joogiveega Metsatuka maaüksusel asuvast puurkaevust nr 687. 

Veevõrk on ehitatud 1970-ndatel aastatel ning veevõrgu tarbimist ja veekadusid ei ole 

mõõdetud. Veetorustiku teostusjoonised puuduvad. 

 
Tabel 5-76: Urmo Lahe veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

10 Puurkaev nr 687 kuni Kärg, Kasesalu ja 1970-d 4 800 n/a n/a 
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Truubi mü-d 

 kokku  4 800   

Allikas: konsultant 

 

 

5.2.2.24. Viinistu küla 
Viinistu külas asub kaks eraldiseisvat veevõrku. Neist esimest haldab OÜ Kuusalu Soojus. 

Veevõrk koosneb endistest Tontküla ja Aaduotsa piirkondade veevõrkudest, mis ühendati 

2010-ndal aastal. Lisaks on loodud ka ühendus teise, KÜ-le Tuule kuuluva, veevõrguga. 

Veevõrku varustatakse joogiveega puurkaevust nr 1047, mis asub Pumpla maaüksusel, 

endise Viinistu lasteaia juures.  

 
Tabel 5-77: Viinistu küla OÜ Kuusalu Soojus veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

1 Puurkaev nr 1047 kuni Valge-Tiiru mü 2002 9 370 plast 50/40 

2 
Mäe mü kuni Peebu-Uuetoa mü ning 
Käspri mü haru 

2002 10 730 plast 50 

4 Puurkaev nr 1052 kuni Haaviku mü 2005 5 230 plast 63 

5 Puurkaev nr 1052 kuni Metsaääre mü 2005 2 560 plast 63/40 

6 Pärna mü kuni Kruusiaugu mü 2005 7 220 plast 63 

7 Aiaotsa mü kuni Heigiale mü 2005 5 280 plast 63/40 

8 Lassi mü kuni Merekivi mü 2005 5 380 plast 63 

 kokku  50 2 770   

Allikas: konsultant 

 

Teise veevõrgu valdajaks on korteriühistu Tuule. Veevõrguga on liidetud 15 majapidamist 

(kaks 6-korteriga ridaelamut ja 3 individuaalelamut). Ehitustööde teostusjoonised 

puuduvad. Veevõrku varustatakse joogiveega puurkaevust nr 11368, mis asub ridaelamute 

juures. 

 
Tabel 5-78: Viinistu küla KÜ Tuule veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

3 
Puurkaev nr 11368 kuni KÜ Tuule 
ridaelamud ja Suuraia, Lillemäe ning 
Kaljula IV mü-d 

1996 5 270 plast 40 

 kokku  5 270   

Allikas: konsultant 

 

 

5.2.2.25. Virve küla 
Virve küla veevõrku haldab TÜ Virve Vesi. Veevõrguga liitumiseks on paigaldatud 36 

maakraani. Veetorustik on ehitatud kolmes etapis: 2001., 2004. ja 2005. aastal. 

Veetorustiku ehitas AS Kumari ja Tarvi Velström. 2002. aastal AS Kumari poolt tehtud 

töödele on teostusjoonised kuustanud Asker Insenerid OÜ.  

 
Tabel 5-79: Virve küla veetorustik 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

1 
Nisumäe mü puurkaev nr 16068 kuni 

Kivi mü 
2001 1 110 plast 50 

2 Kivi mü kuni Mäetaguse mü 2001 9 520 plast 50 

3 Mäetaguse mü kuni Liivaku-Luite mü 2004 5 510 plast 50 

4 Kivi mü kuni Hansu mü 2001 12 700 plast 50 
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5 Nurga mü kuni Mihkli mü 2004 9 1980 plast 50 

 kokku  36 3820   

Allikas: konsultant 

 
 

5.2.3. Tuletõrje veevõtukohad 

Kuusalu vald peab tagama, et tema territooriumil oleksid välja ehitatud üldistes huvides 

kasutatavad ja tulekustutusvee võtmiseks ette nähtud kohad, kus on tagatud tuletõrje 

veevõtukohale esitatud nõuete täitmine. Tuletõrje veevõtukoht peab üldjuhul tagama 

veekoguse võtmise vooluhulgaga 10 l/s 3 tunni jooksul (ehk mahuliselt 108 m³). 

Veevõtukohad peavad võimaldama tuletõrjeautoga aastaringset juurdepääsu ning 

kasutamist ning tagatud peab olema tuletõrjeauto ringipööramise võimalus. Enne 

veevõtukohtade lõplikku väljaehitamist on vajalik konsulteerida Päästeameti 

spetsialistidega. 

 

Üldjuhul ei tohiks tiheasustuspiirkonnas tuletõrje veevõtukoht (kas hüdrant, mahuti või 

looduslik veevõtukoht) jääda ehitisest kaugemale kui 200 m. Lähtuvalt Eesti standardis EVS 

847-3:2003 “Ühisveevärk–veevärgi projekteerimine” toodud soovitustest/nõuetest, ei tohiks 

joogivesi reservuaaris ilma veevahetuseta seista üle 10 tunni. Seega väikeasulates ei ole 

võimalik kasutada normidele vastavaks tuletõrjevee võtuks ühisveevärgile paigaldatud 

hüdrante ning tuletõrje veevarustus tuleb lahendada eraldiseisvate mahutite või looduslike 

veevõtukohtade abil. 

 

Kuusalu valla tuletõrje veevarustuse olukord hajaasustuses ja väikemates külades on 

üldjoontes halvas seisukorras. Paljud veehoidlad ja välivee-võtukohad on olnud aastaid 

hooldamata. Nii Juminda kui ka Pärispea poolsaarel asuvad külade asustatud alad on 

enamuses mere ääres. Seega veepuudust siin olla ei saa, küll aga on probleeme vee 

kättesaamisega. Tuletõrje veevõtukohtade seisund ning tabelis nr 5-89 esitatud nimekiri 

vajab täiendavat kontrollimist. Suuremates asulates (Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevik) on 

tuletõrjeveevarustuse süsteemid töökorras.  

 

Juminda poolsaarel on seal asuvate hoonete kõrval väga tuleohtlik objekt, milleks on Hara 

raba. Tegemist on suure maa-alaga ja sinna ligipääs on raskendatud. Probleemid tekivad ka 

veevarustusega (Loksa linn, Lohja järv ja Kolgaküla endine  savikarjäär jäävad suhteliselt 

kaugele).  

 

Vald tervikuna on käsitletav kui hajaasustusala. Hajaasustusega piirkonna elamute ja 

talumajapidamiste tuletõrjevee saamiseks on otstarbekas kasutada looduslikke veekogusid, 

kuid vee kogus neis peab igal aastaajal igasuguste ilmastikutingimustega tagama 

tulekustutuseks vajaliku veehulga. Looduslike veekogude tuletõrje veevõtukohtadele tuleb  

ehitada korralikud juurdesõiduteed ja kasutuskõlblikud veevõtukohad. Veevõtukoha 

rajamine looduslikule veekogule ega tulekustutusvee võtmine ei tohi põhjustada veekogu 

reostust. 

 

Veevõtukohtadele peab olema tagatud juurdepääs koos vajalike ümber-pööramisplatsidega 

12 x 12 meetrit. Igas külas peaks asuma vähemalt üks koht, kus on vajadusel võimalik 

saada piisaval hulgal vett. 

 
Tabel 5-80: Kuusalu valla tuletõrje veevõtukohad 

Jrk Asula Tüüp Vee saamise võimalused, ettepanekud 

1 Allika tiik Lahtine veevõtukoht, talvel veevõtt raskendatud. 

2 Haavakannu oja Lahtine veevõtukoht, talvel veevõtt raskendatud. 

3 Hara meri 
Hara sadam. Tähistamata, ligipääsu pole. Lahtine veevõtukoht, talvel 
veevõtt raskendatud 

4 Hara oja Hara oja. Lahtine veevõtukoht, talvel jääs. 
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5 Hara järv Lohja järv. Lahtine veevõtukoht, talvel jääs ja ligipääsu pole. 

6 Joaveski jõgi Loobu jõe sild. Lahtine veevõtukoht, talvel jääs. 

7 Juminda veehoidla Kinnine veevõtukoht. Tee ääres. Korras. 

8 Juminda tiik Tiik asub küla keskel. Tähistamata, talvel jääs. 

9 Kaberla küla jõgi 
Kodasoo jõgi, vajab aastaringset kasutamist võimaldava rakise 
paigaldamist. 

10 Kahala veehoidla 
Kahala suurfarmi juures, mahutid 100+50 m³. Tähistamata, ligipääs 
puudub. 

11 Kahala veehoidla Sigala juures, mahuti 100 m³. Tähistamata, ligipääs puudub. 

12 Kahala veehoidla 
Leedikõrve PÜ juures, mahutid 100+100 m³. Tähistamata, ligipääs 
puudub. 

13 Kahala järv Kahala järve kanal, lahtine veevõtukoht, talvel jääs. Tähistamata. 

14 Kemba järv Karjäär Kolga tee ääres. Kinni kasvanud, ei saa vett kätte. 

15 Kiiu veehoidla Kiiu farmi juures, mahuti 100 m³. 

16 Kiiu oja Lahtine veevõtukoht, talvel jääs. Tähistus puudu. 

17 Kiiu-Aabla veehoidla Lambafarm, mahutid 100+100 m³. Tähistus puudu. 

18 Kiiu-Aabla tiik Puukooli juures. Tähistamata, talvel jääs. 

19 Kodasoo jõgi veevõtt silla pealt, vajab süvendamist, viida koht vajab korrastamist 

20 Koitjärve tiigid 22 tiiki. Lahtised veevõtukohad. Metsatulekahjude kustutamiseks. 

21 Kolga veehoidla Mahuti asub lasteaia juures, töökorras. 

22 Kolga jõgi Pudisoo jõgi. Talvel jääs, tähistamata. 

23 Kolga veehoidla Mahuti, tähistamata. 

24 Kolga veehoidla Kodutare juures, korras. 

25 Kolga veehoidla Kolimaja juures. Tähistamata ja kraan katki. 

26 Kolga-Aabla veehoidla Endise kalatööstuse juures, tähistamata ja tühi. 

27 Kolga-Aabla veehoidla 
Mereranna kortermajade juures, mahutid 100+100 m³. Tähistus 
puudu. Üks mahuti on tühi. 

28 Kolga-Aabla meri Liivaranna eest. Lahtine veevõtukoht, talvel veevõtt raskendatud. 

29 Kolgaküla veehoidla Suurfarmi juures veemahuti 100 m³. 

30 Kolgaküla tiik Asub suusabaasi juures. Talvel jääs, tähistamata. 

31 Kolgaküla tiik Savikarjäärid. Lahtine veevõtukoht, talvel veevõtt raskendatud. 

32 Kuusalu veehoidla Lasteaed Jussikese juures. 

33 Kuusalu veehoidla Koolimaja ja spordihoone juures veemahuti 100 m³. 

34 Kupu tiik OÜ Balti Spoon juures leotustiigid. Talvel jääs. 

35 Liiapeksi tiik 3 tiiki. Lahtised veevõtukohad. Metsatulekahjude kustutamiseks. 

36 Loksa tiik Tee äärest tiigist. 

37 Pudisoo veehoidlad 
Elamute juures, mahutid 40+40 m³. Tähistus puudu. Ühes mahutis on 
masuut. 

38 Pudisoo jõgi Leesi tee sild. Talvel jääs, tähistamata. 

39 Pärispea meri Endise kalakasvatuse juures. Talvel jääs. Tähistamata. 

40 Rummu järv Lahtine veevõtukoht, talvel veevõtt raskendatud. Ligipääs puudub. 

41 Salmistu meri Lahtine veevõtukoht, talvel veevõtt raskendatud. Ligipääs puudub. 

42 Saunja veehoidla Puutööstuse juures. Ligipääs puudub. 

43 Sigula veehoidla Jaani farmi juures, mahutid 100+100 m³. Tähistus puudu. 

44 Soorinna tiik Leesi tee sild. 

45 Soorinna veehoidla Endine noorloomade farm. Tähistus ja juurdepääs puudub. 

46 Suru tiik 10 tiiki. Lahtised veevõtukohad. Metsatulekahjude kustutamiseks. 

47 Suurpea meri Sadama kai. Talvel jääs. Ligipääs puudub. 
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48 Sõitme küla tiik Laugu külalistemaja juures. Talvel jääs. 

49 Tapurla meri Sadama kai. Lahtine veevõtukoht, talvel veevõtt raskendatud. 

50 Turbuneeme meri Loksa poolses osas. Lahtine veevõtukoht, talvel veevõtt raskendatud. 

51 Turbuneeme meri Viinistu poolses osas. Lahtine veevõtukoht, talvel veevõtt raskendatud. 

52 Uuri veehoidla Farmi juures, mahutid 200+100 m³. Tähistus puudu. 

53 Vanaküla jõgi Kotka tee äärest. Talvel jääs, tähistus puudub. 

54 Valgejõe jõgi Peterburi tee sild. Talvel jääs. 

55 Valkla oja Lahtine veevõtukoht, talvel veevõtt raskendatud. 

56 Valkla veehoidla Puurkaev-pumpla juures veemahuti 400 m³. 

57 Valkla veehoidla Restorani juures. Tähistamata, ligipääs puudub. 

58 Vihasoo küla jõgi 
Lähim veesaamise võimalus Kotka paisult. Vajalik veevõtukoha 
taastamine Loobu jõel puidutööstuse vastas. Puidutööstus - tuleohtlik 
objekt. 

59 Viinistu küla meri Veevõtukoht on rajatud kunstimuuseumi juurde, Eru laht. 

Allikas: konsultant, Päästeamet, Keskkonnaamet 

 

Tuletõrjeveevarustuse probleemide lahendamiseks tuleb: 

 taastada kohad, kus olukorda on võimalik parandada suhteliselt lihtsate 

vahenditega - esialgu piisab juurdepääsuteede korrastamisest ning 

kaldapealsete kindlustamisest; 

 olemasolevad veehoidlad üle vaadata ja võimaluse korral taastada; 

 uue hoonestuse rajamisel nende alade kohta koostatud detailplaneeringutes 

ette nähtud veehoidlate väljaehitamine; 

 uute veetrasside ehitamisel või olemasolevate pikendamisel arvestada nende 

ehitamisel võimalusega rajada nende juurde ka väljavõtted tuletõrjevee 

hankimiseks (võimalusel rajada ühisveevärgi baasil ka hüdrandisüsteemid). 

 

 

5.2.4. Tuletõrje hüdrandid 

Kuusalu valla piires asuvad 58 tuletõrje hüdranti. Hüdrantide asukohad on märgitud Lisa 1 

skeemidel KUUSALU-1, KIIU-1, KIIU-2, KOLGA, SALMISTU ja SUURPEA-2. 

 
Tabel 5-81: Kuusalu valla tuletõrjehüdrandid 

Jrk Asula Arv Märkused 

1 Kuusalu alevik 26 
Hüdrandid on töökorras ning hüdrantide tööks vajalik veesurve 
on tagatud. 

2 Kiiu alevik 14 
Hüdrandid on töökorras ning hüdrantide tööks vajalik veesurve 
on tagatud. 

3 Kolga alevik 6 
Hüdrandid on töökorras ning hüdrantide tööks vajalik veesurve 
on tagatud. 

4 Kupu küla 4 Hüdrandi asuvad tehase territooriumil, töökorras. 

5 Salmistu 8 
Hüdrandid on töökorras ning hüdrantide tööks vajalik veesurve 
on tagatud. 

6 Suurpea küla 1 Töökorras, kuid vajalik veesurve ja mahuti puudub. 

Allikas: konsultant, Kuusalu Soojus OÜ, Päästeamet 
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5.3. Ühiskanalisatsiooni rajatised 

5.3.1. Reoveepuhastid 

Kuusalu vallas asuvad reoveepuhastusseadmed Kolga alevikus ja Allika, Kolga-Aabla, 

Suurpea, Uuri, Valkla, Vihasoo ja Viinistu külades. Üheteistkümnest reoveepuhastist töötab 

kuus (Kolga, Allika, Vihasoo, Kolga-Aabla Mereranna ja Valkla). Ülejäänud viis 

reoveepuhastit on täielikult amortiseerunud. Uuri asula reovesi juhitakse läbi mittetöötava 

puhasti otse biotiikidesse, Viinistu reovesi läbi septiku ja liivafiltri merre. Kiiu-Valkla 

reoveepuhasti pole enam kasutusel. Suurpea kortermajade piirkonna reovesi ei jõua 

mittetoimiva toruühenduse kaudu enam puhastini. 

 

 

5.3.1.1. Kiiu alevik 
Kiiu alevikus asub endine Kiiu-Valkla reoveepuhasti. Puhasti projekteeris RPI EMP ning selle 

ehitas 1988. aastal Mõigu MEK. Peale Kuusalu regionaalse reoveepuhasti valmimist Allika külas 

suunati Kiiu aleviku reovesi puhastamiseks Kuusalu RVP-sse. Esialgu jäeti Kiiu-Valkla RVP 

reservi, et seda oleks võimalik kasutada Kiiu ja Kuusalu koolimaja vahelise kanalisatsiooni 

survetorustiku avariide korral. Peale metalli ning seadmete vargust Kiiu RVP-s otsustati aga 

reoveepuhasti lammutada. Demonteeriti ja lammutati reoveepuhasti protsessimahuti. 

Tänaseks on alles jäänud vaid biotiigid ning mudatahendamise väljak. Edaspidi on Kiiu RVP-d 

võimalik kasutada jääkmuda töötlemiseks ja tahendamiseks. 

 

 

5.3.1.2. Kolga alevik 
Kolga aleviku reoveepuhasti asub alevikus Mustametsa tee ääres, mõisa ning koolimaja vahel. 

Puhasti rekonstrueeriti täielikult 2009. aastal olemasoleva PRP-300 tüüpi puhasti asemele. 

Rekonstrueerimistööd projekteeris OÜ Luha Invest ja ehitas AS Arco Ehitus. Puhasti kuulub 

OÜ-le Kuusalu Soojus. 

 
Kolga RVP (1) 

 

Kolga RVP (2)  

 

Kolga RVP (3) 

 
 

Kolga RVP on kaasaegne aktiivmudatehnoloogial töötav reovee rõngaspuhasti koos 

järelpuhastuse biotiikidega (2 tk, üldpinnaga 600 m² + 1 200 m²). Puhastil on rakendatud 

lämmastiku ja fosfori bioloogilist ärastust, mis saavutatakse aeroobsete ja anaeroobsete (sh 

anoksiliste) sektsioonide moodustamisega reaktortankis. Fosfori nõuetekohaseks ärastuseks 

rakendatakse täiendavalt keemilist meetodit – fosforiühendite sadestamist raud(III)sulfaadiga. 

Kuusalu puhastile juhitakse Kolga aleviku olmelise iseloomuga reovesi. Puhasti juures on 

purgimisplats. 

 

Puhasti projektijärgsed näitajad on järgmised: 

o Keskmine vooluhulk ööpäevas – 60-70 m³/d; 

o Keskmine vooluhulk tunnis – 5 m³/h; 

o Maksimaalne vooluhulk tunnis – 100 m³/d; 

o BHT7 keskmine koormus sisendil – 17 kg/d; 

o Orgaaniline koormus inimekvivalentides - 600 ie; 

o Heljumi keskmine keskmine kontsentratsioon – 200 mg/l 
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Tabel 5-82: Kolga reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja Piirmäär erikasutusloal 
(mg/l) 

Väljuv heitvesi 
21.09.2015 (mg/l) 

Väljuv heitvesi 
08.12.2015 (mg/l) 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 4,1 3,9 

Heljum 35 4 4 

Üldfosfor (Püld) 2,0 1,4 0,44 

Üldlämmastik (Nüld) 60 3,9 19 

Ühealuselised fenoolid 0,1 - <0,003 

pH 9 7,2 7,5 

Allikas: Kuusalu Soojus OÜ, Eesti Keskkonnauuringute Keskus labori heitvee analüüsid nr EE15007473 ja 
EE15009101. 

 

Heitvee analüüsid võetakse reoveepuhasti biotiikide väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on 

Leeskõrve oja (kood VEE1081501). Lubatud vooluhulk aastas on 34 000 m³. Puhasti kuja 

ulatus on 100 meetrit. Heitvee juhtimiseks suublasse on OÜ-le Kuusalu Soojus väljastatud vee 

erikasutusluba nr L.VV/323662. 

 

5.3.1.3. Allika küla 
Allika külas asub Kuusalu regionaalne reoveepuhasti. Puhasti projekteeris AS PIC Eesti 

(SWECO) ja ehitas OÜ Veemaailm INC. Puhasti valmis 2004. aasta suvel ning see kuulub OÜ 

Kuusalu Soojus.  

 
Foto 6-1:Kuusalu Region. RVP  

 

Foto 6-2:Kuusalu Region. RVP  

 

Foto 6-3:Kuusalu Region. RVP 

 

 

Kuusalu regionaalne RVP on kaasaegne aktiivmudatehnoloogial töötav reovee rõngaspuhasti 

koos järelpuhastuse biotiikidega (3 tk, üldpinnaga 6600 m²). Puhastil on rakendatud 

lämmastiku ja fosfori bioloogilist ärastust, mis saavutatakse aeroobsete ja anaeroobsete (sh 

anoksiliste) sektsioonide moodustamisega reaktortankis. Fosfori nõuetekohaseks ärastuseks 

rakendatakse täiendavalt keemilist meetodit – fosforiühendite sadestamist raud(III)sulfaadiga. 

Kuusalu puhastile juhitakse Kuusalu asulate ja Kiiu aleviku olmelise iseloomuga reovesi ning 

OÜ Balti Spooni tööstuslik reovesi, mis sisaldab fenoole. Puhasti juures on purgimisplats. 

 

Puhasti projektijärgsed näitajad on järgmised: 

o Keskmine vooluhulk ööpäevas – 840 m³/d; 

o Keskmine vooluhulk tunnis – 35 m³/d; 

o Maksimaalne vooluhulk tunnis – 220 m³/d; 

o BHT7 keskmine koormus sisendil – 210 kg/d; 

o Orgaaniline koormus inimekvivalentides - 3500 ie; 

o Heljumi (SS) keskmine koormus sisendil – 210 kg/d; 

o Üldlämmastiku (NTOT) koormus – 30 kgN/d; 

o Üldfosfori (PTOT) koormus – 5 kg/d. 

 
Tabel 5-83: Kuusalu regionaalse reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja Piirmäär erikasutusloal 
(mg/l) 

Väljuv heitvesi 
21.09.2015 (mg/l) 

Väljuv heitvesi 
08.12.2015 (mg/l) 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 <3 <3 

Heljum 35 3 <2 

Üldfosfor (Püld) 2,0 2,1 0,37 

Üldlämmastik (Nüld) 60 5,6 7,9 

Ühealuselised fenoolid 0,1 - <0,003 
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Naftasaadused 1,0 - <0,02 

pH 9 7,7 8,0 

Allikas: Kuusalu Soojus OÜ, Eesti Keskkonnauuringute Keskus labori heitvee analüüsid nr EE15007472 ja 
EE15009100. 

 

Heitvee analüüsid võetakse reoveepuhasti biotiikide väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on 

Kurdlu oja (kood VEE1082700). Lubatud vooluhulk aastas on 250 000 m³. Puhasti kuja ulatus 

on 100 meetrit. Heitvee juhtimiseks suublasse on OÜ-le Kuusalu Soojus väljastatud vee 

erikasutusluba nr L.VV/323662. 
 

5.3.1.4. Valkla küla 
Valkla külas asub OÜ Kuusalu Soojus valduses olev reoveepuhasti. Puhasti on rekonstrueeritud 

2009. ning samuti 2015. aastal. Puhasti asub Valkla endise mõisakompleksi juures.  

 
Foto 6-4: Valkla mõisa RVP   

 

Foto 6-5: Valkla mõisa RVP  

 

Foto 6-6: Valkla mõisa RVP  

 

 

Tegemist on ringkanaliga aktiivmuda puhastiga. Puhasti koosneb kompressorihoonest, 

ringkanalist ja järelselgitist. Kompressoriruumis asub 2 OXYD aeraatorit. Puhasti ringkanali 

mahtuvus ning mehhaaniline võimsus on ligikaudu 150 m³/d. Ringkanali betoonkest on 

vettpidav, kuid veepiirist kõrgemal on betoonkestas mõnes kohas näha pragusid. Kanalisse on 

kogunenud setet. Ringkanalis puudub puhastusprotsessi edukaks toimimiseks vajalik aktiivmuda 

kogus. Põhjuseks on nõrk aeratsioon ning mudatagastuse puudumine järelselgiti ja ringkanali 

vahel. 

 

Järelsetiti on ringkanali kõrval asuv lehterselgiti. Viimane on betoonist kestaga ümmarguse 

plaaniga mahuti, kuhu aktiivmudasegu siseneb kesktoru kaudu ja heitvesi väljub ülevoolurennide 

kaudu. Järelselgiti ülesandeks on lahutada aktiivmudasegust aktiivmuda ja lasta selginenud 

heitveel ära voolata. Selgiti koonusekujulisse põhja valguv muda tuleb ringkanalisse tagasi 

pumbata. Puhastil puudub muda tagastuspump ja seetõttu aktiivmuda tagastust ringkanalissse ei 

toimu. 

 
Tabel 5-84: Valkla mõisa reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja Piirmäär erikasutusloal 
(mg/l) 

Väljuv heitvesi 
21.09.2015 (mg/l) 

Väljuv heitvesi 
08.12.2015 (mg/l) 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 <3 4,8 

Heljum 35 5 3 

Üldfosfor (Püld) 2 0,14 0,07 

Üldlämmastik (Nüld) 60 30 20 

Ühealuselised fenoolid - - <0,003-0,041 

Naftasaadused - - <0,02 

pH - 7,0 7,6 

Allikas: Kuusalu Soojus OÜ, Eesti Keskkonnauuringute Keskus labori heitvee analüüsid nr EE15007476 ja 
EE15009104. 

 

Heitvee analüüsid võetakse reoveepuhasti väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on Valkla oja 

(kood VEE100828). Lubatud vooluhulk aastas on 54 800 m³. Puhasti kuja ulatus on 50 

meetrit. Heitvee juhtimiseks suublasse on OÜ-le Kuusalu Soojus väljastatud vee 

erikasutusluba nr L.VV/320660. 
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Puhasti suublaks on Valkla oja (kood 10828). Vastavalt OÜ-le Kuusalu Soojus väljastatud 

kehtivale vee erikasutusloale (nr L.VV/320660) on aastatel 2015-2016 lubatud saasteainete 

koguste suurim sisaldus alljärgnev: BHT7 25 mg/l, HA 35 mg/l, Nüld 60 mg/l ja Püld 2,0 mg/l. 

Lubatud vooluhulk aastas on 54 800 m³.  

 
Foto 6-7: Valkla Sirelilehe RVP   

 

Foto 6-8: Valkla Sirelilehe RVP  

 

 

Valkla külas asub samuti Sirelilehe ja Ojakalda kortermajade reoveepuhasti, mis on 

amortiseerunud ning pole töökorras. Puhasti protsessimahutit kasutatakse 

reoveekogumismahutina. Kortermajade reovesi purgitakse mahutist Kuusalu regionaalsesse 

reoveepuhastisse. 

 

5.3.1.5. Uuri küla 
Uuri külas asub OÜ-le Kuusalu Soojus kuuluv reoveepuhasti, kes sai selle omanikuks 2007.aastal 

ühinemise käigus OÜ-ga Kolga Soojus. Puhasti on täielikult amortiseerunud. Reovesi suunatakse 

läbi mittetöötava puhasti otse biotiikidesse. 

 
Foto 6-9: Uuri RVP 

 

Foto 6-10: Uuri RVP

 

Foto 6-11: Uuri RVP

 

 
Tabel 5-85: Uuri reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja Piirmäär erikasutusloal 

(mg/l) 

Väljuv heitvesi 

21.09.2015 (mg/l) 

Väljuv heitvesi 

08.12.2015 (mg/l) 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 <3 4,1 

Heljum 35 4 5 

Üldfosfor (Püld) ei limiteerita 4,3 2,7 

Üldlämmastik (Nüld) ei limiteerita 6,8 11 

Ühealuselised fenoolid 0,1 - <0,003 

Naftasaadused ei limiteerita - <0,02 

pH 9 7,9 8,2 

Allikas: Kuusalu Soojus OÜ, Eesti Keskkonnauuringute Keskus labori heitvee analüüsid nr EE15007474 ja 
EE15009103. 

 

Heitvee analüüsid võetakse reoveepuhasti biotiikide väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on 

Miku kraav (kood VEE1082104). Lubatud vooluhulk aastas on 5 000 m³. Puhasti kuja ulatus 

on 100 meetrit. Heitvee juhtimiseks suublasse on OÜ-le Kuusalu Soojus väljastatud vee 

erikasutusluba nr L.VV/323662. 

 

5.3.1.6. Suurpea küla 
Suurpea külas asub OÜ-le Belgardi Kaubandus  kuulunud reoveepuhasti. Puhasti asub vahetult 

mere ääres, endise NLiidu sõjaväeosa allveelaevnike linnaku juures. Puhasti on täielikult 
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amortiseerunud. Reovesi suunatakse läbi mittetöötava puhasti otse Hara lahte. Viimaste aastate 

jooksul on lagunenud Suurpea linnaku kortermajade ja puhasti vaheline isevoolne 

kanalisatsioonitorustik ning reovesi imbub pinnasesse ennem puhastisse jõudmist. 

 
Foto 6-12: Suurpea RVP

 

Foto 6-13: Suurpea RVP 

 

Foto 6-14: Suurpea RVP 

 

 

Puhasti kompleks koosneb tehnohoonest ja kahest aktiivmudapuhastist BIO-100 ja KY-100. 

Tehnohoones oli kunagi võreruum ning õhupuhurite ruum. Tänaseks on seadmed kadunud 

ning hoone rüüstatud. Mõlemad protsessimahutid on täidetud veega ning kaetud 

roostekihiga. Allpool veepiiri oleva metallkonstruktsioonide seisukord pole teada. 

Tõenäoliselt pole need siiski veel läbi roostetanud. Heitvesi voolas puhasti töötamise ajal 

äravoolutoru kaudu Suurpea randa. Puhastit ümbritsenud metallist võrkaed on lõhutud. 

Puhasti pole kasutusel. 

 

5.3.1.7. Kolga-Aabla küla 
Kolga-Aabla külas asuvad KÜ Mereranna reoveepuhasti ja  pankrotistunud AS-le Ekton kuuluv 

reoveepuhasti. Puhasti rajati 1980-ndatel aastatel Kolga-Aablas töötanud 

kalasuitsutustsehhide juurde arvestades tehase reovee tootmisvõimsustega. Peale 

kalatööstuse sulgemist jäid lisaks töökoja kompleksile puhasti klientideks külas asuvad kaks 

KÜ Mereranna kortermaja. Tänaseks on lagunenud kortermajade ja puhasti vaheline 

kanalisatsiooni survetorustik ning ülepumpla. Puhasti on täielikult amortiseerunud ja ei tööta. 

 
Foto 6-15: Ektoni RVP 

 

Foto 6-16: Ektoni RVP 

 

 

Puhasti koosneb kolmest BIO-50 tüüpi protsessimahutist. Puhasti juurde kuulub puhurite hoone 

ja 2 kõrvutiseisvat aktiivmuda protsessimahutit koos aeratsioonikambrite ja järelselgititega. 

Puhurite hoonest on seadmed kadunud ja hoone rüüstatud. Mahutid on täidetud veega ning 

nende veepealne osa roostetab. Allpool veepiiri jääva osa kohta puudub informatsioon. Puhasti 

suublaks on Kolga laht. Puhasti pole kasutusel. 
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Foto 6-17: Mereranna RVP 

 

Foto 6-18: Mereranna RVP

 

Foto 6-19: Mereranna RVP) 

 
 

 

KÜ Mereranna kortermajade reovee puhastamiseks rajati 2010. aastal endise reovee 

ülepumpla asemel uus AS Fixtec väikepuhasti BioFix-9K, mis on ette nähtud kuni 60 inimese 

olemreovee puhastamiseks. Puhasti maksimaalne hüdrauliline koormus on 9 m³/ööpäevas ja 

0,9 m³/tunnis. Lubatav reostuskoormus on 3,6 kgBHT7/ööpäevas. Puhasti 

puhastustehnoloogiaks on mehaaniline eelpuhastuses, bioloogiline puhastus ja keemiline 

järelpuhastus. Puhasti põhikomponentideks on ülepumpla, septik 6 m³ koos sõelaga, uputatud 

biokilekandjatega bioreaktor koos õhupihustitega, järelsetiti koos keemilise 

järelsadestusseadmestikuga ning teeninduskamber, kus paiknevad elektri- ja automaatikakilp, 

õhupuhur ja kemikaali annustuspump koos kemikaalimahutiga. Puhasti suublaks on oja kaudu 

Kolga laht. 

 

5.3.1.8. Vihasoo küla 
Vihasoo külas asus varasemalt Kuusalu vallale kuuluv reoveepuhasti BIO-25, mis ehitati 1976. 

aastal. Puhasti koosneb tehnohoonest, protsessimahutist ja biotiikidest. 2010. aastal puhasti 

rekonstrueeriti täielikult. Tööde käigus puhasti biotiikidest eemaldati muda ning parandati 

puhastit ja biotiike ümbritsev piirdeaed. Puhasti tehnohoone rekonstrueeriti ja paigaldati uus 

protsessimahuti koos aktiivmudakambriga. Tehnohoones asuvad puhurid Kubicek 3D16C-032K, 

(0.93kW, q=0.58 m³/min), raud³sulfaadi dosaator, kruvivõre Fenno Water FW-PMT 

(300/d4/750/1750p, 25m3/h, 0.37 kW), kontrollerite kilp CB350 ja vooluhulgamõõtja. Puhasti 

kasutamine anti peale rekonstrueerimistöid üle OÜ-le Kuusalu Soojus. 

 
Foto 6-20: Vihasoo RVP

 

Foto 6-21: Vihasoo RVP 

 

 
Tabel 5-86: Vihasoo reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja Piirmäär erikasutusloal 
(mg/l) 

Väljuv heitvesi 
21.09.2015 (mg/l) 

Väljuv heitvesi 
08.12.2015 (mg/l) 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 4,1 <3 

Heljum 35 9 2 

Üldfosfor (Püld) ei limiteerita 1,5 0,22 

Üldlämmastik (Nüld) ei limiteerita 34 17 

Ühealuselised fenoolid 0,1 - <0,003 

Naftasaadused - - <0,02 

pH 9 7,7 7,9 

Allikas: Kuusalu Soojus OÜ, Eesti Keskkonnauuringute Keskus labori heitvee analüüsid nr EE15007475 ja 
EE15009102. 

 

Heitvee analüüsid võetakse reoveepuhasti biotiikide väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on 

Villike kraav (kood VEE140069). Lubatud vooluhulk aastas on 8 000 m³. Puhasti kuja ulatus 
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on 100 meetrit. Heitvee juhtimiseks suublasse on OÜ-le Kuusalu Soojus väljastatud vee 

erikasutusluba nr L.VV/323662. 

 

 

5.3.1.9. Viinistu küla 
Viinistu külas asub kunstimuuseumi territooriumil OÜ Grensterile kuuluv reoveepuhasti. Puhasti 

ehitati 1974. aastal arvestades külas asuva kalatööstuse vajadusi. Puhasti mehaaniliseks 

võimsuseks oli 60-70 m³/d. 

 
Foto 6-22: Viinistu RVP 

 

Foto 6-23: Viinistu RVP 

 

Foto 6-24: Viinistu RVP 

 

 

Seoses kalatööstuse tegevuse lõppemisega jäeti puhasti 1998. aastal seisma. Tegemist oli 

BIOTANK tüüpi puhastiga koos eelsetiti, 4-kambrilise aeratsiooni ja rõngakujulise järelsetitiga. 

Puhasti juurde kuulus puhurite hoone. Puhastist juhiti heitvesi mööda 150 meetri pikkust 

süvamerelasku pidi 8 meetri sügavusele Eru lahte. Peale puhasti seismajätmist suunati reovesi 

endise kalatööstuse territooriumile rajatud hotelli, kunstimuuseumi ja seenekasvatuse hoonetest, 

KÜ Tuule ridaelamutest ja küla keskel asuvast paarist hoonest ühiskanalisatsiooni ja puhasti 

kaudu merre. Puhasti eelsetiti toimib osaliselt septikuna. Puhasti on täielikult amortiseerunud. 

 

Lisaks eeltoodule asub endise Loksa valla territooriumil veel kaks reoveepuhastit, mis ei ole 

ühiskanalisatsiooniga seotud. Pärispea külas asub kalakasvatuse juures puhasti, mis koosneb 

kaks BIO-25 tüüpi protsessimahutist ja Kolgaküla farmi juures asub 1978. aastal rajatud BIO-

50 tüüpi puhasti koos kahe biotiigiga (üldpindalaga kokku 2500 m²) 

 

 

5.3.2. Kanalisatsioonitorustikud ja reoveepumplad 

Käesolevas töös on kirjeldatud Kuusalu valla 11 asulas olevat 13 kanalisatsiooni-torustikku 

kogupikkusega 33,0 km. Sellest isevoolset kanalisatsiooni on 22,9 km ja 

survekanalisatsiooni 10,1 km.  

 

Isevoolne kanalisatsioonitorustik on Kuusalu (11,2 km), Kiiu (3,9 km) ja Kolga (4,0) 

alevikes ning Kolga-Aabla (0,7 km), Kuusalu (1,3 km), Suurpea (2,6 km), Uuri (0,7 km), 

Valkla (1,1 km), Vihasoo (2,5 km) ja Viinistu (1,0 km) külades. Survekanalisatsiooni 

torustik on Kuusalu (2,3 km), Kiiu (2,8 km) ja Kolga (1,2 km) alevikes ning Kupu (2,8 km), 

Kuusalu (1,7 km) ja Valkla (0,4 km) külades. Reovee ülepumplad on Kuusalu (9 tk), Kiiu (3 

tk) ja Kolga (4 tk) alevikes ning Kupu (1 tk), Kuusalu (3 tk) ja Valkla ( 1 tk) külades. 

 

 
5.3.2.1. Kuusalu alevik 

Kuusalu aleviku kanalisatsioon rekonstrueeriti Kuusalu valla ÜF veemajandusprojekti raames 

2014. aastal. Kanalisatsiooni ülepumpla asub Kuusalu aleviku sissesõidul. Kuusalu aleviku 

kanalisatsioonitorustiku, ülepumpla, survetoru ja koolimaja ning reoveepuhasti vahelise torustiku 

valdaja on OÜ Kuusalu Soojus. Torustike asukohad on näidatud Lisa 1 skeemidel KUUSALU-1 ja 

KUUSALU-2. 
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Tabel 5-87: Kuusalu aleviku isevoolne kanalisatsioon 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

k1 
Ahrensi tn, Nõmme tee kuni lasteaiani, 
Laane tn kuni Ahrensi tänavani, 
piirkonna ühendus peapumplani 

2014 32 2450 pvc 200 

k2 
Metsa tn, Sireli tn, Laane tn alates 
Ahrensi tänavast, Kangru tn, Männi tn, 
Vahtra tn, Rahu tn ja Soodla tee 

2014 78 2600 pvc 160 

k3 Kuusalu tee kuni Keskväljak 2014 18 950 pvc 200/160 

k4 
Põllu tn kuni peapumplani, Tiigi tn, 
Pihlaka tn ja Lepa tn 

2014 23 790 pvc 200/160 

k5 
Mäe nt, Kalda tn, Vilbaste tn, Kuuse tn, 
Kanarbiku ja Kase tn 

2014 55 1500 pvc 160 

k6 Keskväljak, Kupu tee ja Kursi tee 2014 12 740 pvc 160 

k7 Emart Auto ja Köstriaia mü 2014 2 300 pvc 160 

k8 Teemeistri tn 2014 7 250 pvc 160 

k9 Rihumäe kuni Kuusalu regionaalne RVP 1970-d 4 1800 keraam. 250 

 kokku  231 11180   

Allikas: konsultant 

 

Tabel sisaldab lastead Jussike ja Kuusalu Keskkooli territooriumil olevaid kanalisatsiooni 

torustikke. Tehase ABF Baltic ja teedemeistri piirkonnas asuva AS Üle territooriumil olevad 

torustikud on esitatud osaliselt. 

 
Tabel 5-88: Kuusalu aleviku survekanalisatsioon 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

sk1 
Tankla pumbakaevust kuni Emart-Auto mü juures 
asuva voolurahustuskaevuni 

2014 140 pe 90 

sk2 
Teemeistri tn ülepumplast kuni Emart mü juures 
asuva voolurahustuskaevuni 

2014 140 pe 110 

sk3 
Tiigi tn ülepumplast kuni Kuusalu teel asuva 

voolurahustuskaevuni 
2014 150 pe 63 

sk4 
Lepa tn ülepumplast kuni Pihlaka tänaval asuva 
voolurahustuskaevuni 

2014 70 pe 90 

sk5 
Kuusalu tee 8 ülepumplast kuni Kuusalu teel 
asuva voolurahustuskaevuni 

2014 40 pe 63 

sk6 
Kuuse tn ülepumplast kuni Kalda tänaval asuva 
voolurahustuskaevuni 

2014 190 pe 90 

sk7 
Kalda tn ülepumplast kuni Kalda tänaval asuva 
voolurahustuskaevuni 

2014 90 pe 90 

sk8 
Kupu tee ülepumplast kuni Kuusalu teel asuva 
voolurahustuskaevuni 

2014 440 pe 110 

sk9 
Kuusalu tee ülepumplast kuni Kuusalu teel asuva 
voolurahustuskaevuni 

2014 70 pe 90 

sk10 
Kuusalu aleviku ülepumpla kuni koolimaja juures 
asuv voolurahustuskaev 

1970-d 
2014 
2015 

960 
malm 

pe 
250 
125 

 kokku  2290   

Allikas: konsultant 

 

Kuusalu alevikus asuvad üheksa reovee kanalisatsiooni ülepumplat, mille kaudu kogutakse 

piirkonnas tekkiv reovesi kokku ja suunatakse puhastamiseks Kuusalu regionaalsesse 

reoveepuhastisse. Tegemist on valdavalt kaasaegsete kompaktpumplatega, mis on 

varustatud kahe pumba ja automaatika- ning häireedastussüsteemiga. Pumplate asukohad 

on näidatud Lisa 1 skeemil KUUSALU-1. 
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Tabel 5-89: Kuusalu aleviku ühiskanalisatsiooni ülepumplad 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja 

ulatus 
(m) 

Vooluhulk 
(m³/h) 

Pumpade 
võimsus 
(P1, kW) 

Märkused 

Kuusalu 
peapumpla 

Kuusalu alevik, 
Teeäärne kinnistu 

20 30 1,3 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2014. aastal. 

Tiigi tn 

ülepumpla 
Kuusalu alevik, Tiigi tn 10 18 2,0 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Kaks pumpa, rajatud 

2014. aastal. 

Lepa tn 
ülepumpla 

Kuusalu alevik, Lepa tn 10 18 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2014. aastal. 

Kuusalu tee 8 
ülepumpla 

Kuusalu alevik, 
Kuusalu tee 8 

10 18 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2014. aastal. 

Keskväljaku 
ülepumpla 

Kuusalu alevik, 
Keskväljak 2 

10 18 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2014. aastal. 

Kuuse tn 
ülepumpla 

Kuusalu alevik, 
 Kuuse tn 

10 18 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2014. aastal. 

Kalda tn 
ülepumpla 

Kuusalu alevik,  
Kalda tn 

10 18 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2014. aastal. 

Kupu tee 
ülepumpla 

Kuusalu alevik, 
 Kupu tee 

10 18 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2014. aastal. 

Teemeistri 
ülepumpla 

Kuusalu alevik, 
Teemeistri tn 

10 18 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2014. aastal. 

Allikas: konsultant, OÜ Kuusalu Soojus 

 
Foto 6-25: Kupu tee ülepumpla 

 

Foto 6-26: Keskväljaku ülepumpla

 

Foto 6-27: Kuusalu peapumpla 

 
 

 

5.3.2.2. Kiiu alevik 
Kiiu alevikus asuvad kanalisatsioonitorustikud kortermajade ja Kiiu tehnopargi piirkonnas. Kiiu 

aleviku kanalisatsioon rekonstrueeriti Kuusalu valla ÜF veemajandusprojekti raames 2013. 

aastal. Kiiu aleviku reovesi kogutakse kokku endise saun-pesumaja ja Remedia tootmishoonete 

vahel asuvasse ülepumplasse ning suunatakse 1770 meetrit survetoru (De200) mööda Kuusalu 

Keskkooli juures asuvasse voolurahustuskaevu. Seal omakorda 1510 meetrit isevoolsena 

(De300) koos Kuusalu aleviku ja Kuusalu küla poolt tuleva reoveega Allika külas asuvasse 

Kuusalu regionaalsesse reoveepuhastisse. Kiiu aleviku kortermajade vahelise, Kiiu-Kuusalu 

survetorustiku ja Kiiu ülepumpla valdaja on OÜ Kuusalu Soojus. Kiiu tehnopargis oleva torustiku 

ja ülepumpla valdaja on OÜ Kuusalu Soojus. Torustike asukohad on näidatud Lisa 1 skeemidel 

KIIU-1 ja KIIU-2. 

 
Tabel 5-90: Kiiu aleviku isevoolne kanalisatsioon 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

k1 
Torni tn, Veski tn, Oja tn, Linnuse tn ja 
Tuuli tn kuni Kiiu ülepumplani 

2013 34 2130 pvc 200/160 
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k2 
Mõisa tee ja Vana-Narva mnt kuni Kiiu 
ülepumplani 

2013 23 1790 pvc 200/160 

 kokku  55 3920   

Allikas: konsultant 

 

Tabel ei sisalda Kiiu tehnopargi territooriumil olevaid torustikke. 

 
Tabel 5-91: Kiiu aleviku survekanalisatsioon 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

sk1 
Oja tn ülepumplast kuni Linnuse tänaval asuva 
voolurahustuskaevuni 

2013 170 pe 110 

sk2 
Kiiu ülepumpla kuni Kiiu-Valkla reoveepuhasti (2 
toru kõrvuti, pole kasutusel) 

1970-
ndad 

1040 malm 250 

sk3 
Kiiu ülepumpla kuni Kuusalu Keskkooli juures asuv 
voolu-rahustuskaev 

1970-
ndad 

1770 malm 200 

 kokku  2810   

Allikas: konsultant 

 

Kiiu alevikus asuvad kolm reovee kanalisatsiooni ülepumplat, mille kaudu kogutakse 

piirkonnas tekkiv reovesi kokku ja suunatakse puhastamiseks Kuusalu regionaalsesse 

reoveepuhastisse. Pumplate asukohad on näidatud Lisa 1 skeemidel KIIU-1 ja KIIU-2. 

 
Tabel 5-92: Kiiu aleviku ühiskanalisatsiooni ülepumplad 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja 

ulatus 
(m) 

Vooluhulk 
(m³/h) 

Pumpade 
võimsus 
(P1, kW) 

Märkused 

Kiiu 
peapumpla 

Kiiu alevik, Tuuliku tn 20 30 1,3 

Betoonrõngastest rajatud 
pumpla. Rahuldavas korras. 
Kaks pumpa, rek-tud 2005. 

aastal. 

Oja tn 
ülepumpla 

Kiiu alevik, Oja tn 10 18 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2013. aastal. 

Tehnopargi 
ülepumpla 

Kiiu alevik, Vana-Narv 
mnt 

10 18 2,0 

Betoonrõngastest rajatud 
pumpla.  Rahuldavas korras. 
Kaks pumpa, rajatud 1970-

ndatel 

Allikas: konsultant, OÜ Kuusalu Soojus 

 

 
Foto 6-28: Kiiu ülepumpla

 

Foto 6-29: Kiiu ülepumpla 
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Foto 6-30: Tehnopargi ülepumpla 

 

Foto 6-31: Tehnopargi ülepumpla 

 

 

Kiiu tehnopargi territooriumilt kogutakse reovesi isevoolsena kokku Galv-Esti ja Vana-Narva 

maantee vahel asuvasse ülepumplasse ning sealt omakorda Kiiu aleviku ja Kuusalu Keskkooli 

vahelisse kanalisatsiooni survetorustikku. 

 

5.3.2.3. Kolga alevik 
Kolga alevikus asuv kanalisatsioon välja ehitatud kogu aleviku hoonestatud piirkonna ulatuses. 

Kolga aleviku kanalisatsioon rekonstrueeriti Kuusalu valla ÜF veemajandusprojekti raames 2013. 

aastal. Aleviku kanalisatsiooniga on liidetud uued elamuarenduspiirkonnad Eriku ja Nõlvaku. 

Aleviku reovesi kogutakse kokku Kolga mõisa juures asuvasse kaevu ja sealt omakorda juhitakse 

see 480 meetrit isevoolsena (De200) Kolga reoveepuhastisse. Kolga Kooli juures asub 

ülepumpla, mis suunab kooli reovee 480 meetri ulatuses mööda survetorustikku (De110) 

reoveepuhastini. Kolga aleviku ühiskanalisatsiooni valdaja on OÜ Kuusalu Soojus.  

 
Tabel 5-93: Kolga aleviku isevoolne kanalisatsioon 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

k1 Kadakvälja tee ja Saalimäe tee 1 2013 13 1020 pvc 200/160 

k2 
Mõisa alle, Saalimäe tee, Kullava tee ja 
Leeskõrve tee 

2013 15 1150 pvc 200/160 

k3 
Eriku tn ja Männivälja tn alates Mõisa 
alleest 

2007 19 1060 pvc 200/160 

k4 Kolga mõis kuni Kolga reoveepuhasti 2013 1 470 pvc 200 

k5 Kolga Kool 2013 2 230 pvc 200 

k6 Nõlvaku tn 2013 3 90 pvc 160 

 kokku  53 4040   

Allikas: konsultant 

 
Tabel 5-94: Kolga aleviku survekanalisatsioon 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

sk1 
Kooli ülepumplast kuni reoveepuhasti juures asuva 
voolurahustuskaevuni 

2013 420 pe 110 

sk2 
Männivälja tn ülepumpla kuni Kadakvälja teel 
asuva voolurahuhustuskaevuni 

2007 140 pe 80 

sk3 
Nõlvaku tn ülepumpla kuni Mõisa alleel asuva 
voolurahuhustuskaevuni 

2013 620 pe 110 

 kokku  1180   

Allikas: konsultant 

 

Kolga alevikus asuvad kolm reovee kanalisatsiooni ülepumplat, mille kaudu kogutakse 

piirkonnas tekkiv reovesi kokku ja suunatakse puhastamiseks Kolga reoveepuhastisse. 

Pumplate asukohad on näidatud Lisa 1 skeemil KOLGA. 
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Tabel 5-95: Kolga aleviku ühiskanalisatsiooni ülepumplad 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja 

ulatus 
(m) 

Vooluhulk 
(m³/h) 

Pumpade 
võimsus 
(P1, kW) 

Märkused 

Kolga RVP 
ülepumpla 

Kolga alevik, Puhasti 20 30 1,3 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2009. aastal. 

Kolga kooli 

ülepumpla 
Kolga alevik, Kooli 10 18 2,0 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Kaks pumpa, rajatud 

2013. aastal. 

Männivälja tn 
ülepumpla 

Kolga alevik, 
Männivälja tn 

10 18 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2007. aastal. 

Nõlvaku 
ülepumpla 

Kolga alevik,  
Nõlvaku tn 

10 18 2,0 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2013. aastal. 

Allikas: konsultant, OÜ Kuusalu Soojus 

 

 
5.3.2.4. Kolga-Aabla küla 

Kolga-Aabla külas on reoveetorustik ehitatud KÜ Mereranna kahe kortermaja ja endise lasteaia 

juurde. Reovesi suunati kortermajade juurest isevoolsena Leesi maantee ja Ojandu maaüksuse 

juures asuvasse reoveepuhastisse. Varemalt asus samas kohas ülepumpla, mille juures algas 670 

meetri pikkune kanalisatsiooni survetorustik kuni Vesilinnu 4 maaüksusel asuva 

voolurahutuskaevuni ning sealt isevoolsena Kolga-Aabla töökoja ja endise kalasuitsutustsehhi 

juures asuvasse reoveepuhastisse. Peale kalatöötluse lõpetamist ja AS Ekton pankrotistumist 

jäeti seisma reoveepuhasti ning pisut hiljem ka ülepumpla. Survetorustik ja isevoolne torustik 

pole enam kasutusel. Kontrollimise käigus on selgunud, et survetorustik on töökorras, kuid 

isevoolse kanalisatsioonitorustiku kaevud on ummistunud ning täitunud pinnasega.  

 
Tabel 5-96: Kolga-Aabla küla isevoolne kanalisatsioon 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

1 
Endine lasteaed ja Mereranna 
kortermajad kuni Kolga-Aabla 
reoveepuhasti 

1970-
ndad 

3 700 keraamiline 200 

 kokku  3 700   

Allikas: konsultant 

 
 

5.3.2.5. Kupu küla 
Kupu külas asuva puiduspooni tootmise ettevõte OÜ Balti Spoon tootmisprotsessist ülejääv 

fenoolide rohke reovesi kogutakse kokku tehase territooriumil asuvatesse kogumistiikidesse, 

üldpindalaga 3600 m² ja 1600 m². Sealt omakorda suunatakse reovesi ülepumpla abil 2760 

meetrilist survetoru (De125) mööda kuni Kuusalu külas asuva Vana-Narva maantee ja Nurga 

maaüksuse piiril asuva voolurahustuskaevuni. Sealt omakorda 160 meetrit isevoolsena (De200) 

Vana-Narva maantee ja Villemi maaüksuse piiril asuva Kuusalu küla ülepumplani. Pumplast 

omakorda 1290 meetri ulatuses mööda survetoru (de140) kuni Kuusalu Keskkooli juures asuva 

voolurahustuskaevuni. Sealt koos Kuusalu ja Kiiu asulate reoveega isevoolselt kuni Kuusalu 

regionaalse reoveepuhastini. Kupu külas asuva ülepumpla valdaja on OÜ Balti Spoon. Kupu ja 

Kuusalu külade vahelise survetoru valdaja on OÜ Kuusalu Soojus. 
 
Tabel 5-97: Kupu küla survekanalisatsioon 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Vant. 
kaevud 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

1 
OÜ Balti Spoon ülepumpla kuni Kuusalu 
külas Nurga mü juures olev 
voolurahustuskaev 

2004 4 2760 plast 125 

 kokku  4 2760   

Allikas: konsultant 
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5.3.2.6. Kuusalu küla 
Kuusalu külas on 2004. ja 2005. aastal kanalisatsioon välja ehitatud kogu kompaktselt 

hoonestatud asula piires. Külas asub kolm ülepumplat. Neist esimene asub küla keskel, Vana-

Narva maantee ääres Villemi maaüksuse piiril. Küla reovesi suunatakse isevoolsena pumpla 

juurde ning sealt koos Kupu külast tuleva reoveega mööda 1290 meetri pikkust survetoru 

(dn140) Kuusalu Keskkooli juures asuva voolurahustuskaevuni, millest omakorda isevoolsena 

Kuusalu regionaalsesse reoveepuhastisse.  

 

Kuusalu küla Kullipesa tänava eramute reovesi läheb samal tänaval äärsesse, majade nr 2 ja 3 

vahel asuvasse ülepumplasse ning sealt omakorda 180 meetrit survetoru (De110) pidi Kupu ja 

Kuusalu vahelisse survetorusse. Kuusalu küla Uus-Käli elamuarenduspiirkonna reovesi kogutakse 

isevoolsena kokku Käli ülepumplasse ja suunatakse sealt 200 meetrit survetoru mööda Kupu ja 

Kuusalu külade vahelisse survetorusse. Kuusalu külas on polüetüleenist teleskoopsed 

vaatluskaevud.  

 
Tabel 5-98: Kuusalu küla isevoolne kanalisatsioon*  

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Kanal. 
kaevud 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

1 
Tarva elamute mü, Silla mü, Uuetalu 
mü ja Sõnajala mü kuni Kuusalu küla 
ülepumpla 

2004 
2005 

34 810 plast 
200 
160 

2 
Kapa ja Tondilossi mü kuni Kuusalu 
küla ülepumpla 

2004 
2005 

10 270 plast 
200 
160 

3 
Kullipesa 1 mü kuni Kullipesa 
ülepumpla 

2005 6 190 plast 160 

 kokku  50 1270   

Allikas: konsultant 
*Tabel ei sisalda Uus-Käli EAP olevaid isevoolseid torustikke. 

 
Tabel 5-99: Kuusalu küla survekanalisatsioon 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Vant. 
kaevud 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(de) 

4 
Uus-Käli ülepumpla kuni Kupu ja 
Kuusalu vaheline survetoru 

2007 0 210 plast n/a 

5 
Kullipesa ülepumpla kuni Kupu ja 
Kuusalu vaheline survetoru 

2005 0 180 plast 125 

6 
Kuusalu ülepumpla kuni Kuusalu 
Keskkooli voolu-rahustuskaev 

2004 1 1290 plast 140 

 kokku  1 1680   

Allikas: konsultant 

 
Foto 6-32: Kuusalu küla ülepumpla

 

Foto 6-33: Kuusalu küla ülepumpla 

 

 

Kuusalu külas on 3 kanalisatsiooni ülepumplat. Esimene neist asub Vana-Narva maantee ääres, 

Villemi maaüksuse kõrval. Pumplaks on 2004. aastal ehitatud kaasaegne maapinna sisse 

kaevatud kompaktpumpla. Pumplas on 2 ABS pumpa AFP-0830 (P=1.9kW, Qmax=45 m3/h, 

Hmax=9,8 m). Pumpla juhtimiskilbis on automaatika, mis pumpla seiskumisel saadab signaali OÜ 

Balti Spoon pumplasse ja seiskab viimase töö. Informatsioon pumpla töö häiretest edastatakse 

GSM modemiga operaatorfirma telefonile. Pumpla kuja on 20 meetrit. 
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Foto 6-34: Kullipesa ülepumpla 

 

Foto 6-35: Kullipesa ülepumpla 

 

 

Kuusalu küla teine ülepumpla asub Kullipesa tänaval, majade nr 2 ja 3 juures. Pumplaks on 

2005.aastal maapinna sisse paigaldatud kompaktpumpla. Pumpla juurde on paigaldatud ka 

elektrivõrguga liitumise kilp. Pumpla kuja on 10 meetrit. 

 
Foto 6-36: Käli tee ülepumpla 

 

Foto 6-37: Käli tee ülepumpla 

 

 

Kuusalu küla kolmas pumpa asub Uus-Käli elamuarenduspiirkonnas. Pumplaks on 2006.aastal 

betoonrõngastest maapinna sisse rajatud rajatis. Pumpla kuja on 10 meetrit. 

 

Kuusalu küla keskel ja Kullipesa tänaval asuvate ülepumplate ning külas oleva 

kanalisatsioonitorustike valdaja on OÜ Kuusalu Soojus, välja arvatud ülepumpla ja torustik, mis 

asuvad Uus-Käli EAP-s, nende valdajaks on OÜ Patrick Kinnisvara. 

 

5.3.2.7. Suurpea küla 
Suurpea külas asub kanalisatsioon endise sõjaväeosa territooriumil. Kanaliseeritud oli enamik 

linnaku hoonetest, sh kortermajade piirkond. Reovesi suunati varasemalt isevoolsena mere ääres 

Ombre maaüksusel asuvasse reoveepuhastisse. Tänaseks on torustikud täielikult 

amortiseerunud. Kortermajade sissesõidutee ja endise linnaku valvemaja vaheline lõik on 

ummistunud ja reovesi imbub puhastisse jõudmata pinnasesse ning mööda endist soojatorustiku 

karbikut metsa alla maapinnale. Reoveepuhasti on lõhutud ja ei tööta. Kanalisatsioonitorustik 

kuulub suuremas osas OÜ-le Suurpea Varahaldus. Kortermajade piirkonnas kuulub torustik 

kinnistute omanikele. Torustike kohta on olemas ligikaudsed skeemid, teostusjoonised puuduvad.  
 
Tabel 5-100: Suurpea küla isevoolne kanalisatsioon 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Kanal. 
kaevud 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

1 
Endine koolimaja, kortermajad nr 86, 
54, 45 jt kuni Suurpea bussipeatuse 
juures asuv kanal.kaev 

1970-d 48 1220 keraam 200 

2 
Endine katlamaja ja Leo mü kuni lõigu 
nr 1 kanal.kaev 

1970-d 13 430 keraam 200 

3 
Endine sigala kuni Suurpea 
bussipeatuse juures asuv kanal.kaev 

1970-d 15 980 keraam 200 

 kokku  76 2630   

Allikas: konsultant 
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5.3.2.8. Uuri küla 
Uuri külas asub kanalisatsioon Uuri suurfarmi ja ridaelamute juures. Reovesi suunatakse 

isevoolselt Uuri reoveepuhastini. Torustik on suuremas osas amortiseerunud ja lekib 

kahepoolselt. Kaevud on vajunud. Sadevesi jookseb kanalisatsioonitorustikku ja suurvee ajal 

ujutavad üle ridaelamute ja puhasti vahel olevad kaevud.  
 
Tabel 5-101: Uuri küla isevoolne kanalisatsioon 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Kanal. 
kaevud 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

1 
Uuri Suurfarm ja ridaelamud kuni Uuri 
RVP 

1970-d 22 670 keraam 200 

 kokku  22 670   

Allikas: konsultant 

 

5.3.2.9. Valkla küla 
Valkla külas asub kanalisatsioon Valkla mõisa ümbruses ja korteriühistu Valkla 28 juures. Valkla 

mõisa juures asuva Valkla Hooldekodu territooriumilt kogutakse reovesi isevoolsena 

ülepumplasse. Samuti suunatakse kortermajade nr 16, 23 ja 28 reovesi isevoolsena 

ülepumplasse. Pumplast omakorda 430 meetri pikkust survetoru mööda Valkla reoveepuhastisse.  

 

Valkla vana küla osas paiknevate KÜ Valkla 28 majade reovesi suunatakse isevoolsena reovee 

kortermajade kõrval olevasse kogumismahutisse. Mahuti oli ühendatud kortermajade juures 

asuva reoveepuhastiga. Peale puhasti sulgemist 2004. aastal alustati reovee väljavedu mahutist 

paakautodega Kuusalu regionaalsesse reoveepuhastisse.  

 
Tabel 5-102: Valkla küla isevoolne kanalisatsioon 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Kanal. 
kaevud 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(de) 

1 
Valkla hooldekodu ja Valkla 
kortermajad kuni ülepumpla 

1970-d 24 500 keraam 200 

2 
KÜ Valkla 28 kortermajad kuni 
reoveemahuti ja RVP 

1970-d 13 160 keraam 200 

 kokku  37 660   

Allikas: konsultant 

 
Tabel 5-103: Valkla küla survekanalisatsioon 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Vant. 
kaevud 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(de) 

3 
Valkla Hooldekodu ülepumpla kuni 
Valkla Hooldekodu RVP 

1970-d 0 430 malm 150 

 kokku  0 430   

Allikas: konsultant 

 
Foto 6-38: Valkla mõisa ülepumpla 

 

 

Valkla Hooldekodu reovee ülepumpla asuv vana katlamaja kõrval. Pumplaks on telliskivihoone 

koos maapinna sisse rajatud betoonist mahuti ehk märja kambriga. Pumpla on rekonstrueeritud 
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1999. aasta lõpus. Endine märja ja kuiva kambriga pumpla ehitati ringi, et märga kambrisse 

paigaldati sukelpumbad (2 Flygt pumpa CP-3085.182.ht) ja endine kuivkamber jäi tühjaks. 

Pumplasse sissevoolava torustiku otsa paigaldati roostevabast terasest võrekast. Pumplas on AS 

Avoterm poolt paigaldatud automaatjuhtimiskilp. 

 

5.3.2.10. Vihasoo küla 
Vihasoo külas asuvad kanalisatsioonitorustikud endises aiandi piirkonnas. Reovesi kogutakse 

kokku kortermajade, algkool-lasteaia, ridaelamute ja paariselamute juurest ning suunatakse 

isevoolsena Vihasoo reoveepuhastisse. Kanalisatsiooniga on samuti liidetud 2 lõunasuunal asuvat 

majapidamist: Metsanurga ja Olle.  
 
Tabel 5-104: Vihasoo küla isevoolne kanalisatsioon 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Kanal. 
kaevud 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(de) 

1 
Vihasoo algkool-lasteaia ja 
kortermajade nr 1-4 piirkonna torustik 

1970-d 36 700 malm 200 

2 
Vihasoo kortermajade ees asuv 
kanal.kaev kuni Vihasoo RVP 

1970-d 16 740 malm 200 

3 
Pauna, Aiandi, Koolituskeskuse, Antsu, 
Kati, Pihla, Nigula, Praksi mü-d kuni 
ühinemis-kaevud lõiguga nr 2 

1970-d 17 780 malm 200 

4 
Metsanurga ja Olle mü-d kuni algkool-
lasteaia juures asuv kanal.kaev 

1980-d 7 270 asbest 200 

 kokku  76 2480   

Allikas: konsultant 

 

5.3.2.11. Viinistu küla 
Viinistu külas asub kanalisatsioon küla keskosas, endise Viinistu kalatööstuse, piirkonnas. Peale 

kalatööstuse sulgemist rajati territooriumile Viinistu kunstimuuseum ja hotell. Kanalisatsiooniga 

olid ühendatud veel rahvamaja, kõrts, kauplus. Kanalisatsioon on ehitatud 1970 - 1980-ndatel 

aastatel. Isevoolse kanalisatsiooni ehitamisel on kasutatud keraamilisi ja asbest-tsement-

torusid, kanalisatsioonikaevud on ehitatud pinnasevetele ebatihedatest raudbetoonrõngastest 

ja kaetud malmluukidega.  

 

Kunstimuuseumi piirkonna reovesi suunatakse isevoolselt reoveepuhastini. KÜ Tuule reovesi 

suunati varasemalt ülepumplasse ja sealt 200 meetrit mööda survetoru (De50) kuni endise 

Viinistu katlamaja juures asuva voolurahustuskaevuni ning seejärel isevoolsena reoveepuhastini. 

2009.aastal rajati KÜ Tuule juurde lokaalne reoveepuhasti, kus hakati puhastama kortermajade 

reovett. Survetorustik jäeti kasutusest välja. 

 
Tabel 5-105: Viinistu küla isevoolne kanalisatsioon 

Lõik Lõigu kirjeldus 
Ehitus- 
aasta 

Kanal. 
kaevud 

Pikkus 
(jm) 

Materjal 
Läbi-
mõõt 
(De) 

1 

Kunstimuuseumi territooriumil olev 
torustik kuni RVP-ni ja Rahvamaja ning 
Kõrtsi mü torustik kuni endise 
katlamajani 

1970-d 
1980-d 

61 930 
Keraam 
asbest 

200 

2 
KÜ Tuule ridamajad kuni KÜ Tuule 
lokaalne RVP 

1980-d 14 90 keraam 200 

 kokku  75 1020   

Allikas: konsultant 
 
 

5.3.3. Purgimissõlmed 

Kuusalu vallas on kasutusel kaks purgimissõlme: Kuusalu regionaalse reoveepuhasti ja 

Kolga reoveepuhasti juures.  
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5.3.3.1. Allika küla 
Kuusalu regionaalse RVP purgimissõlm on välja ehitatud puhasti tehnohoone kõrvale. 

Betoonist valatud ja sade- ning pesuvee äravoolurenniga varustatud purgimisalus. Esialgselt 

puhasti juurde paigaldatud lintvõre ei hakanud korralikult toimima ja ummistus vähese 

veesisaldusega reovee purgimise korral. Hiljem võre eemaldati ning purgimisautode reovesi 

suunati koos asulate reoveega ühte isevoolsesse torustikku ja sealt puhasti suurele 

treppvõrele. 

 

5.3.3.2. Kolga alevik 
Kolga alevikus asub purgimiskoht Kolga reoveepuhasti juures. Purgimine toimub puhasti 

juures asuvasse mehaanilise võrega varustatud purgimismahutisse.  

 

Lisaks eelnevatele toimus varasemalt purgimine ka Vihasoo reoveepuhastisse. Arvestades 

puhasti väikese võimsusega (kuni 210 ie-d) lõpetati sinna purgimine 2007. aasta suvel. 
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6. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise strateegia  

6.1. Strateegilised eesmärgid 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi arendamise üldiseks eesmärgiks on 

tiheasustuspiirkondade ÜVK süsteemide vastavusse viimine Euroopa Liidu ja Eesti 

seadusandlusega nõutud tasemele, mis tagaks tarbijate puhta joogiveega varustamise, 

reovee kogumise ja nõutud tasemel puhastamise. 

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisel peab olema tagatud nende 

jätkusuutlik majandamine ja opereerimine, et mitte halvendada tarbijatele osutatava 

teenuse kvaliteeti ning mitte suurendada riske keskkonnale. 

 

 

6.2. Arendamise põhimõtted 

Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab toimuma vastavalt 

vallavolikogu poolt kinnitatud käesolevale ÜVK arengukavale. Arengukava annab lisaks 

olemasoleva olukorra kirjeldamisele ka ülevaate erinevatest arendusprojektidest, nende 

teostamise hinnangulisest maksumusest ning nende teostamise prioriteetsusest. 

 

ÜVK arengukava on koostatud arvestades 12 aastast perioodi ehk ajavahemikku 2016-

2027. Arendusprojektide planeerimisel on püütud arvestada elanikkonna ja ettevõtete-

organisatsioonide paiknemise muutusi tulevikus lähtuvalt teadaolevatest juba kehtestatud 

või kehtestamisel olevatest planeeringutest. 

 

Vastavalt ÜVK seadusele peab ÜVK arendamine toimuma selliselt, et ÜVK piirkondades oleks 

võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning 

kinnistutelt heitvee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni.  

 

 

6.3. Ühisveevärk 
Vastavalt EL joogivee direktiivile (80/778/EMÜ, 98/83 EÜ) ning Eesti ja Euroopa Liidu 

vahelistel ühinemisläbirääkimistel kokku lepitule peab üle 2000 ie asulate joogivesi vastama 

nõuetele 2007. aasta lõpuks ning üle 50 ie asulates peab puhta joogiveega varustatus 

olema tagatud 2013. aasta lõpuks.  

 

 

6.4. Reovee kogumine ja käitlemine 
Reovee kogumisel rakendatakse Vabariigi Valitsuse 19.03.2009 määrust nr 57 “Reovee 

kogumisalade määramise kriteeriumid”, mis kehtestati Veeseaduse § 24¹ lõike 1 alusel ning 

millega on kehtestatud reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele elanike arvuga 

üle 50 inimese. Määratava reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha.  Nimetatud 

määrus sätestab selle, et reoveekogumisala määramisel tuleb lähtuda põhjavee kaitstusest, 

arvestades sotsiaal-majanduslikku kriteeriumi ja keskkonnakaitse kaalutlusi, sealhulgas 

pinnavee kaitstust. 

 

Määruse teises paragrahvis on toodud kriteeriumid reoveekogumisala määramiseks 

põhjavee kaitstuse järgi, mille kohaselt reoveekogumisala tuleb moodustada, kui 1 hektari 

kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 inimekvivalenti (ie). Aladel, kus 

põhjavesi on keskmiselt kaitstud, tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta 

tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie. Karstialadel ja aladel, kus põhjavesi on 

nõrgalt kaitstud või kaitsmata, tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta 

tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. 
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Keskkonnaministri 2.07.2009. aasta käskkirjaga nr 1079 moodustatud üle 2000 ie 

reostuskoormusega reoveekogumisalad ning käskkirjaga nr 1080 on moodustatud alla 2000 

ie reostuskoormusega reoveekogumisalad on esitatud alljärgnevas tabelis: 

 
Tabel 6-1: Kuusalu vallas asuvad reoveekogumisalad vastavalt KKM käskkirjadele nr 1079 ja 1080 (2.07.2009) 

Registrikood Reoveekogumisala nimetus Asukoht Pindala 
(ha) 

Koormus 
(ie) 

RKA0370035 Vihasoo reoveekogumisala 
Kuusalu vald, Vihasoo küla (vt 
Lisa 1 skeem VIHASOO) 

19 200 

RKA0370039 
Valkla mõisa 
reoveekogumisala 

Kuusalu vald, Valkla küla (vt 
Lisa 1 skeem VALKLA-2) 

15 450 

RKA0370040 Valkla reoveekogumisala 
Kuusalu vald, Valkla küla (vt 
Lisa 1 skeem VALKLA-1) 

12 150 

RKA0370578 Vahastu reoveekogumisala 
Kuusalu vald, Vahastu küla (vt 
Lisa 1 skeem VAHASTU) 

44 470 

RKA0370034 Suurpea reoveekogumisala 
Kuusalu vald, Suurpea küla 
(vt Lisa 1 skeem SUURPEA-2) 

7 375 

RKA0370041 Salmistu reoveekogumisala 
Kuusalu vald, Salmistu küla 
(vt Lisa 1 skeem SALMISTU) 

59 1000 

RKA0370033 Loksa reoveekogumisala 
Loksa linn, Kuusalu vald, 
Kasispea küla ja Loksa küla 
(vt Joonis 6-1) 

204 4000 

RKA0370042 Kuusalu reoveekogumisala 

Kuusalu vald, Kuusalu alevik, 
Kuusalu küla ja Ilmastalu küla 
(vt Lisa 1 skeemid KUUSALU-
1 ja KUUSALU-2) 

115 1500 

RKA0370038 Kolga reoveekogumisala 
Kuusalu vald, Kolga alevik (vt 
Lisa 1 skeem KOLGA) 

46 600 

RKA0370043 Kiiu reoveekogumisala 
Kuusalu vald, Kiiu alevik (vt 
Lisa 1 skeem KIIU-1) 

65 1300 

RKA0370044 Andineeme reoveekogumisala 
Kuusalu vald, Andineeme küla 
(vt Lisa 1 skeem ANDINEEME) 

10 500 

Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee  

 
Joonis 6-1: Loksa reoveekogumisala 

 
Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee  

 

Reoveekogumisala sotsiaal-majandusliku kriteeriumini tuleb vastavalt määrusele arvestada 

leibkonna võimalusi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, mille kohaselt 

ühe leibkonnaliikme kulutused ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenusele ei või ületada 4% 

ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust tema elukohajärgses maakonnas.  

http://register.keskkonnainfo.ee/
http://register.keskkonnainfo.ee/
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Vastavalt veeseaduse § 24¹ peab kohalik omavalitsus põhjavee kaitseks reoveekogumisalal 

tagama ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks reoveepuhastisse ning heitvee 

juhtimiseks suublasse, välja arvatud reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie või 

olukorras, kus ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatuid kulutusi. 

Reoveekogumisalal, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja koguma reovee 

lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku omavalitsuse ÜVK 

arendamise kavas määratud purgimissõlme. 

 

Loksa reoveekogumisala on valdavalt seotud Loksa linna haldusterritooriumiga ning seetõttu 

on Loksa reoveekogumiala arendamisega seonduvat käsitletud Loksa linna ÜVK arendamise 

kavas.  

 

6.5. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise piirkonnad 

Kuusalu vallas asuvateks ühisveevärgi arendamise piirkondadeks on allpoolnimetatud 

asulate tiheasustuse ja kompaktselt hoonestatud alad vastavalt Kuusalu valla ÜVK 

arendamise kava lisadeks olevatele skeemidele: 

 

1. Kuusalu alevik ja küla, vt Lisa 1 skeemid KUUSALU-1 ja KUUSALU-2;  

2. Kiiu alevik, vt Lisa 1 skeemid KIIU-1 KIIU-2; 

3. Kolga alevik, vt Lisa 1 skeem KOLGA; 

4. Andineeme küla, vt Lisa 1 skeem ANDINEEME; 

5. Hara küla, vt Lisa 1 skeem HARA; 

6. Joaveski küla, vt Lisa 1 skeem JOAVESKI, 

7. Juminda küla, vt Lisa 1 skeem JUMINDA; 

8. Kaberla küla, vt Lisa 1 skeem KABERLA; 

9. Kasispea küla, vt Lisa 1 skeem KASISPEA; 

10. Kiiu-Aabla küla, vt Lisa 1 skeem KIIU-AABLA; 

11. Kodasoo küla, vt Lisa 1 skeem KODASOO; 

12. Kolga-Aabla küla, vt Lisa 1 skeem KOLGA-AABLA; 

13. Kolgaküla, vt Lisa 1 skeem KOLGAKÜLA; 

14. Leesi küla, vt Lisa 1 skeem LEESI; 

15. Loksa küla, vt Lisa 1 skeem LOKSA; 

16. Mäepea küla, vt Lisa 1 skeem SALMISTU; 

17. Pedaspea küla, vt Lisa 1 skeem PEDASPEA; 

18. Pudisoo küla, vt Lisa 1 skeem PUDISOO; 

19. Pärispea küla, vt Lisa 1 skeem PÄRISPEA; 

20. Salmistu küla, vt Lisa 1 skeem SALMISTU; 

21. Suurpea küla, vt Lisa 1 skeemid SUURPEA-1 ja SUURPEA-2; 

22. Sõitme küla, vt Lisa 1 skeem ANDINEEME; 

23. Tammispea küla, vt Lisa 1 skeem TAMMISPEA; 

24. Tammistu küla, vt Lisa 1 skeem TAMMISTU; 

25. Tapurla küla, vt Lisa 1 skeem TAPURLA; 

26. Turbuneeme küla, vt Lisa 1 skeem TURBUNEEME; 

27. Uuri küla, vt Lisa 1 skeem UURI; 

28. Vahastu küla, vt Lisa 1 skeem VAHASTU; 

29. Valkla küla, vt Lisa 1  skeem VALKLA-1; 

30. Valkla küla mõisa piirkond, vt Lisa 1 skeem VALKLA-2; 

31. Vihasoo küla, vt Lisa 1 skeem VIHASOO; 

32. Viinistu küla, vt Lisa 1 skeem VIINISTU; 

33. Virve küla, vt Lisa 1 skeemid VIRVE-1 ja VIRVE-2. 

 

Kuusalu vallas asuvateks ühiskanalisatsiooni arendamise piirkondadeks on 

allpoolnimetatud asulate tiheasustuse ja kompaktselt hoonestatud alad vastavalt Kuusalu 

valla ÜVK arendamise kava lisadeks olevatele skeemidele: 

 



Kuusalu valla ÜVK arendamise kava aastateks 2016-2027 

 

110 

 

1. Kuusalu alevik ja küla, vt Lisa 1 skeemid KUUSALU-1 ja KUUSALU-2;  

2. Kiiu alevik, vt Lisa 1 skeem KIIU-1; 

3. Kolga alevik, vt Lisa 1 skeem KOLGA; 

4. Kolgaküla, vt skeem KOLGAKÜLA; 

5. Valkla küla mõisa piirkond, vt Lisa 1 skeem VALKLA-2; 

6. Valkla vana küla piirkond, vt Lisa 1 skeem VALKLA-1; 

7. Salmistu küla, vt Lisa 1 skeem SALMISTU; 

8. Uuri küla, vt Lisa 1 skeem UURI; 

9. Vihasoo küla, vt Lisa 1 skeem VIHASOO; 

10. Viinistu küla, vt Lisa 1 skeem VIINISTU; 

11. Vahastu küla, vt Lisa 1 skeem VAHASTU; 

12. Suurpea küla, vt Lisa 1 skeem SUURPEA-2. 

 

Eelnimetatutele lisanduvad perspektiivsed reoveekogumisalad: 

1. Lilleoru, Liiviku ja Koobaste elamuarenduspiirkonnad ja Vaestemaja, Kapa ning 

Härmapõllu arenduspiirkonnad Kuusalu ja Kiiu asulates, vt Lisa 1 skeem KIIU-2; 

2. Mõisa ja Nõlvaku elamuarenduspiirkonnad Kolga alevikus, vt Lisa 1 skeem 

KOLGA; 

3. Kuusiku, Pärtli, Lilleoru, Suurekivi, Vabriku ja Rannametsa 

elamuarenduspiirkonnad Valkla külas, vt Lisa 1 skeem VALKLA-2; 

4. Uuetoa, Klaukse ja Arni elamuarenduspiirkonnad Salmistu külas, vt Lisa 1 skeem 

SALMISTU; 

5. Leegiranna elamuarenduspiirkond Sõitme külas, vt Lisa 1 skeem ANDINEEME; 

6. Põhja, Kaljusaare ja  Väljajüri elamuarenduspiirkonnad Mäepea külas, vt Lisa 1 

skeem SALMISTU. 

 

ÜVK arendamise piirkondades on juba rajatud ühisveevärk ja –kanalisatsioon või kuulub see 

projektipõhiselt rajamisele vastavalt käesolevas ÜVK arendamise kavas esitatud 

arenguplaanidele. Perspektiivsetel reoveekogumisaladel toimub ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni rajamine kinnistute omanike ja/või arendajate poolt vastavalt piirkondades 

kehtestatud detailplaneeringutele ja poolte vahelistele kokkulepetele. 

 

ÜVK-ga kaetud alal on kliendil õigus saada ühisveevärgist vett ning juhtida 

ühiskanalisatsiooni heitvett. Selleks sõlmitakse ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi 

haldava vee-ettevõtja ja kliendi vahel leping. 

 

Tiheasustusalal peab uued veetöötlusjaamad, puhastid, puurkaevud rajama üld- ja 

detailplaneeringuid järgides.  
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7. Vee-ettevõtluse institutsionaalne korraldamine ja 

arendamine 

7.1. Üldpõhimõtted 

Käesolev ÜVK arengukava keskendub Kuusalu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

piirkondades vajalike investeeringute rakendamisele veevarustuse ja kanalisatsiooni 

arendamiseks. Investeeringute eesmärk on välja ehitada kaasaja nõuetele vastavad vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemid, mis vastaksid seadusandluses fikseeritud nõuetele ning tagaksid 

pideva ning kvaliteetse teenuse osutamise tarbijaskonnale.  

 

Ühisveevärk ja ühiskanalisatsioon on kompaktsed ja kallid süsteemid, kus kõik on omavahel 

ühendatud ning üksteisest sõltuvad – pumplad, torustikud, puhastid. Seetõttu on vajalik 

keskenduda kõikide süsteemi kuuluvate rajatise korrastamisele võimalikult üheaegselt. 

Näiteks ainult reoveepuhasti rekonstrueerimine ei pruugi tagada normidele vastava 

puhastusprotsessi käivitamise, kuna kanalisatsioonitrasside ja kaevude seisundi tõttu 

pääseb vihmaperioodil kanalisatsioonivõrku ja sealt puhastisse liiga palju ballastvett 

(sademe-, drenaaživesi), mis „lõhub” puhasti bioloogilise protsessi, kuna aktiivmuda 

uhutakse protsessist välja. 

 

Seega peab eelnema investeeringute elluviimisele Kuusalu valla veemajanduses 

institutsionaalse, organisatsioonilise ja haldusliku süsteemi loomine ja rakendamine, mis 

reguleeriks piisava täpsuse ja põhjalikkusega kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtjate ja 

kliendi (tarbija) õigused ja kohustused. 

 

Peab olema tagatud alljärgneva põhimõtte rakendamine: mida suurem on erasektori roll 

avaliku teenuse osutamisel, seda suurem peab olema avaliku sektori kontroll ja järelevalve. 

Käesoleval hetkel süsteemne kontroll ja järelevalve Kuusalu valla vee-ettevõtjate üle 

puudub. 

 

Eesmärgiks peab olema jätkusuutliku süsteemi väljatöötamine, mis tagaks kvaliteetse, 

tarbijat rahuldava ning keskkonda säästva vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise pikal 

perioodil, mis eeldab endas alljärgnevate veemajanduslike funktsioonide väljatöötamist: 

 

7.2. Korralduslikud-administratiivsed funktsioonid 

Kuusalu vallas kehtivad veemajanduse korraldamist ja administreerimist reguleerivad 

dokumendid „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise kord ja selle kasutamise eeskiri“ 

(25.10.2000 nr 23), „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise 

kord“ (20.12.2000 nr 28) ja „Kuusalu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tasu 

võtmise kord“ (25.04.2001 nr 16) vajavad ülevaatamist ja kooskõlla viimist viimaste 

aastate jooksul toimunud muudatustega seadusandluses, eeskätt Veeseaduses ning 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduses. 

 

Kindlasti on vajalik eelnimetatud dokumentide kaasajastamine vastastikuste õiguste ja 

kohustuste määratlemiseks, mis reguleerivad:  

 

 võetava vee mõõtmise ja ärajuhitava reovee arvestamise korda; 

 ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtusi 

arvestusega, et ühiskanalisatsioonist väljuv reovesi vastaks veeseaduse alusel 

kehtestatud nõuetele ja ühiskanalisatsiooni juhitav reovesi ei kahjustaks 

ühiskanalisatsiooni toimimist; 

 reoainesisalduse kontrollimise korda; 

 veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse eest tasumise korda; 

 omavoliliselt võetud vee ja omavoliliselt ärajuhitud reo-, sademe- ja drenaaživee 

ning muu pinnase- ja pinnavee määratlust ning nende mahu ja maksumuse 

määramise korda; 
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 vee andmise ning reo- ja sademevee vastuvõtmise katkestamise ning taastamise 

korda; 

 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kahjustuse või avarii korral vee andmise ning reovee 

ärajuhtimise piiramise, peatamise ja taastamise korda; 

 ühisveevärgiga liitumispunktis minimaalse lubatud veerõhu piirväärtust sõltuvalt 

hoonestuse tüübist; 

 avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- 

ja pinnavee ärajuhtimise tingimusi ühiskanalisatsiooni; 

 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimist ja korrashoidu; 

 tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee võtmist ning avalikest veevõtukohtadest vee 

võtmist. 

 

Vee- ja kanalisatsioonitariifid peavad olema kujundatud selliselt, mis tagaksid süsteemi 

jätkusuutliku arengu, kataksid opereerimis-hoolduskulud, amortisatsiooni, arenduskulud 

ning kasumi. 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise reguleerimiseks tuleb üle vaadata liitumislepingu 

tingimused, mis peab sisaldama: 

 

 liitumistaotlusele esitatavaid nõudeid ning liitumistaotluse läbivaatamise tähtaega ja 

korda; 

 kinnistu liitumistingimustele, liitumislepingule ning kinnistu veevärgi ja 

kanalisatsiooni projektile esitatavaid nõudeid; 

 liitumistasu arvutamise aluseid ja korda; 

 liitumistasu tasumise korda. 

 

7.3. Majandavad-opereerivad funktsioonid 

Investeerimise tulemusena kasvab oluliselt veevarustuse ja kanalisatsioonirajatiste 

maksumus põhivarana, mille ekspluatatsioon eeldab senise töökorralduse reorganiseerimist 

ja üleminekut avariide likvideerimiselt korrapärase plaanilise hoolduse ja ennetava remondi 

teostamisele, reoveetöötlusprotsessi ja seadmete teadlikule kontrollile, juhtimisele ja 

hooldusele, et tagada investeeringute maksimaalset efektiivsust ning süsteemide 

jätkusuutlikku arengut. 

  

Vee- ja kanalisatsiooniteenust osutava ettevõtte personal peab olema komplekteeritud 

kompetentsete spetsialistidega - oskustöölistega, keda tuleb oskuslikult juhtida ja 

süstemaatiliselt koolitada. Suurte investeeringute rakendamine nõuab oluliselt suuremat 

tähelepanu nii juhtivtöötajate kui ka tööliste kutseoskuse arendamisele.  

 

Lisaks peab vee-ettevõtja tagama kogu süsteemi toimimise ja teenuse kvaliteedi säilimise 

ehitusperioodil, mis nõuab personalilt suurt paindlikkust, valmisolekut ja teadmisi oma 

süsteemi tehnilistest võimalustest. 

 

Vee-ettevõtja peab tagama oma tegevuspiirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

toimimise ja korrashoiu vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale ning 

vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud halduslepingule. 

 

Majandavate-opereerivate funktsioonide täitmist on lihtsam saavutada ning kontrollida 

suurema ettevõtte korral. Kuusalu vallas on suuremaks veeteenuse pakkujaks vallale kuuluv 

OÜ Kuusalu Soojus. Väiksemates asulates on veeteenuse pakkujateks enamasti väiksed 

mittetulundusühingud ja külaseltsid. Sageli pole veeteenuse pakkumine nende 

põhifunktsiooniks. Vabatahtliku töö ja isikliku initsiatiivi kaasamisel on enamasti suudetud 

korraldada tarbijate varustamist veeteenusega minimaalsel määral ning seda väiksemate 

kuludega. Pikemas perspektiivis tuleks siiski kaaluda tõsiselt veeteenuse osutamine 

üleandmist suuremale ettevõttele või ettevõtetele, kes suudaksid tagada teenuse osutamise 

kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse. Lühiajalises investeeringuprogrammis ettenähtud 
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investeeringud on planeeritud ellu viia Kuusalu Soojus OÜ poolt. Vajadusel taotletakse 

investeeringute elluviimiseks toetust SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Kuusalu 

Vallavalitsuselt. Mitmetes investeeringuid vajavates piirkondadades ei ole Kuusalu Soojus 

veel vee-ettevõtteks määratud, kuid peale investeeringute teostamist teeb Kuusalu Soojus 

OÜ Kuusalu Vallavalitsusele ettepaneku nimetatud piirkonnas enda määramiseks vee-

ettevõtteks. 

 

7.4. Kontrolli-järelevalve funktsioonid 

Kontrolli- ja järelevalve funktsioonide rakendamine peab tagama, et tarbijale osutatav 

teenus oleks kvaliteetne ning ÜVK süsteemi opereerimine ja majandamine ei kujutaks ohtu 

inimeste tervisele ning tagaks looduskeskkonna säilimise ja parendamise.  

 

Järelevalve ja kontroll teenuse kvaliteedi üle peab olema korraldatud nii vee-ettevõtte enda, 

kui ka vallavalitsuse ja riiklikul tasemel. 

 

Lisaks peab kontrolli- ja järelevalvesüsteem tagama, et ei toimuks ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniga omavolilist liitumist, ühisveevärgist omavolilist veevõttu, 

ühiskanalisatsiooni abil reo-, sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee 

omavolilist ärajuhtimist või ohtlike ainete normatiivi ületavas koguses või viisil 

ühiskanalisatsiooni juhtimist.  
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8. Ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni 

investeerimisprojektid aastatel 2016 – 2027 

8.1. Investeeringuprojektide ettevalmistamine 

Projektide väljatöötamisel on arvestatud olemasoleva olukorraga, täheldatud probleemidega 

ning üldiste ÜVK arendamise põhimõtetega. Projektid hõlmavad valla ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni piirkondasid Andineeme, Hara, Juminda, Kaberla, Kasispea, Kiiu, Kiiu-Aabla, 

Kolga, Kolga-Aabla, Kolgaküla, Kuusalu, Leesi, Pedaspea, Pärispea, Salmistu, Suurpea, 

Sõitme, Tammistu, Tammispea, Turbuneeme, Uuri, Vahastu, Valkla, Vihasoo, Viinistu ja 

Virve asulates, mis on sätestatud käesoleva arengukavaga. 

 

Arendusprojektide teostamise ajalisel planeerimisel  on arvestatud nende prioriteetsusega 

ning teostamiseks vajalike vahendite olemasoluga või nende saamise võimalikkusega. 

 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni probleemide, investeeringute vajaduste ja nende 

realiseerimise võimalike alternatiivide väljaselgitamisel on arvestatud: 

 Tarbimisprojektsioonidega – praeguse hetke ja tuleviku vee- ja 

kanalisatsioonitarbijate arvust ning iseloomust; 

 Tehniliste aspektidega – lähtutud ÜVK rajatiste hetkeseisundist ja edaspidistest 

vajadustest;  

 Keskkonnamõjudega – arvestatud, mis meetmed tagavad keskkonnaseisundi 

säilimise ja/või paranemise; 

 Majanduslike aspektidega – leitud arendatavate investeeringuprojektide prioriteedid 

ning välja töötatud optimaalne investeeringute jaotumine nii vee- kui 

kanalisatsioonirajatiste arendamiseks lühi- ja pikaajalises programmis 

 

Peamiseks piiravaks asjaoluks on vajalike rahaliste omavahendite piiratus. Lisaks piiratud 

omafinantseerimise võimele on projektide järjestamisel võetud arvesse alljärgnevad 

prioriteedid: 

 
Tabel 8-1: Projektide järjestamise prioriteetide alused 

Jrk 
nr 

Prioriteet Nõuded Märkused 

1 
Puhas, tervislik ning 
nõuetele vastav 
joogivesi ühisveevärgis 

EL joogiveedirektiiv 
(80/778/EMÜ, 98/83/EÜ) ja 
sotsiaalministri 31. juuli 2001. 
a. määrusega nr 82 kehtestatud 
“Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid”  

Veetorustikud ja puurkaev-pumplad 
koos veetöötlusseadmetega on  
varasemalt rajatud või rekonstrueeritud 
Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevikes ning 
mitmetes külades kas täielikult või 
osaliselt. Samas ei vasta joogivee 
kvaliteet nõuetele osades arendamise 
kavas käsitletud asulates, lubatud norme 
ületatakse valdavalt  raua-, mangaani ja 
ammooniumiühendite osas. Mitmetes 
asulates puudub ühisveevärk või see on 
amortiseerunud ning vajab 
kaasajastamist. Arendamise kava 
kohaselt kuuluvad teostamisele 
järgnevad joogivee ning selle kvaliteedi 
tagamisega seonduvad projektid: AND-
1, AND-2, KIU-1, HAR-1, JOA-1, JOA-2, 
JUM-1, KAS-1, KAS-2, KLK-2, KOD-1, 
KOD-2, KSL-2, KSL-4, LES-1, LES-3, 
PSP-1, PSP-3, PUD-1, PUD-2, PÄR-1, 
PÄR-2, SAL-1, SRP-2, TAM-1, TAP-1, 
TAP-2, TRB-1, VAH-2, VIH-3, VLK-2, 
VLK-4, VLK-5, VIN-1, VIR-1 JA VIR-2. 

2 

Põhjavee kaitse 
lekkivate 
kanalisatsioonitorustike 
mõjupiirkonnas 

Asulareovee direktiiv 
(91/271/EMÜ) 
 

Kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud on 
varasemalt rekonstrueeritud Kuusalu, 
Kiiu ja Kolga alevikes. Rekonstrueerimist 
vajab veel ühiskanalisatsioon Suurpea, 
Uuri, Valkla ja Viinistu külades ja 
Kolgakülas,  projektid SRP-1, UUR-1, 
VLK-1, VLK-3, KLK-3 ja VIN-2. 
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3 

Kaasa aidata Kolga ja 
Pudisoo jõgede hea 
seisundi saavutamisele 
aastaks 2015. 
Inimeste tervise ja 
keskkonnaseisundi 
kaitse 

Euroopa Liidu Veepoliitika 
raamdirektiiv (2000/60/EÜ) 
Veeseadus 

Kolga alevikus on rekonstrueeritud 
varasemalt reoveepuhasti ja 
kanalisatsioonitorustikud. Vajalik 
likvideerida Vahastu külas oht 
veekeskkonnale individuaalsete reovee 
imbkaevude kasutamise lõpetamisega 
ning juhtida reovesi ühiskanalisatsiooni. 
Vahastu külas projekt VAH-1. 

4 

Reoveepuhasti 
hüdraulilise koormuse 
vähendamine.  
ÜVK-süsteemi 
efektiivne majandamine  

Majanduslik huvi ning riskide 
vähendamine 
keskkonnareostuse tekkimiseks   
Eesmärk vähendada sademe-, 
drenaaži- ja infiltratsioonivee 
suurt osakaalu, mis 
pumbatakse ühiskanalisatsiooni 
kaudu Kuusalu, Kolga ja 
Vihasoo reoveepuhastitele 

Kanalisatsioonitorustikud ja -kaevud on 
varasemalt rekonstrueeritud Kuusalu, 
Kiiu ja Kolga alevikes. Rekonstrueerimist 
vajab veel ühiskanalisatsioon Suurpea, 
Uuri, Valkla ja Viinistu külades ja 
Kolgakülas, projektid SRP-1, UUR-1, 
VLK-1, VLK-3, KLK-3 ja VIN-2. Lisaks on 
kavandatud  projektid 

sademeveetorustike rekonstrueerimiseks 
Kuusalu ja Kiiu alevikes KSL-1 ja KIU-2. 

5 

Tuletõrjevee ning 
veevõrgu tõrgeteta 
opereerimise 
kindlustamine 

Päästeameti nõuded 

Täidetud vaid osaliselt olemasolevate 
mahutite ja looduslike veevõtukohtade 
näol. Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevikes ning 
Salmistu külas on paigaldatud 
tuletõrjehüdrandid ning veemahutite ja 
pumplate abil on neis tagatud 
nõuetekohane vajalik veesurve. Osades 
väiksemates asulates on rajatud 
tuletõrje  veevõtukohad ja paigaldatud 
mahutid. Kavandatud projektideks on 
tuletõrje veehoidlate rajamine Kuusalu 
(KSL-3), Hara (HAR-2), Juminda (JUM-
2), Kasispea (KAS-3), Leesi (LES-2), 
Pedaspea (PSP-2) ja Turbuneeme (TRB-
2) külades. Tuletõrje hüdrandid 
paigaldatakse koos veetorustike 
rajamisega Valkla (VLK-4) ja Vahastu 
(VAH-1) külades. 
 

6 
Nõuetele vastav reovee 
puhastamine 

Asulareovee direktiiv 
(91/271/EMÜ) 

Kuusalu regionaalne reoveepuhasti, 
Kolga reoveepuhasti, Valkla mõisa 
piirkonna reoveepuhasti ja Vihasoo 
reoveepuhasti on töökorras. Puhastite 
rekonstrueerimine Suurpea (SRP-1), 
Uuri (UUR-2), Valkla (VLK-1), Viinistu 
(VIN-2) külades ja Kolgakülas (KLK-2).  

7 

Reoveepuhastite 
heitvee väljalaskude 
seatud 
keskkonnanõuetega 
vastavusse viimine ja 
ühiskanalisatsiooni 
välja ehitamine ning 
rekonstrueerimine 

Lääne-Eesti vesikonna 
veemajanduskava (kinnitatud 
VV 7.01.2016.a) 
meetmepogramm aastateks 
2016-2021: pinnavee 
meetmeprogrammi 
punktkoormuse mõju 
vähendamisega seotud meede 
ja hajukoormuse vähendamise 
meede 

Puhastite rekonstrueerimine on 
kavandatud Vahastu (VAH-1), Suurpea 
(SRP-1), Uuri (UUR-2), Valkla (VLK-1), 
Viinistu (VIN-2) külades ja Kolgakülas 
(KLK-2). Lisaks on kavandatud peale 
Salmistu küla kanaliseerimist ja reovee 
juhtimist Allika külla laiendada Kuusalu 
regionaalne reoveepuhasti (projekt KSL-
2). 

8 

Olemasolevate 
reoveekogumissüsteemi
de ajakohastamine ja 
laiendamine ning uute 
reoveekogumissüsteemi
de rajamine 

Lääne-Eesti vesikonna 
veemajanduskava (kinnitatud 
VV 7.01.2016.a) 
meetmepogramm aastateks 
2016-2021: põhjavee 
meetmeprogrammi 
punktkoormuse mõju 
vähendamisega seotud meede 
ja hajukoormuse vähendamise 
meede 

Kuusalu regionaalne reoveepuhasti, 
Kolga reoveepuhasti, Valkla mõisa 
piirkonna reoveepuhasti ja Vihasoo 
reoveepuhasti on töökorras. Puhastite 
rekonstrueerimine või uute puhastite 
rajamine on kavandatud Vahastu (VAH-
1), Suurpea (SRP-1), Uuri (UUR-2), 
Valkla (VLK-1), Viinistu (VIN-2) külades 
ja Kolgakülas (KLK-2). Lisaks on 
kavandatud peale Salmistu küla 
kanaliseerimist ja reovee juhtimist Allika 
külla laiendada Kuusalu regionaalne 
reoveepuhasti (projekt KSL-2). 

9 
Sademeevee 
kogumissüsteemide 
ajakohastamine 

Lääne-Eesti vesikonna 

veemajanduskava (kinnitatud 
VV 7.01.2016.a) 
meetmepogramm aastateks 

Kavandatud  projektid 

sademeveetorustike rekonstrueerimiseks 
Kuusalu ja Kiiu alevikes KSL-1 ja KIU-2. 
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2016-2021: põhjavee 
meetmeprogrammi 
punktkoormuse mõju 
vähendamisega seotud meede  

Allikas: konsultant 

 

 

8.2. Investeeringuprojektide üldised eesmärgid 

Investeeringuprojektide väljatöötamisel on lähtutud eespool loetletud ÜVK süsteemide 

olemasolevast olukorrast, probleemidest ning järgmistest eeldustest, nõuetest ja 

seadusandlusest: 

 veekvaliteet tarbija kraanis peab investeeringuprojektide tulemusena vastama 

kehtivale sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusele nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” ning Euroopa Ühenduse standardile EC 

98/83; 

 peab olema tagatud pidev 24-tunnine veevarustus tarbija juures 100 l/päevas 

inimese kohta (min vooluhulgaga 12 liitrit/minutis), veesurvega 20 m; 

 üle 2000 ie asulates ja reoveekogumisaladel pidi olema välja ehitatud tsentraalsed 

kanalisatsioonisüsteemid ning tagatud normidele vastav reoveepuhastus 2010. aasta 

lõpuks; 

 suublasse juhitav heitvesi peab vastama Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2012. a 

määrusega nr 99 kehtestatud “Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee 

suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate 

piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” nõutele. Nõuete 

täitmisel peab olema tagatud, et vee ja veega seotud vee- ja 

maismaaökosüsteemide seisund ei halveneks. 

 alla 2000 ie asulate reovesi peab olema puhastatud Keskkonnaameti poolt 

väljastatud vee erikasutusloas fikseeritud nõuetele vastavalt; 

 Kuusalu vallas asuvatel reoveekogumisaladel peavad olema reovee kogumiseks 

vettpidavad kogumiskaevud (-mahutid) ning reoveekogumisaladel heitvett 

puhastamata pinnasesse immutada ei tohi; 

 üle 2000 ie asulate joogivesi pidi vastama nõuetele 2007. aasta lõpuks ning üle 50 ie 

asulates pidi puhta joogiveega varustatus olema tagatud 2013. aasta lõpuks; 

 joogivesi ei tohi ühisveevärgi süsteemi kuuluvas veereservuaaris ilma veevahetuseta 

seista üle 10 tunni; 

 veevarud tuletõrje veevõtukohtades ja tuletõrjeotstarbeline vooluhulk peab olema 

tagatud 10 l/s 3 tunni jooksul; 

 vastavalt vanusele ja seisundile tuleb ette näha torustike ning kaevude 

renoveerimine, mis tagaks vee- ja kanalisatsioonivõrgu tõrgeteta toimimise ning 

teeks võimalikuks selle opereerimise, hoolduse ning remondi kaasaegsel tasemel. 

 

8.3. Investeeringuprojektide prioriseerimine 

Peamisteks investeeringuprojektide prioriseerimise kriteeriumiteks on: 

 seadusandlusest tulenevad nõuded; 

 finantsvahendite piiratusest tulenevad piirangud. 

 

Kuna omavahenditest ei ole võimalik vajalikke investeeringuid ellu viia, siis tuleb taotleda 

investeeringute elluviimiseks abivahendeid Eesti riiklikest (KIK) ja Euroopa Liidu 

struktuurifondidest (Ühtekuuluvusfond, Regionaalarengu Fond). 

 

Eesti riik annab ressursside piiratuse tingimustes tagastamatut abi struktuurivahendite 

kaudu eelisjärjekorras alljärgnevate investeeringute elluviimiseks: 

 üle 2000 (ie) elanikuga asulates ja reoveekogumisaladel teostatakse vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemide ehitust ja rekonstrueerimist; 

 alla 2000 (ie) elanikuga asulates ja reoveekogumisaladel teostatakse vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimist (olemasoleva olukorra parandamine); 
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 sadeveesüsteemide väljaehitamist finantseeritakse juhul, kui see on majanduslikult 

põhjendatud. 

 

Lähtuvalt ülaltoodud kriteeriumitest on Kuusalu valla ÜVK süsteemide kaasajastamiseks 

vajalikud investeeringud jaotatud kaheks: 

 lühiajaline programm, mis on planeeritud ellu viia aastatel 2016 – 2019; 

 pikaajaline programm, mis on planeeritud ellu viia aastatel 2020 – 2027. 
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8.4. Investeeringuprojektide loetelu 

 
 
Tabel 8-2: Investeeringuprojektide koondtabel 

Kood Projekti nimetus 
Eeldatav 

maksumus (EUR) 

LÜHIAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM (2016-2019) 

KSL-1 Kuusalu sademeveetorustike rekonstrueerimine 46 020 

KIU-1 Katusekivitehase piirkonna veetorustiku rekonstrueerimine 197 340 

KIU-2 Kiiu Linnuse tn sademeveetorustike rekonstrueerimine 38 220 

HAR-1 Hara küla puurkaevule nr 16532 veetöötluse paigaldamine 11 520 

JOA-1 Joaveski küla puurkaevule veetöötlusseadmete paigaldamine 7 680 

JUM-1 Juminda küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine 46 080 

KAS-1 Kasispea küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine 46 080 

KOD-1 Kodasoo küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine 19 200 

KLK-2 Kolgaküla reoveepuhasti rekonstrueerimine 72 000 

KLK-3 Kolgaküla kanalisatsiooni rekonstrueerimine 93 600 

KSL-2 
Kuusalu küla Veekulli veetöötlusjaama täiendava filtersüsteemi 
paigaldamine 

6 000 

KSL-3 Kuusalu küla tuletõrje veehoidla rajamine 33 600 

LES-1 Leesi küla puurkaev-pumpla rajamine 66 480 

PSP-1 Pedaspea küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine 56 640 

PUD-1 Pudisoo küla puurkaev-pumpla rajamine 66 480 

PUD-2 Pudisoo küla ühisveevärgi laiendamine 220 800 

PÄR-1 Pärispea veetöötlusjaama parendamine 6 000 

SAL-2 Salmistu veetöötlusjaama töö parendamine 12 000 

SRP-1 Suurpea ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine 361 800 

TAM-1 Tammistu küla puurkaevule täiendava veetöötluse paigaldamine 17 520 

TAP-1 Tapurla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine 23 040 

TRB-1 Turbuneeme puurkaev-pumplale veetöötluse paigaldamine 26 880 

UUR-1 Uuri küla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 118 800 

UUR-2 Uuri reoveepuhasti rekonstrueerimine 72 000 

VLK-1 Valkla vana küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine 138 600 

VLK-3 Valkla mõisa piirkonna kanalisatsiooni rekonstrueerimine 109 920 

VLK-4 Valkla mõisa piirkonna ühisveevärgi rekonstrueerimine 121 680 

VLK-5 Valkla mõisa piirkonna ühisveevärkide ühendamine 124 200 

VIH-1 Vihasoo ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine 340 200 

VIN-1 Viinistu veetöötlusjaama töö parendamine 42 000 

VIN-2 Viinistu ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine 159 300 
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VIR-1 Virve puurkaev-pumplale veetöötluse paigaldamine 11 520 

Lühiajaline programm kokku 2 713 200 

PIKAAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM (2020 – 2027) 

KSL-2 Kuusalu regionaalse reoveepuhasti laiendamine 300 000 

AND-1 Andineeme veetöötlusjaama rajamine 116 280 

AND-2 Andineeme veetorustiku rekonstrueerimine 217 800 

HAR-2 Hara küla tuletõrje veehoidla rajamine 33 600 

KSL-4 Kuusalu küla ja aleviku ühisveevärkide ühendamine 90 420 

LES-3 Leesi küla ühisveevärkide ühendamine ja laiendamine 224 640 

JOA-2 Joaveski veetorustiku ehitus 207 360 

JUM-2 Juminda küla tuletõrje veehoidla rajamine 33 600 

KAS-2 Kasispea veetorustiku rekonstrueerimine 322 560 

KAS-3 Kasispea küla tuletõrje veehoidla rajamine 33 600 

KOD-2 Kodasoo ühisveevärgi rekonstrueerimine ja laiendamine 140 640 

KLK-1 Kolgaküla ühisveevärgi  laiendamine 194 880 

LES-2 Leesi küla tuletõrje veehoidla rajamine 33 600 

PSP-2 Pedaspea küla tuletõrje veehoidla rajamine 33 600 

PSP-3 Pedaspea küla ühisveevärgi laiendamine 65 280 

PÄR-2 Pärispea küla ühisveevärgi laiendamine 46 080 

SAL-1 Salmistu ühiskanalisatsiooni rajamine 1 771 980 

SRP-2 Suurpea ja Pärispea ühisveevärkide ühendamine 109 200 

STM-1 Leegiranna ühiskanalisatsiooni ühendamine Kuusalu regionaalse RVP-ga 248 160 

TAP-2 Tapurla küla ühisveevärgi laiendamine 153 600 

TRB-2 Turbuneeme küla tuletõrje veehoidla rajamine 33 600 

VAH-1 Vahastu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine 1 667 760 

VLK-2 Valkla vana küla ühisveevärgi laiendamine 315 120 

VIH-2 Vihasoo lõuna piirkonna ühisveevärgi rekonstrueerimine 78 240 

VIH-3 Vihasoo põhja piirkonna ühisveevärgi rekonstrueerimine 370 800 

VIR-2 Virve küla veevõrgu laiendamine 79 800 

 Pikaajaline programm kokku 6 922 200 

 KÕIK KOKKU 9 635 400 

Allikas: konsultant 

 

 

8.5. Maksumuste arvutuste alused 

Investeeringuprojektide maksumuste kalkuleerimisel on arvestatud alljärgnevate 

ühikhindade maksumustega: 
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Tabel 8-3: Tööde ühikhinnad 

jrk tööühikute nimetused 

töö 
käibemaksuta  

maksumus, 
eurot 

Ühisveevärk 

1 Veetorustiku De32…63 rajamine teealas ja  samas kaevikus teise torustikuga (jm) 60 

2 Veetorustiku De32…63 rajamine teealas  eraldi kaevikus (jm) 80 

3 
Veetorustiku De75...110 rajamine teealas  ja samas kaevikus  
teise torustikuga (jm) 

90 

4 Veetorustiku De75...110 rajamine teealas  eraldi kaevikus (jm) 110 

5 
Liitumispunktide rajamine koos De32..50 maakraanide ja siibrite paigaldamisega 
kinnistute juurde (tk) 

150 

Ühiskanalisatsioon 

6 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160…200 rajamine teealas ja  samas kaevikus 
teise torustikuga (jm) 

130 

7 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160…200 rajamine eraldi kaevikus (jm) 160 

8 Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega  kinnistute juurde (tk) 100 

9 
Kanalisatsiooni survetorustiku De75…110 rajamine teealas ja samas kaevikus teise 
torustikuga (jm) 

70 

10 Kanalisatsiooni survetorustiku De75…110 rajamine teealas ja eraldi kaevikus (jm) 90 

11 Isevoolse sadeveetorustiku De160…200 rajamine (jm) 130 

12 Sadevee kraavi rajamine koos kaevatud pinnase laialiplaneerimise või äraveoga (jm) 30 

13 
Reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav kompaktpumpla koos kahe 
pumba ning automaatse häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga) (tk) 

25 000 

Tuletõrjevesi 

14 
Tuletõrje veehoidla rajamine. Muldesse paigaldatav klaasplastist mahuti suurusega 
V=54 m³ koos soojustatud kuivhüdrandiga. Mahuti ja selle paigaldamise kulud. Lisaks 
hoidla juurde ümberpööramise platsi rajamine ning veevõtukoha tähistamine (tk) 

20 000 

15 
Tuletõrje veehoidla rajamine. Muldesse paigaldatav klaasplastist mahuti suurusega 
V=108 m³ koos soojustatud kuivhüdrandiga. Mahuti ja selle paigaldamise kulud. Lisaks 
hoidla juurde ümberpööramise platsi rajamine ning veevõtukoha tähistamine (tk) 

28 000 

16 
Tuletõrje veehoidla rajamine. Muldesse paigaldatav klaasplastist mahuti suurusega 
V=130 m³ koos soojustatud kuivhüdrandiga. Mahuti ja selle paigaldamise kulud. Lisaks 
hoidla juurde ümberpööramise platsi rajamine ning veevõtukoha tähistamine (tk) 

36 000 

Muud kulutused 

17 Projekteerimistööd (ehitustööde maksumusest) 5% 

18 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine (ehitustööde maksumusest) 5% 

19 Ettenägematud kulud (ehitustööde maksumusest) 10% 

Allikas: konsultant 
 

Tööde maksumused on hinnangulised ja tegelikkuses sõltuvad veel paljudest asjaoludest. 

Näiteks sellest, kas kanalisatsiooni- ja veetorustik paigaldatakse samaaegselt ja ühte 

kaevikusse või mitte. Üldjuhul on aga arvestatud sellega, et viiakse läbi hange või 

vähempakkumine kvalifitseeritud tööde teostaja leidmiseks ning arvestatakse kehtivate 

ehitusnormide ja seadusandlusega. Sealjuures eelnevalt kooskõlastatud ehitusprojekti ja 

hilisemate teostusjooniste koostamisega. 

 

 

8.6. Kuusalu valla asulate ÜVK arendamine 

8.6.1. Kuusalu alevik 

Kuusalu aleviku ühisveevärk ja –kanalisatsioon on rekonstrueeritud ja laiendatud aastatel 

2012 kuni 2014 EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames. Asula ÜVK vastab 

seadusandlusega kehtestatud nõuetele. Samas rekonstrueeriti veemajandusprojekti käigus 

vaid osaliselt asula sademeveetorustik. Samuti oleks otstarbekas Kuusalu küla 
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veevarustuskindluse parandamiseks ühendada Kuusalu aleviku ja Kuusalu küla 

ühisveevärgid. Pikaajalises perspektiivis peale Salmistu külas ühiskanalisatsiooni rajamist 

vajab laiendamist Allika külas asuv Kuusalu regionaalne reoveepuhasti.  

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Katlamaja ning tehase piirkonnas asuv sademeveetorustik ning –kaevud on 

amortiseerunud ning piirkonnas tekkiv sadevesi satub osaliselt reoveekanalisatsiooni, 

mis suurendab omakorda hüdraulilist koormust Kuusalu regionaalsele 

reoveepuhastile. 

 Kuusalu regionaalne reoveepuhasti tootlikkus pole piisav perspektiivselt Salmistu 

piirkonnast puhastisse suunatava reovee puhastamiseks. 

 Kuusalu reoveepuhastis tekkiva muda järeltöötlemiseks puuduvad tehnoloogilised 

seadmed. 

 

Kuusalu alevikus kavandatud projektide asukohad on näidatud skeemidel KUUSALU-1ja 

KUUSALU-2. Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised 

mahud ning maksumused: 

 
Tabel 8-4: Projekt KSL-1 

Kuusalu sademeveetorustike rekonstrueerimine 

Projekti nr: KSL-1 

Projekti asukoht: Kuusalu alevik  

Skeem KUUSALU-1 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Sademeveetorustike rekonstrueerimine       

1.1 
Katlamaja ja tehase piirkonna isevoolse sadeveetorustiku 
(De200…250pvc, valdavalt teealas) rekonstrueerimine kuni Kuusalu 
tee kraavini  

295 130 38 350 

2. Sademeveesüsteemide rekonstrueerimine kokku     38 350 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 1 918 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 918 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 3 835 

4. Projekti maksumus kokku     46 020 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 
Tabel 8-5: Projekt KSL-2 

Kuusalu regionaalse reoveepuhasti laiendamine 

Projekti nr: KSL-2 

Projekti asukoht: Allika küla 

Skeem KUUSALU-2 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Reoveepuhasti laiendamistööd       

1.1 

Täiendava õhupuhuri paigaldamine tehnohoonesse, suurendatakse 
fosforiärastuse reagendi dosaatorpumba tootlikkust, 
mudatihendamiseks täiendava lint-filterpressi paigaldamine (Q=4...6 
m3/h) või olemasoleva asendamine suurema tootlikkusega pressiga 
(Q=10...12 m3/h), olemasoleva asfalteeritud komposteerimisväljaku 
laiendamine 2000 m² võrra, komposteerimisseadme paigaldamine, 
täiendava ja esimesega analoogse aerotanki ja anoxytanki 
paigaldamine koos järelsetitiga 

Q=+840 
m3/d 
BHT7 

=+210 
kg/d 

+3500 
ie-d 

250 000 250 000 

2. Reoveepuhasti laiendamistööd kokku     250 000 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 12 500 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 12 500 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 25 000 

4. Projekti maksumus kokku     300 000 

Allikas: konsultandi arvutused 
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8.6.2. Kiiu alevik 

Kiiu aleviku elamute piirkonna ühisveevärk ja –kanalisatsioon on rekonstrueeritud ja 

laiendatud aastatel 2012 kuni 2014 EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames. 

Asula ÜVK vastab suuremas osas seadusandlusega kehtestatud nõuetele. 

Veemajandusprojekti käigus ei rekonstrueeritud aga Katusekivitehase piirkonnas asuvat 

amortiseerunud veetorustikku.  

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Katusekivitehase piirkonnas asuv veetorustik on amortiseerunud. Esineb torustiku 

purunemisi ja lekkeid ning tarbijateni jõudva joogivee kvaliteet ei vasta kehtestatud 

nõuetele. 

 Linnus tn sademeveetorustik on amortiseerunud ning piirkonnas tekkiv sademevesi 

jõuab osaliselt reoveekanalisatsiooni. 

 

Kiiu alevikus kavandatud projekti asukoht on näidatud skeemil KIIU. Alljärgnevas tabelis on 

esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning maksumused: 

 
Tabel 8-6: Projekt KIU-1 

Katusekivitehase piirkonna veetorustiku rekonstrueerimine 

Projekti nr: KIU-1 

Projekti asukoht: Kiiu alevik  

Skeem KIIU-2 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetorustike rekonstrueerimine       

1.1 
Katusekivitehase piirkonna veetorustiku (De63…110pe) 
rekonstrueerimine alates Kiiu veetöötlusjaamast kuni Kassi teeni 

1 495 110 164 450 

2. Veetorustike rekonstrueerimine kokku     164 450 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 8 223 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 8 223 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 16 445 

4. Projekti maksumus kokku     197 340 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 
Tabel 8-7: Projekt KIU-2 

Kiiu Linnus tn sademeveetorustike rekonstrueerimine 

Projekti nr: KIU-1 

Projekti asukoht: Kiiu alevik  

Skeem KIIU-1 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Sademeveetorustike rekonstrueerimine       

1.1 
Linnuse tn isevoolse sadeveetorustiku (De200pvc) rekonstrueerimine 
kuni Kiiu kraavini  

245 130 31 850 

2. Sademeveesüsteemide rekonstrueerimine kokku     31 850 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 1 593 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 593 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 3 185 

4. Projekti maksumus kokku     38 220 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
 

8.6.3. Kolga alevik 

Kolga aleviku ühisveevärk ja –kanalisatsioon on rekonstrueeritud ja laiendatud aastatel 

2012 kuni 2014 EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames. Asula ÜVK vastab 

seadusandlusega kehtestatud nõuetele, seetõttu puudub vajadus täiendavate 

investeeringuprojektide läbiviimiseks.  
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8.6.4. Andineeme küla 

Andineeme suvilaühistu Loo ja aiandusühistu Tülivere piirkonna ühisveevärk on rajatud 

1970-ndatel aastatel ning seda on parendatud 1990-ndate aastate alguses. Andineeme 

külaga seotud projektideks on asula kompaktselt hoonestatud piirkonnas olemasolevate 

eraldiseisvate veevarustussüsteemide rekonstrueerimine üheks veevärgiks koos 

tuletõrjehüdrantide paigaldamisega piirkonda ning puurkaevu nr 716 rekonstrueerimine 

veetöötlusega II-astme pumplaks. Veevõrgu tarbijateks on suvilaühistud Loo (31 

majapidamist, 78 elanikku) ja Tülivere (26 majapidamist, 65 elanikku) ning perspektiivselt 

EKE Puhkekodu kinnistule rajatav majutusasutus. Reovesi kogutakse mahutitesse või 

immutatakse heitvesi peale mehaanilist ja bioloogilist puhastust pinnasesse. Sadevesi 

immutatakse valdavalt pinnasesse või juhitakse kraavide kaudu Loo ojja. 

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Olemasolevad torustikud on osaliselt amortiseerunud ning tarbijateni jõudva joogivee 

kvaliteet ei vasta kehtivatele nõuetele. 

 Olemasolev torustik asub valdavalt erakinnistutel ning osaliselt läbib hooneid, 

puuduvad siibrid torustiku lekete lokaliseerimiseks. 

 Puurkaev-pumpla nr 716 on amortiseerunud ning selle vesi ei vasta joogivee 

kvaliteedi nõuetele. 

 Puudub nõuetekohane tuletõrje veevõtukoht. 

 

Andineeme külas kavandatud projektide asukohad on näidatud skeemil ANDINEEME. 

Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 

maksumused: 

 
Tabel 8-8: Projekt AND-1 

Andineeme veetöötlusjaama rajamine 

Projekti nr: AND-1 

Projekti asukoht: Andineeme küla  

Skeem ANDINEEME 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetöötlusjaama rajamine       

1.1 

Olemasolev puurkaev-pumpla nr 716 hoone lammutamine. Kõik 
olemasolevad torustikud, elektri- ja automaatikaseadmed 
demonteeritakse ja asendatakse. Puurkaevu ümber ehitatakse uus 
kergmetallist pumplahoone, kuhu paigaldatakse ka II-astme pumpla 
seadmed. Hoone varustatakse elektriküttega. 

1 22 400 22 400 

1.2 
Puurkaevule nr 716 paigaldatakse uus süvaveepump (Q=10 m³/h, 
H=50 m, P=3 kW), tagasilöögiklapp, veetõstetorustik, pumba- ja 
signaalkaabel, de20pe toru veetaseme mõõtmiseks. 

1 3 200 3 200 

1.3 

Juhtimisautomaatika paigaldamine veereservuaari täitmiseks selle 
veetaseme kontrollimiseks, süsteem ühendatakse puurkaevu nr 716 
süvaveepumbaga, mis käivitatakse tarbimise tippkoormuse jaoks. 
Samuti paigaldatakse automaatika II-astme pumpadele. 

1 4 800 4 800 

1.4 

Rajatakse uus maapealne 2-sektsiooniline (30+78 m³) 
monoliitbetoonist veereservuaar ja kaetakse see muldega.  
Reservuaari nivooandurite paigaldamine puurkaevude 
süvaveepumpade töö juhtimiseks. 

1 32 000 32 000 

1.5 

Survetõstepumpade paigaldamine: II-astme peapump (Q=10 m³/h, 
H=40 m, P=2,2 kW); II-astme teine pump (Q=10 m³/h, H=40 m, 
P=2,2 kW); Tuletõrjepump (Q=36 m³/h, H=40 m, P=5,5 kW). 
Sagedusmuundurite paigaldamine kõigile pumpadele. 

1 12 800 12 800 

1.6 
Veetöötlusseadmete paigaldamine. Kaks ekvivalentset filtermoodulit 
(kõrgus H=2350 mm, läbimõõt: max 1230 mm, Q=5 m³/h) 
rauaühendite eraldamiseks. 

1 15 300 15 300 

1.7 
Territooriumi ümbritsemine metallist piirdeaia ja lukustatava 
väravaga. 

1 6 400 6 400 

2. Veetöötlusjaama rajamine kokku     96 600 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 4 845 



Kuusalu valla ÜVK arendamise kava aastateks 2016-2027 

 

124 

 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 4 845 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 9 690 

4. Projekti maksumus kokku     116 280 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 
Tabel 8-9: Projekt AND-2 

Andineeme veetorustike rekonstrueerimine 

Projekti nr: AND-2 

Projekti asukoht: Andineeme küla  

Skeem ANDINEEME 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetorustike rekonstrueerimine       

1.1 

Aiandusühistu Tülivere piirkonnas asuva torustiku rekonstr. 
(De110…32pe, norm pinnas, valdavalt teealas) koos torustiku 
asukoha nihutamisega teealale, ühendamine II-astme pumplaga 
(puurkaev nr 716) maakraanide (26 tk), siibrite (3 tk) ja hüdrantide 
(3 tk) paigaldamine. 

1 080 110 118 800 

1.2 

Suvilaühistu Loo piirkonnas asuva torustiku rekonstr. (De110…32pe, 
norm pinnas, valdavalt teealas) koos torustiku asukoha nihutamisega 

teealale, ühendamine II-astme pumplaga (puurkaev nr 716) 
maakraanide (31 tk), siibrite (2 tk) ja hüdrantide (2 tk) 
paigaldamine. 

570 110 62 700 

2. Veetorustike rekonstrueerimine kokku     181 500 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5%  9 075 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5%  9 075 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 18 150 

4. Projekti maksumus kokku     217 800 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 

8.6.5. Hara küla 

Hara külaga seotud projektideks on olemasolevale puurkaev-pumplale rauaeraldussüsteemi 

ja asulasse tuletõrjeveemahuti paigaldamine. 2013. aastal oli Hara küla veevärgis 

paigaldatud 48 maakraani ja tarbijateks 30 majapidamist. Veetarbimise vajadus 

arvestuslikult kuni 11,3 m³/d. Perspektiivselt võib piirkonnas ühisveevärgiga liituda kuni 80 

majapidamist (kokku kuni 200 elanikku), veetarbimise vajadusega kuni 30 m³/d. Tarbimine 

sesoonselt suurem suveperioodil. 

 

Puurkaevu nr 16532 vesi ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi 

nõuetele raua (0,27 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 15.10.2006) osas. Teiste joogivee 

keemiliste näitajate osas andmed puuduvad. Reovesi kogutakse mahutitesse või 

immutatakse heitvesi peale mehaanilist või bioloogilist puhastust pinnasesse.  

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Puurkaev-pumpla nr 16532 vesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele. 

 Puudub nõuetekohane tuletõrje veevõtukoht. 

 

Hara külas kavandatud projektide asukohad on näidatud skeemil HARA. Alljärgnevates 

tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning maksumused: 
 

 
Tabel 8-10: Projekt HAR-1 

Hara küla puurkaevule veetöötlusseadmete paigaldamine 

Projekti nr: HAR-1 

Projekti asukoht: HARA küla  

Skeem HARA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetöötlusseadmete paigaldamine       
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1.1 

Olemasolevasse puurkaev-pumpla nr 16532 hoonesse survefiltrite 
paigaldamine (Q=120 l/min, 7.2 m³/h). Vajalik enne filtrite 
paigaldamist täiendava analüüsi tegemine selgitamaks välja joogivee 
vastavust nõuetele teiste ühendite osas. 

1 9 600 9 600 

2. Veetöötlusseadmete paigaldamine kokku     9 600 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 480 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 480 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 960 

4. Projekti maksumus kokku     11 520 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 
Tabel 8-11: Projekt HAR-2 

Hara küla tuletõrje veehoidla rajamine 

Projekti nr: HAR-2 

Projekti asukoht: Hara küla 

Skeem HARA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv 

 (jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Tuletõrje veehoidla rajamine       

1.1 
Tuletõrje veehoidla rajamine Hara külas puurkaev-pumpla nr 16532 
juurde. Muldesse paigaldatav mahuti suurusega V=108m³ koos 
soojustatud kuivhüdrandiga.  Lisaks veevõtukoha tähistamine. 

1 28 000 28 000 

1.2 Tuletõrje veehoidla rajamine kokku     28 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 1 400 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 400 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 2 800 

3. Projekti maksumus kokku     33 600 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

Lühiajalises investeeringuprogrammis ettenähtud investeeringud on planeeritud ellu viia 

Kuusalu Soojus OÜ poolt. Vajadusel taotletakse investeeringute elluviimiseks toetust SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Kuusalu Vallavalitsuselt. Mitmetes investeeringuid 

vajavates piirkondadades ei ole Kuusalu Soojus veel vee-ettevõtteks määratud, kuid peale 

investeeringute teostamist teeb Kuusalu Soojus OÜ Kuusalu Vallavalitsusele ettepaneku 

nimetatud piirkonnas enda määramiseks vee-ettevõtteks. 

 

8.6.6. Joaveski küla 

Joaveski külaga seotud projektideks on olemasolevale puurkaev-pumplale veetöötluse 

paigaldamine ning veetorustiku rekonstrueerimine ja laiendamine. Enne 

veetöötlemisseadmete valimist tuleb võtta uus veeanalüüs, viimane analüüs on aastast 

1975 ning näitab joogivees lubatust enamat rauasisaldust. Puurkaev-pumpla ja Astangu mü 

vaheline veetorustik on aladimensioneeritud (De40pe) ning veetorustiku laiendamisel 

Külaotsa ja Paesihi maaüksusteni vajab vajaliku surve tagamiseks torustiku kaugemate 

tarbijate juures asendamist suurema läbimõõduga torustikuga. Joaveski küla veevärgi 

tarbijateks on 19 majapidamist, arvestuslikult 48 inimesega ja perspektiivis 29 

majapidamist 73 inimesega, arvestusliku veetarbimise vajadusega kuni 11 m³/d.  Lisaks 

planeeritakse Joaveski elektrijaama juurde rajada tulevikus konverentsi- ja puhkekeskust 

(arvestuslikult 5 töötajat ja 50 klienti), veetarbimise vajadusega 1,1 m³/d. Kokku võib 

veetarbimise vajadus olla kuni 12,1 m³/d.  

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Puurkaev-pumpla nr 1070 vesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele. 

 Olemasolev veetorustik on aladimensioneeritud ning osad kinnistud pole ühendatud 

ühisveevärgiga. 
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Joaveski külas kavandatud projektide asukohad on näidatud skeemil JOAVESKI. 

Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 

maksumused: 

 

 
Tabel 8-12: Projekt JOA-1 

Joaveski küla puurkaevule veetöötlusseadmete paigaldamine 

Projekti nr: JOA-1 

Projekti asukoht: Joaveski küla  

Skeem JOAVESKI 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetöötlusseadmete paigaldamine       

1.1 

Olemasolevasse puurkaev-pumpla nr 1070 hoonesse rauaeralduseks 
survefiltrite paigaldamine (Q=60 l/min, 4,8 m³/h). Vajalik enne 
filtrite paigaldamist täiendava analüüsi tegemine selgitamaks välja 
joogivee vastavust nõuetele teiste ühendite osas. 

1 6 400 6 400 

2. Veetöötlusseadmete paigaldamine kokku     6 400 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 320 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 320 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 640 

4. Projekti maksumus kokku     7 680 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 
Tabel 8-13: Projekt JOA-2 

Joaveski veetorustiku ehitus 

Projekti nr: JOA-2 

Projekti asukoht: Joaveski küla  

Skeem JOAVESKI 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetorustiku ehitus       

1.1 
Puurkaev nr 1070 ja Jõe mü vahelise olemasoleva torustiku De40pe 
asendamine suurema läbimõõduga torustikuga (De63pe, norm 
pinnas), maakraanide (10 tk) ja  siibri(1 tk)  paigaldamine. 

910 80 72 800 

1.2 
Jõe ning Jõesängi ja Külaotsa mü vahelise torustiku (De63pe, norm 
pinnas), maakraanide (3 tk) ja siibri (1 tk) paigaldamine. 

210 80 16 800 

1.3 
Elumaja nr 11 ja Pundi mü vahelise torustiku (De63…32pe, norm 
pinnas), maakraanide (6 tk) ja siibri (1 tk) paigaldamine. 

1 040 80 83 200 

2. Veetorustiku ehitus kokku     172 800 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5%  8 640 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5%  8 640 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 17 280 

4. Projekti maksumus kokku     207 360 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

Lühiajalises investeeringuprogrammis ettenähtud investeeringud on planeeritud ellu viia 

Kuusalu Soojus OÜ poolt. Vajadusel taotletakse investeeringute elluviimiseks toetust SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Kuusalu Vallavalitsuselt. Mitmetes investeeringuid 

vajavates piirkondadades ei ole Kuusalu Soojus veel vee-ettevõtteks määratud, kuid peale 

investeeringute teostamist teeb Kuusalu Soojus OÜ Kuusalu Vallavalitsusele ettepaneku 

nimetatud piirkonnas enda määramiseks vee-ettevõtteks. 

 

8.6.7. Juminda küla 

Juminda külaga seotud projektideks on olemasolevale puurkaevule uue pumplahoone 

ehitamine ja asulasse tuletõrjeveemahuti paigaldamine. Puuduvad joogivee analüüsid. Peale 

analüüside võtmist täpsustub pumplasse veetöötluse paigaldamise vajadus. Tõenäoliselt on 

vajalik vähemalt rauaeraldusseadmete paigaldamine. 
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2014. aastal oli Juminda küla veevärgis paigaldatud 36 maakraani. Perspektiivselt võib 

piirkonnas ühisveevärgiga liituda kuni 50 majapidamist (kokku kuni 125 elanikku), 

veetarbimise vajadusega kuni 18,8 m³/d. Tarbimine sesoonselt suurem suveperioodil. 

Reovesi kogutakse mahutitesse või immutatakse heitvesi peale mehaanilist või bioloogilist 

puhastust pinnasesse. 

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Puurkaev-pumpla nr 30722 on amortiseerunud ja selle vesi ei vasta joogivee 

kvaliteedi nõuetele. 

 Puudub nõuetekohane tuletõrje veevõtukoht. 

 

Juminda külas kavandatud projektide asukohad on näidatud skeemil JUMINDA. 

Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 

maksumused: 

 
Tabel 8-14: Projekt JUM-1 

Juminda küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine 

Projekti nr: JUM-1 

Projekti asukoht: Juminda küla  

Skeem JUMINDA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine       

1.1 

Olemasoleva puurkaev-pumpla nr 30722 hoone lammutamine. Kõik 
olemasolevad torustikud, elektri- ja automaatikaseadmed 
demonteeritakse ja asendatakse. Puurkaevu ümber ehitatakse uus 
kergmetallist pumplahoone. Hoone varustatakse elektriküttega. 

1 25 600 25 600 

1.2 
Puurkaevule paigaldatakse uus süvaveepump (Q=5 m³/h), 
tagasilöögiklapp, veetõstetorustik, pumba- ja signaalkaabel, de20pe 
toru veetaseme mõõtmiseks. 

 1  3 200 3 200 

1.3 
Veetöötlusseadmete paigaldamine. Kaks ekvivalentset filtermoodulit 
(Q=5 m³/h) rauaühendite eraldamiseks. 

1 9 600 9 600 

2. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine kokku   38 400 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 1 920 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 920 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 3 840 

4. Projekti maksumus kokku     46 080 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-15: Projekt JUM-2 

Juminda küla tuletõrje veehoidla rajamine 

Projekti nr: JUM-2 

Projekti asukoht: Juminda küla 

Skeem JUMINDA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv 

 (jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Tuletõrje veehoidla rajamine       

1.1 
Tuletõrje veehoidla rajamine Juminda külas puurkaev-pumpla nr 
30722 juurde. Muldesse paigaldatav mahuti suurusega V=108m³ 
koos soojustatud kuivhüdrandiga.  Lisaks veevõtukoha tähistamine. 

1 28 000 28 000 

1.2 Tuletõrje veehoidla rajamine kokku     28 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 1 400 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 400 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 2 800 

3. Projekti maksumus kokku     33 600 

Allikas: konsultandi arvutused 
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8.6.8. Kaberla küla 

Kaberla külaga seotud projektideks oli Kuusalu valla ÜVK arendamise kavas 2008.aastal 

esitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni väljaehitamine asula perspektiivses Uus-Kaberla 

elamuarenduspiirkonnas, mille moodustavad Nõmmiku III ja Pärna II kinnistud, koos 

järgmiste naabruses asuvate kinnistutega: Aia, Tallukmäe, Pärna III, Veskimäe, Talukmäe, 

Mikle, Ilumäe, Vahtra, Rästiku ja Tammeniidu. Detailplaneeringu koostajaks on Ramboll 

Eesti AS (2007.a). Planeeritavale alale on kavas rajada puurkaev-pumpla koos 

veetöötlusega ja mahutitega. Veevõrk on planeeritud rajada ringvõrguna. Reoveed 

kogutakse isevoolselt kokku ja juhitakse nelja ülepumpla kaudu Nõmmiku kinnistule 

planeeritavasse reoveepuhastisse. Planeeringu alale tuleb elama 112 leibkonda ja rajatakse 

30-kohaline lasteaed. Planeeringu koostaja poolt on prognoositud veetarbimiseks Qkesk= 

57,0 m³/d, Qmax=9,9 m³/h, ja reovee vooluhulgaks koos infiltratsiooniga (10%) ja 

puurkaev-pumpla filtrite pesuveega Qkesk= 59,0 m³/d, Qmax=8,3 m³/h. Arvestades 

asjaoluga, et tegemist on uuselamu arenduspiirkonnaga, siis tuleb piirkonna ühisveevärgi ja 

–kanalisatsiooni rajatised rajada kinnisvaraarendaja poolt vastavalt kehtestatud 

detailplaneeringule. 

 

Kaberla-Nõmmiku elamupiirkonnas Kiviaia teel toimub ühisveevärgi varustamine joogiveega 

puurkaevust nr 20315. Reovesi kogutakse mahutitesse või immutatakse heitvesi peale 

mehaanilist või bioloogilist puhastust pinnasesse. 

 

 

8.6.9. Kasispea küla 

Kasispea külaga seotud projektideks on olemasoleva puurkaev-pumpla ja ühisveevärgi 

rekonstrueerimine. Olemasolev veevärk on ehitatud 1960-ndatel ja osaliselt 1990-ndatel 

aastatel. Varasemalt ehitatud osa on amortiseerunud ja halvas seisukorras. Puuduvad 

maakraanid. Puurkaev nr 6985 on amortiseerunud, selle vesi ei vasta joogivee kvaliteedi 

nõuetele ning selle ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 30 meetrit. Puurkaevust 18 

meetri kaugusel asub maantee. Olemasoleva veevärgi tarbijateks on 26 leibkonda, 

arvestusliku veetarbimise vajadusega kuni 9,8 m³/d. Kasispea küla ühisveevärgi 

perspektiivseks suuruseks on kuni 50 leibkonda veetarbimise vajadusega kuni 18,8 m³/d.  

Vastavalt veeseaduse § 28 lg 4 p 3 võib Keskkonnaamet määrata veehaarde 

sanitaarkaitseala ulatuseks 10 meetrit puurkaevust kui põhjaveekiht on hästi kaitstud ning 

seda kinnitab eksperthinnang ja sanitaarkaitseala vähendamiseks on saadud Terviseameti 

kirjalik nõusolek. Arvestades tegelikke asjaolusid peab puurkaevu valdaja peab esitama 

taotluse sanitaarkaitseala vähendamiseks. Alternatiivseks ning samas ka kulukamaks 

lahenduseks oleks uue puurkaevu rajamine koos selleks sobiva asukoha leidmisega.  

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Puurkaev-pumpla nr 6985 on amortiseerunud ja selle vesi ei vasta joogivee 

kvaliteedi nõuetele. 

 Veetorustikud on osaliselt amortiseerunud ning osadel kinnistutel puudub ühendus 

ühisveevärgiga. 

 Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatusega 30 meetrit pole tagatud ning seda tuleks 

võimalusel vähendada. 

 Puudub nõuetekohane tuletõrje veevõtukoht. 

 

Kasispea külas kavandatud projektide asukohad on näidatud skeemil KASISPEA. 

Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 

maksumused: 
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Tabel 8-16: Projekt KAS-1 

Kasispea küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine 

Projekti nr: KAS-1 

Projekti asukoht: Kasispea küla  

Skeem KASISPEA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine       

1.1 

Olemasoleva puurkaev-pumpla nr 6985 hoone lammutamine. Kõik 
olemasolevad torustikud, elektri- ja automaatikaseadmed 
demonteeritakse ja asendatakse. Puurkaevu ümber ehitatakse uus 
kergmetallist pumplahoone. Hoone varustatakse elektriküttega. 

1 25 600 25 600 

1.2 
Puurkaevule paigaldatakse uus süvaveepump (Q=5 m³/h), 
tagasilöögiklapp, veetõstetorustik, pumba- ja signaalkaabel, de20pe 
toru veetaseme mõõtmiseks. 

 1  3 200 3 200 

1.3 
Veetöötlusseadmete paigaldamine. Kaks ekvivalentset filtermoodulit 
(Q=5 m³/h) raua- ja mangaaniühendite eraldamiseks. 

1 9 600 9 600 

2. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine kokku   38 400 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 1 920 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 920 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 3 840 

4. Projekti maksumus kokku     46 080 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 
Tabel 8-17: Projekt KAS-2 

Kasispea veetorustiku rekonstrueerimine 

Projekti nr: KAS-2 

Projekti asukoht: Kasispea küla  

Skeem KASISPEA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetorustiku rekonstrueerimine       

1.1 
Pedaku ja Männipõllu, Kasemäe  ning Tooma mü vahelise 
veetorustiku ehitus (De50…32pe), maakraanide (5 tk) ja siibri (1 tk) 
paigaldus 

510 80 40 800 

1.2 
Junkru mü ja puurkaev-pumpla nr 6985 vahelise veetorustiku ehitus 
koos Pihlaka ja Kolmnurga mü haruga (De50…40pe) koos 
maakraanide (4 tk) ja siibrite (2 tk) paigaldamisega 

280 80 22 400 

1.3 
Nõmmekaevu ja Vaheoja mü vahelise veetorustiku ehitus koos 
Kullikõrve mü haruga (De50…40pe) koos maakraanide (11 tk) ja 
siibrite (3 tk) paigaldamisega 

1 100 80 88 000 

1.4 
Kasekivi, Tamme, Ranna-Tamme ja Keskküla mü vahelise 
veetorustiku ehitus (De50…32pe) koos maakraanide (8tk) ja siibri (1 
tk) paigaldamisega 

390 80 31 200 

1.5 
Karo ja Allika mü vahelise torustiku ehitus  (De50…32pe) koos 
maakraanide (7 tk) ja siibri (1 tk) paigaldamisega 

1 080 80 86 400 

2. Veetorustiku ehitus kokku     268 800 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 13 440 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 13 440 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 26 880 

4. Projekti maksumus kokku     322 560 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-18: Projekt KAS-3 

Kasispea küla tuletõrje veehoidla rajamine 

Projekti nr: KAS-3 

Projekti asukoht: Kasispea küla 

Skeem KASISPEA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv 

 (jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 
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1. Tuletõrje veehoidla rajamine       

1.1 
Tuletõrje veehoidla rajamine Kasispea külas Pedaku maaüksuse 
juurde. Muldesse paigaldatav mahuti suurusega V=108m³ koos 
soojustatud kuivhüdrandiga.  Lisaks veevõtukoha tähistamine. 

1 28 000 28 000 

1.2 Tuletõrje veehoidla rajamine kokku     28 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 1 400 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 400 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 2 800 

3. Projekti maksumus kokku     33 600 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 

8.6.10. Kiiu-Aabla küla 

Kiiu-Aabla küla ühisveevärk on ühendatud Kolga-Aabla küla ühisveevärgiga ning asulaga 

seotud ÜVK projekte ei ole planeeritud. Kiiu-Aabla küla olemasolevate ÜVK rajatiste 

asukohad on näidatud skeemil KIIU-AABLA.  
 

 

8.6.11. Kodasoo küla 

Kodasoo külaga seotud projektiks on mõisa ja kortermajade vahel asuva puurkaevu nr 903 

rekonstrueerimine ja olemasoleva veetorustiku asendamine uuega ning laiendamine. 

Olemasolevale 9 majapidamisele ning töökojale ning mõisale lisanduvad juurde perspektiivis 

kuni 18 majapidamist. Kodasoo mõisa perspektiivne veevajadus sõltub selle 

ümberehitamisest tulevikus hotelliks või konverentsikeskuseks. 2015.aasta suve seisuga 

puudus täpsem informatsioon mõisa arendamise plaanide osas. Veetarbimise vajadus on 

arvestatud kuni 50 inimesele. Kodasoo külas Kodasoo oja ehituskeeluvööndis veetorustiku 

rajamisel tuleb arvestada looduskaitseseaduse §38 lg 5 p 8 sätestatuga, mis eeldab 

veekogude ehituskeeluvööndisse tehnovõrkude rajamisel eelnevalt tööde planeerimist valla 

üldplaneeringus või vastavat töölõiku puudutava detailplaneeringu koostamist.  

 

Kodasoo küla reovesi kogutakse mahutitesse või puhastatakse lokaalselt. Lähtuvalt 

väikesest reostuskoormusest hektari kohta ning põhjavee kaitstusest, pole vajalik 

reoveekogumisala moodustamine Kodasoo külasse. Sadevesi immutatakse haljasaladele, 

teeäärsetesse kraavidesse või suunatakse Kodasoo jõkke. 

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Puurkaev-pumpla nr 903 on amortiseerunud ning vajab uuendamist. 

 Osadel kinnistutel puudub ühendus ühisveevärgiga. 

 

Kodasoo külas kavandatud projektide asukohad on näidatud skeemil KODASOO. 

Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 

maksumused: 
 
Tabel 8-19: Projekt KOD-1 

Kodasoo küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine 

Projekti nr: KOD-1 

Projekti asukoht: Kodasoo küla  

Skeem KODASOO 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine       

1.1 

Olemasoleva puurkaev-pumpla hoone korrastamine, pumpla sisese 
torustiku väljavahetamine, uue süvaveepumba ja sagedusmuunduri 
paigaldamine, veetöötlusseadme asendamine suurema tootlikkusega 
seadmete vastu. 

1 16 000 16 000 

2. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine kokku   16 000 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 800 
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3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 800 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 1 600 

4. Projekti maksumus kokku     19 200 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 
Tabel 8-20: Projekt KOD-2 

Kodasoo ühisveevärgi rekonstrueerimine ja laiendamine 

Projekti nr: KOD-2 

Projekti asukoht: Kodasoo küla  

Skeem KODASOO 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetorustiku rekonstrueerimine ja rajamine       

1.1 
Puurkaev nr 903 ja Tiitsu maaüksuse vahelise torustiku ehitamine 
(De63…32pe) koos maakraanide (9 tk) ja siibrite (2 tk) 
paigaldamisega 

550 80 44 000 

1.2 
Meierei ja Uuesarapiku mü vahelise torustiku ehitamine (De63…32pe) 
koos maakraanide (6 tk) ja siibri (1 tk) paigaldamisega 

510 80 40 800 

1.3 
Oja ja Pärna mü vahelise torustiku ehitamine (De63…32pe) koos 
maakraanide (3 tk) ja siibri (1 tk) paigaldamisega 

260 80 20 800 

1.4 
Puurkaev nr 903 ja mõisa ning Patarei mü vahelise torustiku 
ehitamine (De50…32pe) koos maakraanide (3 tk) ja siibrite (2 tk) 
paigaldamisega 

145 80 11 600 

2. Veetorustiku rekonstrueerimine ja rajamine kokku     117 200 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 5 860 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 5 860 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 11 720 

4. Projekti maksumus kokku     140 640 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 

8.6.12. Kolga-Aabla küla 

Kolga-Aabla puurkaev-pumpla nr 727 on rekonstrueeritud ning Ussi kinnistule on rajatud 

uus puurkaev-pumpla, mille juurde on paigaldatud veetöötlusseadmed. Asula 

ühisveevärgiga on küla individuaalelamute piirkonnas liitunud 63 leibkonda, veetarbimise 

vajadus on arvestuslikult kuni 23,6 m³/d ja KÜ Mereranna kortermajade piirkonnas 24 

leibkonda, veetarbimise vajadusega kuni 9,0 m³/d. Perspektiivis on küla ühisveevärgi 

tarbimine kokku 87 leibkonna ja endise töökoja territooriumil tegutsevate asutuste ulatuses  

arvestuslikult kuni 32,8 m³/d. Kahe puurkaev-pumpla kasutamisega on võimalik rahuldada 

kogu küla veevajadus. 

 

KÜ Mereranna juurde endise reovee ülepumpla asemel on juba rajatud biopuhasti. Lähtuvalt 

endise kalatööstuse piirkonna edasisest arendamisest ning detailplaneeringu koostamisest 

kinnistule võib tulevikus osutuda vajalikuks amortiseerunud reoveepuhasti asendamine 

uuega. Sellisel juhul tuleks kaaluda kogu Kolga-Aabla küla individuaalmajade piirkonna 

reovee kanaliseerimist ning puhastamist uues puhastis.  Sadevesi immutatakse 

haljasaladele ja teeäärsetesse kraavidesse. Käesoleva ÜVK arendamise kavaga pole ette 

nähtud täiendavate investeeringuprojektide elluviimist Kolga-Aabla külas. Olemasolevad 

ÜVK rajatised on esitatud skeemil KOLGA-AABLA. 

 

 

8.6.13. Kolgaküla 

Kolgakülaga seotud ÜVK projektiks on olemasoleva veevõrgu laiendamine. Veevärgiga pole 

ühendatud küla lääneosas (Liiva mü kuni Pearu mü ja Kalda mü) ning idaosas (Kärga mü 

kuni Mihkli mü) asuvad maaüksused. MTÜ Kolgaküla Seltsi ühisveevärgiga on ühendatud 28 

leibkonda. Kolgaküla saekaatri piirkonnas vajab olemasolev väikese läbimõõduga 
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veetorustik asendamist uuega. Olemasolev Päästeotsa kortermajade reoveepuhasti on 

täielikult amortiseerunud ning vajab asendamist uuega. 

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Saekaatri piirkonna veetorustik on aladimensioneeritud. 

 Osadel kinnistutel puudub ühendus ühisveevärgiga. 

 Päästeotsa kortermajade reoveepuhasti on amortiseerunud ning ei tööta 

nõuetekohaselt. 

 Kanalisatsioonitorustik Päästeotsa kortermajade ning reoveepuhastivahel on 

amortiseerunud. 

 

Kolgakülas kavandatud projektide asukohad on näidatud skeemil KOLGAKÜLA. 

Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 

maksumused: 

 
Tabel 8-21: Projekt KLK-1 

Kolgaküla ühisveevärgi  laiendamine 

Projekti nr: KLK-1 

Projekti asukoht: Kolgaküla  

Skeem KOLGAKÜLA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetorustiku rekonstrueerimine ja rajamine       

1.1 
Saekaatri (Accipteri mü) juures asuva olemasoleva veetorustiku 
asendamine (De50…32pe) koos maakraanide (2 tk) ja siibri (1 tk) 
paigaldamisega 

300 80 24 000 

1.2 
Kärga mü ja Kadaka mü ning Mihkli Mü vahelise torustiku rajamine 
(de50…32pe) koos maakraanide (10 tk) ja siibrite (2 tk) 
paigaldamisega 

740 80 59 200 

1.3 
Liiva, Pearu ja Kalda vahelise veetorustiku ehitamine (De50…32pe) 
koos maakraanide (8 tk) ja siibrite (2 tk) paigaldamisega 

990 80 79 200 

2. Veetorustiku rekonstrueerimine ja rajamine kokku     162 400 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 8 120 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 8 120 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 16 240 

4. Projekti maksumus kokku     194 880 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 
Tabel 8-22: Projekt KLK-2 

Kolgaküla reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Projekti nr: KLK-2 

Projekti asukoht: Kolgaküla 

Skeem KOLGAKÜLA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv 

 (jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Reoveepuhasti rekonstrueerimine       

1.1 

Olemasoleva Kolgaküla Päästeotsa reoveepuhasti lammutamine ja 
selle asemele uue paigaldamine orgaanilise tootlikkusega kuni 50 ie-
d. Eelpuhasti, reoveepuhasti ja tehnohoone rajamine. Puhasti 
juurdepääsutee korrastamine, puhasti ümbritsemine piirdeaia ning 
väravaga. Biotiikide puhastamine. 

1 60 000 60 000 

1.2 Rekonstrueerimistööd kokku   60 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 3 000 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 3 000 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 6 000 

3. Projekti maksumus kokku     72 000 

Allikas: konsultandi arvutused 
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Tabel 8-23: Projekt KLK-3 
Kolgaküla kanalisatsiooni rekonstrueerimine 

Projekti nr: KLK-1 

Projekti asukoht: Kolgaküla  

Skeem KOLGAKÜLA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine       

1.1 
Päästeotsa kortermajade ning reoveepuhasti vahelise isevoolse 
kanal.torustiku ja kaevude rekonstr. (De160pvc) 

520 150 78 000 

2. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine kokku     78 000 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 3 900 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 3 900 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 7 800 

4. Projekti maksumus kokku     93 600 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

Lühiajalises investeeringuprogrammis ettenähtud investeeringud on planeeritud ellu viia 

Kuusalu Soojus OÜ poolt. Vajadusel taotletakse investeeringute elluviimiseks toetust SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Kuusalu Vallavalitsuselt. Mitmetes investeeringuid 

vajavates piirkondadades ei ole Kuusalu Soojus veel vee-ettevõtteks määratud, kuid peale 

investeeringute teostamist teeb Kuusalu Soojus OÜ Kuusalu Vallavalitsusele ettepaneku 

nimetatud piirkonnas enda määramiseks vee-ettevõtteks. 

 

8.6.14. Kuusalu küla 

Kuusalu külaga seotud projektideks on olemasolevale Veekulli veetöötlusjaamale 

ammooniumi eraldamiseks täiendava filtersüsteemi paigaldamine, tuletõrjevee mahuti 

paigaldamine ning pikemas perspektiivis asula veevarustuskindlustuse suurendamiseks 

Kuusalu küla ühisveevärgi ühendamine Kuusalu aleviku ühisveevärgiga. Kuusalu küla 

ühisveevärgiga on liitunud 67 leibkonda ehk 168 inimest, veetarbimise vajadusega kuni 

25,2 m³/d. Puurkaevu nr 18437 vesi ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee 

kvaliteedi nõuetele raua (0,48 mg/l nõutud 0,2 mg/l asemel, 23.03.2004) ja ammooniumi 

osas (2,3 mg/l nõutud 0,5 mg/l asemel, 23.03.2004). Veetöötlusjaamas olev aeratsiooni 

ning filtritega toimiv raua- ning ammooniumieraldussüsteem ei suuda joogivees vähendada 

ammooniumisisaldust nõutavale tasemele. 

 

Kinnistute reovesi kogutakse kokku ning suunatakse ühiskanalisatsiooni kaudu 

puhastamiseks Kuusalu regionaalsesse reoveepuhastisse. Sadevesi immutatakse 

haljasaladele ja teeäärsetesse kraavidesse. 

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Ühisveevärgi vesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele. 

 Asulas puudub tuletõrje veevõtukoht. 

 

Kuusalu külas kavandatud projektide asukohad on näidatud skeemil KUUSALU-2. 

Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 

maksumused: 

 
Tabel 8-24: Projekt KSL-2 

Kuusalu küla Veekulli veetöötlusjaama täiendava filtersüsteemi paigaldamine 

Projekti nr: KSL-2 

Projekti asukoht: Kuusalu küla  

Skeem KUUSALU-2 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetöötlusseadmete paigaldamine       

1.1 
Täiendava aeratsiooni ja filtersüsteemi paigaldamine NH4 
eraldamiseks joogiveest 

1 5 000 5 000 

2. Veetöötlusseadmete paigaldamine kokku     5 000 
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3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 250 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 250 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 500 

4. Projekti maksumus kokku     6 000 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-25: Projekt KSL-3 

Kuusalu küla tuletõrje veehoidla rajamine 

Projekti nr: KSL-3 

Projekti asukoht: Kuusalu küla 

Skeem KUUSALU-2 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv 

 (jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Tuletõrje veehoidla rajamine       

1.1 
Tuletõrje veehoidla rajamine Kuusalu külas Veekulli veetöötlusjaama 
juurde. Muldesse paigaldatav mahuti suurusega V=108m³ koos 
soojustatud kuivhüdrandiga.  Lisaks veevõtukoha tähistamine. 

1 28 000 28 000 

1.2 Tuletõrje veehoidla rajamine kokku     28 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 1 400 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 400 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 2 800 

3. Projekti maksumus kokku     33 600 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-26: Projekt KSL-4 

Kuusalu küla ja aleviku ühisveevärkide ühendamine 

Projekti nr: KSL-4 

Projekti asukoht: Kuusalu küla  

Skeem KUUSALU-2 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetorustiku rekonstrueerimine ja rajamine       

1.1 
Teemeistri piirkonna ja Kapa mü vahelise torustiku rajamine 
(De110…32pe) koos maakraani (1 tk), tuletõrjehüdrantide (3 tk) ja 
siibrite (2 tk) paigaldamisega 

685 110 75 350 

2. Veetorustiku rekonstrueerimine ja rajamine kokku     75 350 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 3 768 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 3 768 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 7 535 

4. Projekti maksumus kokku     90 420 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 

8.6.15. Leesi küla 

Leesi külaga seotud projektideks on uue puurkaevu ja veetöötlusjaama rajamine Leesi küla 

rahvamaja vahetus läheduses asuvale maaüksusele ja olemasolevate veevõrkude 

ühendamine ning laiendamine. 2-astmelise pumpla juurde rajatakse aastaringseks tuletõrje 

veevõtuks kaev, mis ühendatakse isevoolselt pumpla mahutiga. Puurkaev-pumpla 1041 

asub Meieri maaüksusel, mille omanik on väljendanud soovi loobuda küla ühisveevärgi 

varustamisest joogiveega. Pumplaks on puurkaevu juurde paigaldatud soojustatud 

konteiner, mida on võimalik vajadusel teisaldada. Lähtuvalt olemasoleva puurkaevu soovist 

ning arvestades varasemate kohtuvaidlustega seoses küla ühisveevärgi varustamisega 

nimetatud puurkaevu kaudu on perspektiivselt ette nähtud uue puurkaevu rajamine Leesi 

rahvamaja lähedale avalikus kasutuses olevale kinnistule.  

 

Leesi külas on 4 eraldiseisvat veevärki: 
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 Pankrotistunud MTÜ-le Leesi Külaselts kuulunud veevärk, 16 leibkonda, 40 elanikku, 

veetarbimine puurkaev nr 1041 baasil arvestuslikult kuni 6,0 m³/d; 

 MTÜ-le Leesi Luha Veeühistu kuuluv veevärk, 4 leibkonda, 10 elanikku, veetarbimine 

arvestuslikult kuni 1,5 m³/d, puurkaev seadustamisel; 

 Tiit Nuudile kuuluv veevärk, 4 leibkonda, 10 elanikku, veetarbimine puurkaev nr 

20657 baasil arvestuslikult kuni 1,5 m³/d; 

 MTÜ-le Leesi Veevärk kuuluv veevärk, 5 leibkonda, 13 elanikku, veetarbimine 

puurkaev nr 16060 baasil arvestuslikult kuni 2,0 m³/d. 

 

Mitte ühegi ülalnimetatud puurkaevu sanitaarkaitseala ei vasta sanitaarkaitseala nõuetele ja 

vesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele Lubatust suurem on raua, ammooniumi ja 

mangaanisisaldus. Veevärkide ühendamisel ja laiendamisel on perspektiivis ühisveevärgi 

tarbijateks 74 leibkonda, 185 elanikuga ning veetarbimisega kuni 27,8 m³/d. Lisaks on 

veevärgiga ühendatud Leesi küla rahvamaja. 

 

Kinnistute reovesi kogutakse mahutitesse või immutatakse heitvesi peale mehaanilist või 

bioloogilist puhastust pinnasesse. Sadevesi immutatakse haljasaladele ja teeäärsetesse 

kraavidesse. 

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Ühisveevärgi vesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele. 

 Asulas puudub tuletõrje veevõtukoht. 

 

Leesi külas kavandatud projektide asukohad on näidatud skeemil LEESI. Alljärgnevates 

tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning maksumused: 

 
Tabel 8-27: Projekt LES-1 

Leesi küla puurkaev-pumpla rajamine 

Projekti nr: LES-1 

Projekti asukoht: Leesi küla  

Skeem LEESI 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine       

1.1 Puurkaevu rajamine Leesi küla Rahvamaja mü juurde 1 6 400 6 400 

1.2 
Puurkaev-pumpla hoone ehitamine ning hoonesse või selle juurde 
kuni 10 m³ suuruse mahuti paigaldamine 

 1 25 000 25 000 

1.3 
Puurkaevule süvaveepumba (Q=5-7 m³/h), tagasilöögiklapi, 
veetõstetorustiku, pumba- ja signaalkaabli, de20pe toru 
paigaldamine veetaseme mõõtmiseks 

1 2 000 2 000 

1.4 
Raua- ja mangaanieraldusseadmete (Q=5 - 7 m³/h) paigaldamine. 
Seadmete lõplik valik ja maksumus sõltub rajatava puurkaevu 
tootlikkusest ja veeanalüüside tulemustest 

1 9 600 9 600 

1.5 
Aeratsiooni- ja filtersüsteemi paigaldamine ammooniumi 
eraldamiseks 

1 6 000 6 000 

1.6 
II-astme pumpade (Q=7 m³/h), sagedusmuunduri, rõhuanduri, 
hüdrofoori ja automaatika paigaldamine 

1 6 400 6 400 

2. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine kokku   55 400 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 2 770 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 2 770 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 5 540 

4. Projekti maksumus kokku     66 480 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-28: Projekt LES-2 

Leesi küla tuletõrje veehoidla rajamine 

Projekti nr: LES-2 

Projekti asukoht: Leesi küla 

Skeem LEESI 
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jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv 

 (jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Tuletõrje veehoidla rajamine       

1.1 
Tuletõrje veehoidla rajamine Leesi rahvamaja kinnistu juurde. 
Muldesse paigaldatav mahuti suurusega V=108m³ koos soojustatud 
kuivhüdrandiga.  Lisaks veevõtukoha tähistamine. 

1 28 000 28 000 

1.2 Tuletõrje veehoidla rajamine kokku     28 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 1 400 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 400 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 2 800 

3. Projekti maksumus kokku     33 600 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 
Tabel 8-29: Projekt LES-3 

Leesi küla ühisveevärkide ühendamine ja laiendamine 

Projekti nr: LES-3 

Projekti asukoht: Leesi küla  

Skeem LEESI 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetorustiku rekonstrueerimine ja rajamine       

1.1 

Rahvamaja puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama ühendamine Leesi 
küla veetorustikuga (De75pe) ning olemasoleva aladimensioneeritud 
veetorustiku (De40pe ja De32pe) asendamine uuega (De75pe) lõigus 
Meierei mü kuni Kiriku mü koos maakraanide (6 tk) ja siibrite (4 tk) 
paigaldamisega 

850 80 68 000 

1.2 
Leesi Poe mü ja Suigu ning Leesiranna mü-de vahelise veetorustiku 
ehitamine (De40…32pe) koos maakraanide (3 tk) ja siibri (1 tk) 
paigaldamisega 

280 80 22 400 

1.3 
Kaasiku mü ja Kiviranna mü vahelise veetorustiku ehitamine 
(De50pe) koos maakraani (1 tk) ja siibrite (2 tk) paigaldamisega 

410 80 32 800 

1.4 
Kiviranna mü ja Kalda mü vahelise veetorustiku ehitamine (De50pe) 
koos Liiva-Hansu ja Mölleri haruga (De40pe) koos maakraanide (12 
tk) ja siibrite (2 tk) paigaldamisega 

800 80 64 000 

2. Veetorustiku rekonstrueerimine ja rajamine kokku     187 200 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 9 360 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 9 360 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 18 720 

4. Projekti maksumus kokku     224 640 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

Lühiajalises investeeringuprogrammis ettenähtud investeeringud on planeeritud ellu viia 

Kuusalu Soojus OÜ poolt. Vajadusel taotletakse investeeringute elluviimiseks toetust SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Kuusalu Vallavalitsuselt. Mitmetes investeeringuid 

vajavates piirkondadades ei ole Kuusalu Soojus veel vee-ettevõtteks määratud, kuid peale 

investeeringute teostamist teeb Kuusalu Soojus OÜ Kuusalu Vallavalitsusele ettepaneku 

nimetatud piirkonnas enda määramiseks vee-ettevõtteks. 

 

8.6.16. Loksa küla 

Käesoleva ÜVK arendamise kavaga pole ette nähtud täiendavate investeeringuprojektide 

elluviimist Kolga-Aabla külas. Olemasolevad ÜVK rajatised on esitatud skeemil LOKSA. 

 

Kinnistute reovesi kogutakse mahutitesse või immutatakse heitvesi peale mehaanilist või 

bioloogilist puhastust pinnasesse. Sadevesi immutatakse haljasaladele ja teeäärsetesse 

kraavidesse.  
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8.6.17. Pedaspea küla 

Pedaspea külaga seotud projektideks on olemasoleva puurkaev-pumpla juurde täiendavate 

veetöötlusseadmete paigaldamine ja ühisveevärgi laiendamine. Puurkaevu nr 15909 vesi ei 

vasta joogivee kvaliteedi nõuetele ning selle ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 30 

meetrit. Puurkaevust 18 meetri kaugusel asub eluhoone. Vastavalt veeseaduse § 28 lg 4 p 3 

võib Keskkonnaamet määrata veehaarde sanitaarkaitseala ulatuseks 10 meetrit 

puurkaevust kui põhjaveekiht on hästi kaitstud ning seda kinnitab eksperthinnang ja 

sanitaarkaitseala vähendamiseks on saadud Terviseameti kirjalik nõusolek. Arvestades 

tegelikke asjaolusid peab puurkaevu valdaja peab esitama taotluse sanitaarkaitseala 

vähendamiseks. Alternatiivseks ning samas ka kulukamaks lahenduseks oleks uue 

puurkaevu rajamine koos selleks sobiva asukoha leidmisega.  

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Puurkaevu nr 15909 vesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele. 

 Osadel kinnistutel puudub ühendus ühisveevärgiga. 

 Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatusega 30 meetrit pole tagatud ning seda tuleks 

võimalusel vähendada. 

 Puudub nõuetekohane tuletõrje veevõtukoht. 
 

Pedaspea külas kavandatud projektide asukohad on näidatud skeemil PEDASPEA. 

Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 

maksumused: 
 
Tabel 8-30: Projekt PSP-1 

Pedaspea küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine 

Projekti nr: PSP-1 

Projekti asukoht: Pedaspea küla  

Skeem PEDASPEA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine       

1.1 
Olemasoleva puurkaev-pumpla nr 15909 hoone korrastamine ja 
vajadusel laiendamine 

1 14 000 14 000 

1.2 Puurkaevu läbipesu ja vajadusel sette eemaldamine 1 2 500 2 500 

1.3 
Aeratsioonisüsteemi ja  plastmassmahuti (3 m³) ning II-astme 
pumpade (Q=5 m³/h), sagedusmuunduri, rõhuanduri, hüdrofoori ja 
automaatika paigaldamine. 

 1  9 600 9 600 

1.4 
Survefiltrite süsteemi paigaldamine raua- ja mangaaniühendite 
eraldamiseks ja filtrite läbipesu süsteemi paigaldamine koos 
imbväljakuga 

1 12 800 12 800 

1.5 
Filtersüsteemi paigaldamine ammooniumiühendite eraldamiseks 
joogiveest 

1 8 300 8 300 

2. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine kokku   47 200 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 2 360 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 2 360 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 4 720 

4. Projekti maksumus kokku     56 640 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-31: Projekt PSP-2 

Pedaspea küla tuletõrje veehoidla rajamine 

Projekti nr: PSP-2 

Projekti asukoht: Pedaspea küla 

Skeem PEDASPEA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv 

 (jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Tuletõrje veehoidla rajamine       
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1.1 
Tuletõrje veehoidla rajamine Leesi rahvamaja kinnistu juurde. 
Muldesse paigaldatav mahuti suurusega V=108m³ koos soojustatud 
kuivhüdrandiga.  Lisaks veevõtukoha tähistamine. 

1 28 000 28 000 

1.2 Tuletõrje veehoidla rajamine kokku     28 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 1 400 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 400 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 2 800 

3. Projekti maksumus kokku     33 600 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-32: Projekt PSP-3 

Pedaspea küla ühisveevärgi laiendamine 

Projekti nr: PSP-3 

Projekti asukoht: Pedaspea küla  

Skeem PEDASPEA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetorustiku rajamine       

1.1 
Villemi-Tooma mü ja Kadapiku mü vahelise veetorustiku ehitamine 
(De50…32pe) koos maakraanide (4 tk) ja siibrite (2 tk) 
paigaldamisega 

350 80 28 000 

1.2 
Kadapiku mü ja Taganõmme mü vahelise veetorustiku ehitamine 
(De50…32pe) koos maakraanide (9 tk) ja siibri (1 tk) paigaldamisega 

330 80 26 400 

2. Veetorustiku rajamine kokku     54 400 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 2 720 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 2 720 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 5 440 

4. Projekti maksumus kokku     65 280 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 

8.6.18. Pudisoo küla 

Pudisoo külaga seotud projektideks on olemasoleva veetorustiku laiendamine Uus-Koobaste 

elamupiirkonnast küla kompaktselt hoonestatud piirkonna ulatuses ning uue puurkaev-

pumplarajamine. Uue puurkaev-pumpla rajamise alternatiiviks on olemasoleva puurkaevu 

nr 15934 juures asuva rauaeraldusseadme (filter AIF-16 tootlikkusega kuni 3 m³/h) 

tootlikkuse suurendamine täiendava filterelemendi paigaldamisega. See eeldab aga 

kokkulepet puurkaevu omaniku ja külas veeteenust pakkuva isiku vahel. Käesoleva 

arendamise kava koostamise seisuga aga vastavasisuline kokkulepe puudub ning selle 

saavutamine on vähetõenäoline. 

 

Veevärgi tarbijateks on 14 majapidamist, 35 inimest. Perspektiivis on veevärgi tarbijateks 

29 majapidamist 73 inimesega ja arvestusliku veetarbimise vajadusega kuni 10,9 m³/d. 

Pudisoo küla veetarbimise vajadus perspektiivselt on kokku kuni 12,0 m³/d. Pudisoo külas 

Pudisoo jõe ehituskeeluvööndis veetorustiku rajamisel tuleb arvestada looduskaitseseaduse 

§38 lg 5 p 8 sätestatuga, mis eeldab veekogude ehituskeeluvööndisse tehnovõrkude 

rajamisel eelnevalt tööde planeerimist valla üldplaneeringus või vastavat töölõiku puudutava 

detailplaneeringu koostamist. 

 

Kinnistute reovesi kogutakse mahutitesse või immutatakse heitvesi peale mehaanilist või 

bioloogilist puhastust pinnasesse. Sadevesi immutatakse haljasaladele ja teeäärsetesse 

kraavidesse. 

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Osadel kinnistutel puudub ühendus ühisveevärgiga. 

 Puurkaevu nr 15934 sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit pole tagatud ning seda 

tuleks võimalusel vähendada. 
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 Puurkaevu nr 15934 veetöötlusseadmete tootlikkus pole piisav kõigi asula 

ühisveevärgi piirkonna elanike varustamiseks joogiveega. 

 Erimeelsused puurkaevu nr 15934 omaniku OÜ Reval Kinnisvara ja külas veeteenust 

pakkuva MTÜ-ga Pudisoo Kodu vahel seoses puurkaevu kasutamisega. 
 

Pudisoo külas kavandatud projektide asukohad on näidatud skeemil PUDISOO. 

Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 

maksumused: 
 
Tabel 8-33: Projekt PUD-1 

Pudisoo küla puurkaev-pumpla rajamine 

Projekti nr: PUD-1 

Projekti asukoht: Pudisoo küla  

Skeem PUDISOO 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Puurkaev-pumpla rajamine       

1.1 Puurkaevu rajamine Kivi-Sepa kinnistule 1 6 400 6 400 

1.2 
Puurkaev-pumpla hoone ehitamine ning hoonesse või selle juurde 
kuni 10 m³ suuruse mahuti paigaldamine 

 1 25 000 25 000 

1.3 
Puurkaevule süvaveepumba (Q=5-7 m³/h), tagasilöögiklapi, 
veetõstetorustiku, pumba- ja signaalkaabli, de20pe toru 
paigaldamine veetaseme mõõtmiseks 

1 2 000 2 000 

1.4 
Raua- ja mangaanieraldusseadmete (Q=5 - 7 m³/h) paigaldamine. 
Seadmete lõplik valik ja maksumus sõltub rajatava puurkaevu 
tootlikkusest ja veeanalüüside tulemustest 

1 9 600 9 600 

1.5 
Aeratsiooni- ja filtersüsteemi paigaldamine ammooniumi 
eraldamiseks 

1 6 000 6 000 

1.6 
II-astme pumpade (Q=7 m³/h), sagedusmuunduri, rõhuanduri, 
hüdrofoori ja automaatika paigaldamine 

1 6 400 6 400 

2. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine kokku   55 400 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 2 770 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 2 770 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 5 540 

4. Projekti maksumus kokku     66 480 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-34: Projekt PUD-2 

Pudisoo küla ühisveevärgi laiendamine 

Projekti nr: PUD-2 

Projekti asukoht: Pudisoo küla  

Skeem PUDISOO 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetorustiku rajamine       

1.1 
Teeääre mü ja Roosivälja mü vahelise torustiku rajamine koos Vainu, 
Koka ja  Kivi-Sepa mü hargnemistega (De63…32pe) koos 
maakraanide (16 tk) ja siibrite (3 tk) paigaldamisega 

1 760 80 140 800 

1.2 
Kalamäe mü ja Jõe-Kalamäe mü vahelise veetorustiku rajamine 
(De40…32pe) koos maakraanide (3 tk) ja siibrite (1 tk) 
paigaldamisega 

540 80 43 200 

2. Veetorustiku rajamine kokku     184 000 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 9 200 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 9 200 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 18 400 

4. Projekti maksumus kokku     220 800 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

Lühiajalises investeeringuprogrammis ettenähtud investeeringud on planeeritud ellu viia 

Kuusalu Soojus OÜ poolt. Vajadusel taotletakse investeeringute elluviimiseks toetust SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Kuusalu Vallavalitsuselt. Mitmetes investeeringuid 

vajavates piirkondadades ei ole Kuusalu Soojus veel vee-ettevõtteks määratud, kuid peale 
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investeeringute teostamist teeb Kuusalu Soojus OÜ Kuusalu Vallavalitsusele ettepaneku 

nimetatud piirkonnas enda määramiseks vee-ettevõtteks. 

 

8.6.19. Pärispea küla 

Ajavahemikul 2009-2013 on suurendatud Pärispea pumpla veetöötlus- ja surveseadmete 

tootlikust. Pumpla juurde paigaldati täiendav veemahuti ning 3-astme survetõstepumbad. 

2005. ja 2007. aastal on pumplasse paigaldatud filtersüsteem rauaühendite eraldamiseks 

ning ventilatsioon ja aeratsioonisüsteem koos 2,2 m³ mahutiga metaani ja ammooniumi 

eraldamiseks joogiveest. Samas ei toimi veetöötlus siiski veel nõuetekohaselt ning joogivees 

esineb lubatust rohkem kloriide ning ammooniumi ja mangaaniühendeid. 

 

Veevõrk on välja ehitatud 2015. aasta seisuga ühendamaks kuni 100 leibkonda, 250 

elanikku, arvestusliku veetarbimise vajadusega kuni 37,5 m³/d. Veetarbimine on sesoonselt 

märgatavalt suurem suveperioodil. Endise Pärispea kalakasvatustehase piirkonna elamud 

pole liidetud asula ühisveevärgiga. 

 

Kinnistute reovesi kogutakse mahutitesse või immutatakse heitvesi peale mehaanilist või 

bioloogilist puhastust pinnasesse. Sadevesi immutatakse haljasaladele ja teeäärsetesse 

kraavidesse. 

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Puurkaevu nr 16660 vesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele. 

 Osadel kinnistutel puudub ühendus ühisveevärgiga. 
 

Pärispea külas kavandatud projektide asukohad on näidatud skeemil PÄRISPEA. 

Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 

maksumused: 

 
Tabel 8-35: Projekt PÄR-1 

Pärispea veetöötlusjaama parendamine 

Projekti nr: PÄR-1 

Projekti asukoht: Pärispea küla  

Skeem PÄRISPEA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetöötlusseadmete paigaldamine       

1.1 
Olemasolevate veetöötlusseadmete ümberehitamine ja täiendamine 
eraldamaks joogiveest kloriide ning ammooniumi ja 
mangaaniühendeid. 

1 5 000 5 000 

2. Veetöötlusseadmete paigaldamine kokku     5 000 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 250 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 250 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 500 

4. Projekti maksumus kokku     6 000 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-36: Projekt PÄR-2 

Pärispea küla ühisveevärgi laiendamine 

Projekti nr: PÄR-2 

Projekti asukoht: Pärispea küla  

Skeem PÄRISPEA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetorustiku rajamine       

1.1 
Veetorustiku rajamine endise kalakasvatustehase piirkonnas Piki mü 
ja Torni mü vahel (De63…32pe) koos maakraanide (9 tk) ja siibrite 
(1 tk) paigaldamisega 

480 80 38 400 

2. Veetorustiku rajamine kokku     38 400 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 1 920 
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3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 920 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 3 840 

4. Projekti maksumus kokku     46 080 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 

8.6.20. Salmistu küla 

Salmistu külaga seotud projektideks on ühiskanalisatsiooni ehitamine aiandusühistute 

Salmistu, Laane ja Pedassaare piirkonnas ning küla keskosas. Samuti kanalisatsiooni 

survetorustiku rajamine kuni Allika külas asuva Kuusalu regionaalse reoveepuhastini. 

 

Kuusalu valla 2008.aasta ÜVK arendamise kavas esitatud projektidest on aastatel 2009-

2010 teostatud projektid nr WS-32 (Salmistu küla puurkaevu nr 713 rekonstrueerimine  II-

astme pumplaks ja veetöötlusjaamaks) ning WS-33 (Salmistu küla veetorustiku 

laiendamine). Küla keskosas ning endise aiandusühistu Pedassaare piirkonnas on rajatud 

veetorustik. Küla keskel Eriku puurkaevu juurde on rajatud 3-astmeline veetöötlusjaam 

koos survetõsteseadmete ning veemahutitega. Veetöötlusjaamaga on ühendatud 

varasemalt eraldiseisnud veevärgid AÜ Laane, Salmistu sadama ning Klaukse ja Uuetoa 

elamupiirkondades. Veetorustikule on paigaldatud tuletõrjehüdrandid.  

 

Põhja külas Kurdlu oja ehituskeeluvööndis Salmistu ja Kuusalu regionaalse reoveepuhasti 

vahelist kanalisatsiooni survetorustiku rajamisel tuleb arvestada looduskaitseseaduse §38 lg 

5 p 8 sätestatuga, mis eeldab veekogude ehituskeeluvööndisse tehnovõrkude rajamisel 

eelnevalt tööde planeerimist valla üldplaneeringus või vastavat töölõiku puudutava 

detailplaneeringu koostamist. 

 

Salmistu külas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamiseks ning reovee suunamiseks 

Kuusalu regionaalsesse reoveepuhastisse on tehtud 2005. aastal Halcrow Ltd ja Eesti 

Veevärk Konsultatsioonid AS-i poolt tasuvusuuring ning eelprojekt (töö nr 

EuropeAid/119782/D/SV/EE).  

 

I alternatiiv: Reoveekogumisala piires lokaalsete mahutite paigaldamine ja reovee 

transportimine Kuusalu regionaalsesse reoveepuhastisse. Väljaspool reovee-kogumisala 

lokaalsete kinnistute juurde  väikepuhastite ja imbväljakute paigaldamine. Lühiajalises 

perspektiivis on alternatiiv majanduslikult sobivaim. Arvestades piirkonna arenguga pikemas 

perspektiivis ning asustustiheduse ja transpordikulude kasvuga, aga majanduslikult 

ebaotstarbekaim. 

II alternatiiv: Ühiskanalisatsiooni ehitamine ja Salmistu külla reoveepuhasti rajamine. 

Salmistu küla arengu perspektiivis tõenäoliselt mõtekaim variant, kuid arvestades 

rannaalade piirkonna (sh Valkla, Salmistu, Mäepea, Põhja ja Sõitme külade) arengut 

tervikuna, on otstarbekam 4 eralditoimiva reoveepuhasti asemele rajada ühtne süsteem 

reovee suunamiseks Kuusalu reoveepuhastisse. Salmistu küla survetorustiku ühendus oleks 

sellest terviklikust süsteemist üks oluline lõik. 

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Salmistu reoveekogumisalal puudub ühiskanalisatsioon. 

 Tarbimise suurenemisel ei suuda veetöötlusjaama piisavalt eraldada joogiveest 

ammooniumiühendeid. 
 

Salmistu külas kavandatud projekti asukoht on näidatud skeemil SALMISTU. Alljärgnevas 

tabelis on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning maksumused: 

 
Tabel 8-37: Projekt SAL-1 

Salmistu ühiskanalisatsiooni rajamine 

Projekti nr: SAL-1 

Projekti asukoht: Salmistu küla  

Skeem SALMISTU 
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jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühiskanalisatsiooni rajamine       

1.1 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine AÜ Pedassaare 
piirkonnas ning selle ühendamine Laane piirkonna 
ühiskanalisatsiooniga (De200…160pvc, suuremas osas teeala) koos 
95 liitumispunkti rajamisega 

3 300 150 495 000 

1.2 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine AÜ Laane piirkonnas 
ning selle ühendamine Kuru ülepumplaga (De200…160pvc, osaliselt 
teeala) koos 38 liitumispunkti rajamisega 

900 150 135 000 

1.3 
Sadama tee ja AÜ Salmistu isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
ehitamine (De200…160pvc, suuremas osas teeala) koos 27 
liitumispunkti rajamisega 

825 150 123 750 

1.4 

Sadama ülepumpla rajamine. Paigaldatakse reovee plastist 
pakettpumpla. Pumplas on kaks kiirliiteühendusega sukelpumpa 

(Q=18 m3/h, H=10,4 m). Maapinna planeerimine, kaevukaane pind 
maapinnast on 300 mm. Avariiautomaatika kaugvalvesüsteemi 
paigaldamine. 

1 25 000 25 000 

1.5 
Sadama ülepumpla ja Salmistu-Valkla maantee vahelise 
kanalisatsiooni survetorustiku ehitamine (De110pe, suuremas osas 
teeala ja isevoolse kanal.torustikuga samas kaevikus) 

440 70 30 800 

1.6 
Kuru ülepumpla rajamine. Paigaldatakse reovee plastist 
pakettpumpla. Pumplas on kaks kiirliiteühendusega sukelpumpa. 
Avariiautomaatika kaugvalvesüsteemi paigaldamine. 

1 32 000 32 000 

1.7 
Küla keskosa isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine 
(De200pe…160pvc, valdavalt teeala) koos 14 liitumispunkti 
rajamisega 

640 150 96 000 

1.8 
Uuetoa tee ülepumpla rajamine. Paigaldatakse reovee plastist 
pakettpumpla. Pumplas on kaks kiirliiteühendusega sukelpumpa. 
Avariiautomaatika kaugvalvesüsteemi paigaldamine. 

1 32 000 32 000 

1.9 
Uuetoa tee ülepumpla ja Kurblu kurvi vahelise survetorustiku 
ehitamine (De140pe) 

1 940 110 213 400 

1.10 
Kurblu kurvi ja Kuusalu regionaalse reoveepuhasti vahelise 
survetorustiku ehitamine (De140pe) 

2 670 110 293 700 

2. Ühiskanalisatsiooni rajamine kokku     1 476 650 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 73 833 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 73 833 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 147 665 

4. Projekti maksumus kokku     1 771 980 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-38: Projekt SAL-2 

Salmistu veetöötlusjaama töö parendamine 

Projekti nr: SAL-2 

Projekti asukoht: Salmistu küla  

Skeem SALMISTU 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetöötluse parendamine       

1.1 
Täiendava veemahuti paigaldamine toorveest ammooniumiühendite 
eemaldamiseks. 

1 10 000 10 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 500 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 500 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 1 000 

3. Projekti maksumus kokku     12 000 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 

 

8.6.21. Suurpea küla 

Suurpea külaga seotud projektideks on endise sõjaväelinnaku kortermajade piirkonnas 

kanalisatsiooni ja reoveepuhasti rekonstrueerimine. Samuti Suurpea kortermajade piirkonna 
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ja Pärispea küla ühisveevärkide ühendamine piirkonna veevarustuskindluse tõstmise 

eesmärgil.  

 

Piirkonna veetarbimise vajaduse hindamisel  on arvestatud kasutuses oleva nelja 

kortermaja 150 korteriga. Piirkonnas sesoonselt elava 150 leibkonna 375 inimese 

arvestuslik veetarbimise vajadus on kuni 56,3 m³/d. Talveperioodil on reaalne veetarbimine 

olnud keskmiselt 20,0 m³/d. Vähese veetarbimise põhjuseks on olnud aastaringsete 

püsielanike vähene osakaal, halb veekvaliteet ja veevarustussüsteemide madal töökindlus. 

2007. aasta sügisel rekonstrueeriti pumpla ning kortermajade vaheline veetorustik. Endises 

sõjaväelinnakus asuvad muuhulgas veel kasutusel mitteolevad 3 kortermaja 75 korteriga 

ning endine koolimaja ja lasteaia hoone.  

 

Puurkaevu nr 719 toorvesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele raua-, mangaani- ja 

ammooniumisisalduse poolest. Puurkaevu nr 21156 vesi ei vasta nõuetele raua- ja 

ammooniumisisalduse poolest. Puurkaevu nr 719 juurde on paigaldatud veetöötlusseadmed 

ning puurkaev-pumpla hoone koos seadmetega on rekonstrueeritud. 

 

Täielikult on amortiseerunud endise sõjaväelinnaku ühiskanalisatsioon ning Hara lahe kaldal 

asuv reoveepuhasti kompleks. Puhasti rekonstrueerimisel võib sõltuvalt probleemsetest 

omandisuhetest kaaluda puhastile uue asukoha leidmist. Uue puhasti võimsuseks peaks 

perspektiivis olema kuni 500 ie-d. Soovitavalt rajada puhasti, mille tootlikust  on võimalik 

reostuskoormuse kasvamisel etapiviisiliselt suurendada või mille töökindlus ei halvene 

märgatavalt ka sesoonselt väiksema koormusega töötamisel. Uue reoveepuhasti asukoht on 

kantud skeemile SRP-2 orienteeruvalt ning seda tuleb täpsustada projekteerimistööde 

käigus. 

 

I Alternatiiv: Reovee kogumiseks lokaalsete mahutite paigaldamine kortermajade juurde 

ja reovee transportimine Loksa linna reoveepuhastisse. Arvestades elanike arvu ja 

prognoositud reovee koguseid, pole reovee transportimine majanduslikult otstarbekas. 

II Alternatiiv: Olemasoleva Ombre mü-l asuva amortiseerunud reoveepuhasti 

rekonstrueerimine. Alternatiivi valik sõltub puhasti kinnistu omandisuhetes selguse 

saamisest. 

 

Küla lõunaosas asuva veevärgi tarbijateks oli seisuga 01.10.2012.a. 30 majapidamist. 

Veevärk on välja ehitatud 50 kinnistu piires. Perspektiivselt võib veevärgi tarbijateks olla 49 

leibkonda 123 inimesega ning arvestusliku veetarbimise vajadusega kuni 18,5 m³/d. Peale 

endise sõjaväelinnaku territooriumil planeeritava kinnisvaraarenduse ulatuse selgumist võib 

kaaluda küla lõunaosa veevärgi ühendamist põhjaosa veevärgiga.  

 

Arvestades küla lõunaosa hajaasustust ning põhjavee head kaitstust pole vajalik 

ühiskanalisatsiooni laiendamine lõunasuunal. Reovesi kogutakse mahutitesse ja kaevudesse. 

Tõenäoliselt enamikel kogumismahutitel puudub lekkekindlus. Sadevesi valgub pinnasesse 

haljasaladel ja juhitakse piirkonnast eemale kraavidega. 

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Olemasolev reoveepuhasti on täielikult amortiseerunud ning kasutusest väljas. 

 Amortiseerunud kanalisatsioonitorustikud lekivad ning reovesi juhitakse suures osas 

puhastamata kujul keskkonda.  

 Kortermajade kanalisatsioonikaevudest purgimine on puudulik. 

 

Suurpea külas kavandatud projektide asukohad on näidatud skeemil SUURPEA. 

Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 

maksumused: 

 

 

 

 



Kuusalu valla ÜVK arendamise kava aastateks 2016-2027 

 

144 

 

Tabel 8-39: Projekt SRP-1 
Suurpea ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine 

Projekti nr: SRP-1 

Projekti asukoht: Suurpea küla  

Skeem SUURPEA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine       

1.1 

Bioloogilise reoveepuhasti ehitamine koos fosforiärastusega. Puhasti 
võimsus on kuni 500 ie-d. Kinnise väikepuhasti kuja on 50 meetrit. 
Puhasti heitvee eesvooluks on Hara laht. Heitvee väljalasu rajamine 

Hara lahes. Puhasti juurde asfalteeritud juurdepääsutee rajamine, 
territooriumi ümbritsemine piirdeaiaga ning väravaga 

1 165 000 165 000 

1.2 
KÜ Suurpea 86, KÜ Suurpea 54, KÜ Suurpea 45 ja KÜ Maria ning 
reoveepuhasti vahelise isevoolse kanal.torustiku ja kaevude rekonstr. 
(De200pvc) 

530 150 79 500 

1.3 
Endise koolimaja, Belgardi mü ja Irina mü isevoolse kanal.torustiku 
ja kaevude rekonstr. (De200pvc) 

380 150 57 000 

2. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine kokku     301 500 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 15 075 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 15 075 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 30 150 

4. Projekti maksumus kokku     361 800 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-40: Projekt SRP-2 

Suurpea ja Pärispea ühisveevärkide ühendamine 

Projekti nr: SRP-2 

Projekti asukoht: Suurpea küla 

Skeem SUURPEA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv 

 (jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetorustiku rajamine       

1.1 
Veetorustiku rajamine Suurpea küla kortermajade ning Pärispea 
Kõrve kinnistu vahel (De63…32pe) koos maakraani (1 tk) ja siibrite 
(2 tk) paigaldamisega 

1 300 70 91 000 

1.2 Ehitustööd kokku   91 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 4 550 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 4 550 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 9 100 

3. Projekti maksumus kokku     109 200 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

Lühiajalises investeeringuprogrammis ettenähtud investeeringud on planeeritud ellu viia 

Kuusalu Soojus OÜ poolt. Vajadusel taotletakse investeeringute elluviimiseks toetust SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Kuusalu Vallavalitsuselt. Mitmetes investeeringuid 

vajavates piirkondadades ei ole Kuusalu Soojus veel vee-ettevõtteks määratud, kuid peale 

investeeringute teostamist teeb Kuusalu Soojus OÜ Kuusalu Vallavalitsusele ettepaneku 

nimetatud piirkonnas enda määramiseks vee-ettevõtteks. 

 

8.6.22. Sõitme küla 

Sõitme külaga seotud projektideks on Leegiranna elamuarenduspiirkonda reovee ülepumpla 

paigaldamine ja survetorustiku rajamine Kuusalu – Salmistu teel asuva Kurblu kurvini. 

Projekti teostamise eelduseks on Salmistu küla ja Kuusalu regionaalse reoveepuhasti 

vahelise kanalisatsiooni survetorustiku valmimine. Juhul, kui Salmistu kanalisatsiooniprojekt 

SLM-1 eelnevalt ei realiseeru, tuleb nimetatud töö teostada Sõitme küla projekti raames, 

mis tähendab survetorustiku (De140pe) rajamist Kurblu kurvist Kuusalu regionaalse 

reoveepuhastini 2670 meetri ulatuses. 
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I Alternatiiv: Reovee kogumine mahutitesse (2x50 m³) ja transportimine Kuusalu 

regionaalsesse RVP-sse. Alternatiiv on mõeldav lühemas perspektiivis, ennem aktiivse 

elamuehituse algust piirkonnas. Hiljem muutub alternatiiv majanduslikult ebaotstarbekaks.  

II Alternatiiv: Reoveepuhasti rajamine Leegiranna piirkonda. Nimetatud alternatiiv eeldab 

piirkonna detailplaneeringu muutmist ning täiendavat tasuvusanalüüsi. 

III Alternatiiv: Reovee survetorustiku ehituseks teise marsruudi valimine. Näiteks Laugu 

mü põhjaserva, Tammeotsa mü ja Allika mü kaudu rajatava torustiku pikkuseks oleks 4300 

jm, võrrelduna 4630 jm torustiku rajamisega Põhja küla Kurblu kurvi kaudu. Nimetatud 

alternatiivi võib kaaluda Salmistu projekti nr SLM-1 ärajäämisel, ehkki majanduslik 

kokkuhoid selle alternatiivi korral oleks minimaalne, eriti arvestades asjaoluga, et 

alternatiivne marsruut jääks eemale Mäepea küla elamupiirkondadest (Klaukse, Kuusiku, 

Kaljusaare, Väljajüri). 

 

Põhja külas Kurdlu oja ehituskeeluvööndis kanalisatsiooni survetorustiku rajamisel tuleb 

arvestada looduskaitseseaduse §38 lg 5 p 8 sätestatuga, mis eeldab veekogude 

ehituskeeluvööndisse tehnovõrkude rajamisel eelnevalt tööde planeerimist valla 

üldplaneeringus või vastavat töölõiku puudutava detailplaneeringu koostamist. 

 

Sõitme küla projektidele on eelnenud isevoolse kanalisatsiooni, veetorustiku ja joogivee II-

astme pumpla ning veetöötlusjaama väljaehitamine Leegiranna elamuarenduspiirkonnas 

2007-2008-aastal. Tööde käigus paigaldati reovee kogumiseks 2 metallist mahutit (50+50 

m³). 

 

Sõitme küla Leegiranna piirkonnas rajatakse perspektiivselt 150 majapidamist. Piirkonna 

veevajadus arvestades 150 leibkonna 375 elanikuga on arvestuslikult kuni 56,3 m³/d. 

Sade- ja pinnasevee ärajuhtimiseks on piirkonda rajatud drenaažitorustik. 

Tuletõrjeveevarustus on lahendatud II-astme pumpla ning hüdrantidega. 

 

 
Tabel 8-41: Projekt STM-1 

Leegiranna ühiskanalisatsiooni ühendamine Kuusalu regionaalse RVP-ga 

Projekti nr: STM-1 

Projekti asukoht: Sõitme küla  

Skeem ANDINEEME 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühiskanalisatsiooni ehitus       

1.1 

Leegiranna ülepumpla rajamine. Paigaldatakse reovee plastist 

pakettpumpla. Pumplas on kaks kiirliiteühendusega sukelpumpa. 
Avariiautomaatika kaugvalvesüsteemi paigaldamine. 

1 25 000 25 000 

1.2 
Leegiranna ülepumpla ja Mäepea küla Kurblu kurvi vahelise 
kanalisatsiooni survetorustiku ehitamine (De110pe). 

2 020 90 181 800 

2. Ühiskanalisatsiooni ehitustööd kokku     206 800 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 10 340 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 10 340 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 20 680 

4. Projekti maksumus kokku     248 160 

Allikas: konsultandi arvutused 

 

Lühiajalises investeeringuprogrammis ettenähtud investeeringud on planeeritud ellu viia 

Kuusalu Soojus OÜ poolt. Vajadusel taotletakse investeeringute elluviimiseks toetust SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Kuusalu Vallavalitsuselt. Mitmetes investeeringuid 

vajavates piirkondadades ei ole Kuusalu Soojus veel vee-ettevõtteks määratud, kuid peale 

investeeringute teostamist teeb Kuusalu Soojus OÜ Kuusalu Vallavalitsusele ettepaneku 

nimetatud piirkonnas enda määramiseks vee-ettevõtteks. 
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8.6.23. Tammistu küla 

Tammistu külaga seotud projektiks on Pauli maaüksusel asuva puurkaev-pumpla nr 15634 

juurde täiendava veetöötluse paigaldamine mangaani ja ammooniumi eraldamiseks. 

Pumplas asub kaks rauaeraldusfiltrit SIATA V132A/05 MN1665 tootlikkusega 1,68-3,36 

m3/h. Filtrid ei suuda eraldada joogiveest aga ammooniumi (1,05 mg/l, 23.05.2007) ja 

mangaani (240 μg/l, 23.05.2007). 

 

Veevärgiga on liidetud 11 leibkonda, 28 elaniku ja arvestusliku veetarbimise vajadusega 

kuni 4,2 m³/d. Perspektiivselt võib veevärgiga liituda veel selle lähiümbruses asuvad 11 

majapidamist. Kokku võib veevärk hõlmata 22 leibkonda, 55 elaniku ja arvestusliku 

veetarbimisega kuni 8,3 m3/d. Arvestades hästi kaitstud põhjaveega ning maksimaalse 

puurkaevuvee tarbimisega alla 10 m³/d, piisab kaevu ümber 10 meetrilise sanitaarkaitseala 

moodustamisest. 

 

Piirkonnas asuvate kinnistute reovesi kogutakse mahutitesse või immutatakse heitvesi peale 

mehaanilist või bioloogilist puhastust pinnasesse. Sadevesi immutatakse haljasaladele ja 

teeäärsetesse kraavidesse. 

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Puurkaevu nr 15634 vesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele. 

 

Tammistu külas kavandatud projektide asukohad on näidatud skeemil TAMMISTU. 

Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 

maksumused: 

 
Tabel 8-42: Projekt TAM-1 

Tammistu küla puurkaevule täiendava veetöötluse paigaldamine 

Projekti nr: TAM-1 

Projekti asukoht: Tammistu küla  

Skeem TAMMISTU 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetöötlusseadmete paigaldamine       

1.1 
Olemasoleva pumplahoone laiendamine, torustiku ümberehitamine 
sh. veeproovide võtmiseks kraanide paigaldamine enne ja peale 
veetöötlussüsteemi 

1 5 000 5 000 

1.2 
Mangaani- ja ammooniumieraldussüsteemi paigaldamine (Qmax=5 
m³/h) 

1 9 600 9 600 

2. Veetöötlusseadmete paigaldamine kokku     14 600 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 730 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 730 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 1 460 

4. Projekti maksumus kokku     17 520 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 

8.6.24. Tammispea küla 

Tammispea külaga seotud projektiks võib tõenäoliselt olla veetöötlusseadmete paigaldamine 

puurkaev-pumplasse nr 4642. Pumplas on olemas rauaeraldusfilter, kuid veeanalüüsi 

andmete puudumine ei võimalda hinnata joogivee vastavat kvaliteedi nõuetele. Puurkaevu 

ümber on võimalik kehtestada sanitaarkaitseala ulatusega kuni 30 meetrit. 

 

Veevärgiga on liidetud 25 leibkonda, 63 elaniku ja arvestusliku veetarbimisega kuni 9,4 

m³/d. Perspektiivselt võib veevärgiga liituda veel selle lähiümbruses asuvad 15 

majapidamist. Kokku võib veevärk hõlmata 40 leibkonda, 100 elaniku ja arvestusliku 

veetarbimisega kuni 15,0 m³/d.  
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Piirkonnas asuvate kinnistute reovesi kogutakse mahutitesse või immutatakse heitvesi peale 

mehaanilist või bioloogilist puhastust pinnasesse. Sadevesi immutatakse haljasaladele ja 

teeäärsetesse kraavidesse.  

 

 

8.6.25. Tapurla küla 

Tapurla külaga seotud projektiks on ühisveevärgi puurkaevu nr 723 rekonstrueerimine ja 

olemasoleva veetorustiku osaline asendamine suurema läbimõõduga torustikuga ning 

laiendamine. Veevärgiga on liidetud 20 majapidamist ja Tapurla sadam. Perspektiivis võib 

veevärgiga liita veel küla edela- ja lääneosas paiknevad 21 majapidamist. Arvestuslik 

veetarbimise vajadus on perspektiivis kuni 41 majapidamisele, 103 inimesele 15,5 m³/d. 

Lähtuvalt veeanalüüsi tulemustest tuleb tõenäoliselt paigaldada puurkaev-pumplasse nr 723 

veetöötlus. Puurkaev-pumpla kõrval asub puukuur ning juurdepääsutee Arturi maaüksusele. 

Puurkaev-pumpla nr 723 ümber kehtiv sanitaarkaitse ulatusega 50 meetrit pole tagatud. 

Umbes 20 meetri kaugusel puurkaevust asub eluhoone. Vastavalt veeseaduse § 28 lg 4 p 3 

võib Keskkonnaamet määrata veehaarde sanitaarkaitseala ulatuseks 10 meetrit 

puurkaevust kui põhjaveekiht on hästi kaitstud ning seda kinnitab eksperthinnang ja 

sanitaarkaitseala vähendamiseks on saadud Terviseameti kirjalik nõusolek. Arvestades 

tegelikke asjaolusid peab puurkaevu valdaja peab esitama taotluse sanitaarkaitseala 

vähendamiseks. 

 

Piirkonnas asuvate kinnistute reovesi kogutakse mahutitesse või immutatakse heitvesi peale 

mehaanilist või bioloogilist puhastust pinnasesse. Sadevesi immutatakse haljasaladele ja 

teeäärsetesse kraavidesse.   

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Puurkaev-pumpla nr 723 on amortiseerunud ja selle vesi ei vasta joogivee kvaliteedi 

nõuetele. 

 Osadel kinnistutel puudub ühendus ühisveevärgiga. 

 Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatusega 30 meetrit pole tagatud ning seda tuleks 

võimalusel vähendada. 

  

Tapurla külas kavandatud projektide asukohad on näidatud skeemil TAPURLA. Alljärgnevates 

tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning maksumused: 

 

 
Tabel 8-43: Projekt TAP-1 

Tapurla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine 

Projekti nr: TAP-1 

Projekti asukoht: Tapurla küla  

Skeem TAPURLA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine       

1.1 

Olemasoleva pumplahoone korrastamine, vana hüdrofoormahuti 
asendamine uuega, torustiku ümberehitamine sh. veeproovide 
võtmiseks kraanide paigaldamine ennem ja peale 
veetöötlussüsteemi, elektrisüsteemide kaasajastamine 

1 12 800 12 800 

1.2 
Veetöötluse paigaldamine (Qmax=5 m³/h), tõenäoliselt rauaühendite 
eraldamiseks, vajadusel ka mangaani ja ammooniumi eraldamiseks. 

1 6 400 6 400 

2. Ehitustööd kokku     19 200 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 960 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 960 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 1 920 

4. Projekti maksumus kokku     23 040 

Allikas: konsultandi arvutused 
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Tabel 8-44: Projekt TAP-2 
Tapura küla ühisveevärgi laiendamine 

Projekti nr: TAP-2 

Projekti asukoht: Tapurla küla  

Skeem TAPURLA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetorustiku rajamine       

1.1 
Vana-Uuetoa ja Tõnu mü vahelise aladimensioneeritud torustiku 
De32/25pe asendamine (De50..32pe, osaliselt teealas), maakraanide 
(5 tk) ja siibrite (3 tk) paigaldus 

450 80 36 000 

1.2 
Tõnu ja Sameli mü vahelise torustiku ehitus koos Peetri-Madjukse, 
Liivapealse ja Alakopli hargnemistega (De50…32pe, osaliselt teeala), 
maakraanide (19 tk) ja siibrite (3 tk) paigaldus 

1 150 80 92 000 

2. Veetorustiku rajamine kokku     128 000 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 6 400 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 6 400 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 12 800 

4. Projekti maksumus kokku     153 600 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 

8.6.26. Turbuneeme küla 

Turbuneeme külaga seotud projektiks on puurkaev-pumpla nr 15991 juurde täiendava 

veetöötluse paigaldamine raua (1,02 mg/l, 01.11.2001) ja ammooniumi (1,15 mg/l, 

01.11.2001) eraldamiseks. Külas puudub tuletõrje veevõtukoht. 

 

Veevärgiga on liidetud 52 leibkonda, 130 elaniku ja arvestusliku veetarbimisega kuni 19,5 

m³/d. Perspektiivselt võib veevärgiga liituda veel selle lähiümbruses asuvad 48 

majapidamist. Kokku võib veevärk hõlmata perspektiivselt 90 leibkonda, 225 elaniku ja 

arvestusliku veetarbimisega kuni 33,4 m³/d.  

 

Piirkonnas asuvate kinnistute reovesi kogutakse mahutitesse või immutatakse heitvesi peale 

mehaanilist või bioloogilist puhastust pinnasesse. Sadevesi immutatakse haljasaladele ja 

kraavidesse. 

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Puurkaev-pumpla nr 15991 vesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele. 

 Puudub tuletõrje veevõtukoht. 

 

Turbuneeme külas kavandatud projektide asukohad on näidatud skeemil TURBUNEEME. 

Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 

maksumused: 

 
Tabel 8-45: Projekt TRB-1 

Turbuneeme puurkaev-pumplale veetöötluse paigaldamine 

Projekti nr: TRB-1 

Projekti asukoht: Turbuneeme küla  

Skeem TURBUNEEME 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine       

1.1 
Olemasoleva pumplahoone ümberehitamine veetöötlussüsteemi 
paigaldamiseks 

1 12 800 12 800 

1.2 Raua- ja ammooniumieraldussüsteemi paigaldamine (Qmax=8 m³/h) 1 9 600 9 600 

2. Ehitustööd kokku     22 400 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 1 120 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 120 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 2 240 
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4. Projekti maksumus kokku     26 880 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-46: Projekt TRB-2 

Turbuneeme küla tuletõrje veehoidla rajamine 

Projekti nr: TRB-2 

Projekti asukoht: Turbuneeme küla 

Skeem TURBUNEEME 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv 

 (jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Tuletõrje veehoidla rajamine       

1.1 
Tuletõrje veehoidla rajamine Pällo kinnistu juurde. Muldesse 
paigaldatav mahuti suurusega V=108m³ koos soojustatud 
kuivhüdrandiga.  Lisaks veevõtukoha tähistamine. 

1 28 000 28 000 

1.2 Tuletõrje veehoidla rajamine kokku     28 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 1 400 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 400 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 2 800 

3. Projekti maksumus kokku     33 600 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 

8.6.27. Uuri küla 

Uuri külaga seotud projektideks on kanalisatsioonitorustiku ja reoveepuhasti BIO-25 

rekonstrueerimine. Küla veevärgiga on liidetud Uuri suurfarm (170 lüpsilehma, 145 

noorlooma, 17 töötajat) ja 15 leibkonda, 38 elaniku ja arvestusliku veetarbimise vajadusega 

kuni 5,7 m³/d. Uuri küla asub kaitsmata põhjaveega maa-alal. Reovesi suunatakse isevoolselt 

reoveepuhastisse ja biotiikidesse (1400 m² ja 600 m²). Torustik ja kanalisatsioonikaevud 

vajavad rekonstrueerimist, esmajoones ridaelamute ja lauda poolt tuleva torustiku 

liitumiskohad ning allavool kuni reoveepuhastini. Sadevesi immutatakse haljasaladele ja 

kraavidesse. 

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Reoveepuhasti on amortiseerunud ning asulas tekkiv reovesi puhastatakse vaid 

biotiikides. 

 Kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud on amortiseerunud ning lekivad. Toimub reovee 

filtratsioon torustikest ja kanalisatsioonikaevudest keskkonda ning sademe- ja 

pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

 

Uuri külas kavandatud projektide asukohad on näidatud skeemil UURI. Alljärgnevates tabelites 

on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning maksumused: 

 
Tabel 8-47: Projekt UUR-1 

Uuri küla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 

Projekti nr: UUR-1 

Projekti asukoht: Uuri küla  

Skeem UURI 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine       

1.1 
Uuri suurfarmi, ridaelamute ja reoveepuhasti vahelise kanal.torustiku 
ja kaevude rekonstr. (De200…160pvc) 

660 150 99 000 

2. Ehitustööd kokku     99 000 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 4 950 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 4 950 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 9 900 

4. Projekti maksumus kokku     118 800 
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Allikas: konsultandi arvutused 
 

 

 
Tabel 8-48: Projekt UUR-2 

Uuri reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Projekti nr: UUR-2 

Projekti asukoht: Uuri küla 

Skeem UURI 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv 

 (jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Reoveepuhasti rekonstrueerimine       

1.1 

Olemasoleva Uuri küla reoveepuhasti lammutamine ja selle asemele 
uue paigaldamine orgaanilise tootlikkusega kuni 50 ie-d. Eelpuhasti, 
reoveepuhasti ja tehnohoone rajamine. Puhasti juurdepääsutee 
korrastamine, puhasti ümbritsemine piirdeaia ning väravaga. 
Biotiikide puhastamine. 

1 60 000 60 000 

1.2 Rekonstrueerimistööd kokku   60 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 3 000 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 3 000 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 6 000 

3. Projekti maksumus kokku     72 000 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 

8.6.28. Vahastu küla 

Vahastu külaga seotud projektideks on ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni väljaehitamine küla 

tiheasustusalal, aiandusühistute piirkonnas. Ühisveevärgi jaoks tuleb rajada nõuetekohane 

kahe astmeline puurkaev-pumpla koos veetöötlusega. Samuti tuleb rajada piirkonda 

reoveepuhasti. 2004. aasta Kuusalu valla ÜVK arengukava nägi ette reovee suunamise 

ülepumpla kaudu Kolga ja Kupu asulate vahelisse kanalisatsiooni survetorustikku. Halcrow Ltd 

ja Eesti Veevärk Konsultatsioonid AS-i poolt koostatud Ida-Harju ja Keila-Vasalemma 

veekaitseprojektis esitatud tasuvusuuring soovitas Kolga ja Kupu asulate vahelise 

ühendustorustiku rajamisest loobuda, mis omakorda tähendab Vahastu külale eraldiseseisva 

reoveepuhasti loomise vajadust. Kolga reoveepuhasti jääb Vahastu küla tiheasustusalast 4 km 

ja Kupu küla survetorustik Balti Spooni juures 10 km kaugusele. 

 

Alternatiiv: Reovee kogumiseks lokaalsete mahutite paigaldamine kinnistute juurde ja reovee 

transportimine Kolga aleviku reoveepuhastisse. Arvestades piirkonna suurust ja prognoositud 

reovee koguseid, on reovee transportimine 4 km kaugusel asuvasse puhastisse pikemas 

perspektiivis majanduslikult ebaotstarbekas. 

 

Vahastu külas Kolga jõe ehituskeeluvööndis vee- ning kanalisatsioonitorustiku rajamisel tuleb 

arvestada looduskaitseseaduse § 38 lg 5 p 8 sätestatuga, mis eeldab veekogude 

ehituskeeluvööndisse tehnovõrkude rajamisel eelnevalt tööde planeerimist valla 

üldplaneeringus või vastavat töölõiku puudutava detailplaneeringu koostamist. 

 

Arvestuslik veevajadus ühisveevärgi rajamisel 10 aiandusühistu piirkonda, kokku 190 kinnistu 

ja 475 elaniku varustamiseks joogiveega, on kuni 71,3 m³/d. Vee tarbimine oleks sesoonselt 

suurem suveperioodil. Piirkonnas asub 12 erakasutuses olevat ja ametlikult registreeritud 

puurkaevu, mis võtavad vett ordoviitsiumi veehorisondist ning on rajatud 13-30 meetri 

sügavusele. Andmed puurkaevude vee kvaliteedi kohta puuduvad. Kaevude ümber on võimalik 

moodustada sanitaarkaitsealasid vaid kuni 10 meetri ulatuses. Ühisveevärgi varustamiseks 

joogiveega sobilik puurkaev puudub. Uue puurkaevu rajamisel tuleb arvestada 

sanitaarkaitsealaks 30 - 50 meetrit ning tõenäoliselt vajab puurkaevu vesi vähemalt 

rauaeraldust. 
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Reovesi kogutakse mahutitesse ja kaevudesse. Tõenäoliselt enamikel kogumismahutitel 

puudub lekkekindlus. Sadevesi valgub pinnasesse haljasaladel ja juhitakse piirkonnast eemale 

kraavidega. Tuletõrje veevõtukoht puudub. 

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Vahastu asula tiheasustusalal puudub ühisveevärk ja –kanalisatsioon. Toimub reovee 

filtratsioon reovee kogumiskaevudest keskkonda. 

 Puudub tuletõrje veevarustus. 

 

Vahastu külas kavandatud projekti asukoht on näidatud skeemil VAHASTU. Alljärgnevas 

tabelis on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning maksumused: 

 
Tabel 8-49: Projekt VAH-1 

Vahastu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine 

Projekti nr: VAH-1 

Projekti asukoht: Vahastu küla 

Skeem VAHASTU 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühisveevärgi rajamine       

1.1 

Vahastu veetöötlusjaama rajamine. Rajatakse puurkaev sügavusega 
ligikaudu 100 meetrit. Ehitatakse kergmetallist pumplahoone, mis 
varustatakse elektriküttega. Puurkaevule paigaldatakse 
süvaveepump tagasilöögiklapp, veetõstetorustik, pumba- ja 
signaalkaabel, De20pe toru veetaseme mõõtmiseks. 
Veetöötlusseadmetest paigaldatakse kaks ekvivalentset 
filtermoodulit (Q=7 m³/h), tõenäoliselt vähemalt rauaühendite 

eraldamiseks. Rajatakse maapealne 2-sektsiooniline (2x54 m³) 
monoliitbetoonist veereservuaar ja kaetakse see muldega.  
Reservuaari nivooandurite paigaldamine puurkaevude 
süvaveepumba töö juhtimiseks. Paigaldatakse survetõstepumpade 
ja sagedusmuundurid kõigile pumpadele.  

1 99 000 99 000 

1.2 
Vahastu ühistu piirkonnas veetorustiku ehitus (De110…32pe, teeala) 
koos maakraanide (16 tk), siibrite (2 tk) ja hüdrantide (2 tk) 
paigaldamisega 

590 90 53 100 

1.3 
Looduse ja Tamme ühistute piirkonnas veetorustiku ehitus 
(De110…32pe, teeala) koos maakraanide (32 tk), siibrite (3 tk) ja 
hüdrantide (2 tk) paigaldamisega 

950 90 85 500 

1.4 
Pargimetsa ühistu piirkonnas veetorustiku ehitus (De110…32pe, 
teeala) koos maakraanide (19 tk), siibrite (1 tk) ja hüdrantide (1 tk) 
paigaldamisega 

430 90 38 700 

1.5 
Kasemetsa, Pihlaka ja Männi ühistute piirkonnas veetorustiku ehitus 
(De110…32pe, teeala) koos maakraanide (70 tk), siibrite (6 tk) ja 
hüdrantide (3 tk) paigaldamisega 

1 450 90 130 500 

1.6 
Metsa, Kadaka ja Rebase ühistute piirkonnas veetorustiku ehitus 
(De110…32pe, teeala) koos maakraanide (54 tk), siibrite (3 tk) ja 
hüdrantide (3 tk) paigaldamisega 

1 590 90 143 100 

1.5 Ühisveevärgi rajamine kokku     549 900 

2. Ühiskanalisatsiooni rajamine       

2.1 
Vahastu ühistu piirkonnas isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
ehitamine (De160pvc, osaliselt samas kaevikus veetoruga ja 
teealas) koos liitumispunktide (16 tk) rajamisega 

680 130 88 400 

2.2 
Looduse ja Tamme ühistute piirkonnas isevoolse kanalisatsiooni-
torustiku ehitamine (De200…160pvc, osaliselt samas kaevikus 
veetoruga ja teealas) koos liitumispunktide (32 tk) rajamisega 

860 130 111 800 

2.3 
Pargimetsa ühistu piirkonnas isevoolse kanalisatsiooni-torustiku 
ehitamine (de160pe, hea pinnas, osaliselt sama kaevik veetoruga, 
asfalt) koos liitumispunktide (19 tk) rajamisega 

430 130 55 900 

2.4 

Kasemetsa, Pihlaka ja Männi ühistute piirkonnas isevoolse 
kanalisatsiooni-torustiku ehitamine (De200…160pvc, osaliselt samas 
kaevikus veetoruga ja teealas) koos liitumispunktide (70 tk) 
rajamisega 

1 560 130 202 800 

2.5 

Metsa, Kadaka ja Rebase ühistute piirkonnas isevoolse 
kanalisatsiooni-torustiku ehitamine (De200…160pvc, osaliselt samas 
kaevikus veetoruga ja teealas) koos liitumispunktide (54 tk) 
rajamisega 

1 700 130 221 000 
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2.6 

Bioloogilise reoveepuhasti ehitamine koos fosforiärastusega. Puhasti 
võimsus on 600 ie-d. Kinnise väikepuhasti kuja on 50 meetrit. 
Puhasti heitvee eesvooluks on planeeritud Ämmoja, mis suubub 
Kolga ja Pudisoo jõkke. 

1 160 000 160 000 

2.3 Ühiskanalisatsiooni rajamine kokku     839 900 

3. ÜVK rajamine kokku     1 389 800 

4. Muud kulud       

4.1 Projekteerimistööd ja uuringud   5% 69 490 

4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 69 490 

4.3 Ettenägematud kulud   10% 138 980 

5. Projekti maksumus kokku     1 667 760 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 

8.6.29. Valkla küla 

Valkla külaga seotud projektideks on veevarustuse osas torustiku rekonstrueerimine Valkla 

mõisa piirkonnas ning selle väljaehitamine Valkla küla Kiiu aleviku poolses kompaktselt 

hoonestatud piirkonnas. Samuti Valkla mõisa ümbruses oleva  ja Kiiu-Kaberneeme teest 

põhjasuunal jäävate arenduspiirkondade veevärkide ühendamine. Veevärkide ühendamise 

eesmärgiks on veevarustuse töökindlustuse ja efektiivsuse tõstmine. Olemasolev KÜ Valkla 28 

puurkaev nr 923 rekonstrueeritakse II-astmeliseks veetöötlusega puurkaev-pumplaks. 

 

Reovee projektideks on Valkla mõisa juures asuva ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine. 

Samuti on projektina ette nähtud ühiskanalisatsiooni väljaehitamine Valkla küla Kiiu aleviku 

poolses kompaktselt hoonestatud piirkonnas ning olemasoleva KÜ Valkla 28 puhasti asemele 

uue rajamine. Valkla küla kompaktselt hoonestatud piirkondades immutatakse sadevesi 

haljasaladele ja kraavidesse.  

 

Mõisa piirkonnas asuva hooldekodu veevärgiga on liidetud Valkla Hooldekodu 190 hoolealuse 

ja 50 töötajaga ning 48 majapidamist. Kokku on veevärgi tarbijateks 437 inimest arvestusliku 

veetarbimise vajadusega kuni 54,5 m³/d. Aiandusühistu Mutionu veevärgiga on liidetud 27 

majapidamist 68 inimese ja arvestusliku veetarbimisega kuni 10,2 m³/d. AÜ Mutionu 

veetarbimine on sesoonselt suurem suveperioodil. Rannametsa EAP veevärgiga on liidetud 14 

kinnistut, perspektiivselt 35 inimest veetarbimisega kuni 5,3 m³/d. Lilleoru veevärgiga 

liidetakse Pärtli, Kuusiku ja Suurekivi elamuarenduspiirkonnad, perspektiivselt 40 leibkonda, 

100 inimest, veetarbimisega kuni 15,0 m³/d.  

 

Valkla küla Kiiu aleviku poolses osas asuva korteriühistu Valkla 28 veevärk varustab 

joogiveega kahe kortermaja 16 leibkonda 48 inimesega ja arvestusliku veetarbimisega kuni 

7,2 m3/d. Veevärgi laiendamisel kogu kompaktselt hoonestatud alale lisandub 29 leibkonda. 

Piirkonna laiendatud veevärk hõlmab kokku 45 leibkonda, 113 inimest, arvestusliku 

veetarbimisega kuni 17,0 m³/d. 

 

Valkla külas Valkla oja ehituskeeluvööndis vee- ning kanalisatsioonitorustiku rajamisel tuleb 

arvestada looduskaitseseaduse §38 lg 5 p 8 sätestatuga, mis eeldab veekogude 

ehituskeeluvööndisse tehnovõrkude rajamisel eelnevalt tööde planeerimist valla 

üldplaneeringus või vastavat töölõiku puudutava detailplaneeringu koostamist. 

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Valkla KÜ 28 juures asuv reoveepuhasti on amortiseerunud ning kasutamiskõlbmatu.  

 Valkla KÜ 28 ja Jõekalda kortermajade ühiskanalisatsioonitorustik on amortiseerunud. 

 Valkla vana küla piirkonna elamud pole ühendatud ühisveevärgiga ning olemasolev KÜ 

Valkla 28 puurkaev-pumpla on amortiseerunud. 

 Valkla mõisa piirkonna isevoolne kanalisatsioonitorustik on amortiseerunud. Toimub 

reovee filtratsioon torustikest ja kanalisatsioonikaevudest keskkonda ning sademe- ja 

pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

 Valkla mõisa veetöötlusjaam ei suuda varustada piirkonda vajaliku joogivee kogusega 

ning pumpla II aste vajab uuendamist. 
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 Tuletõrje veevarustus on puudulik. 

 Eraldiseisvate Mutionu, Lilleoru, Pärtli, Kuusiku ja Rannametsa ühisveevärkide vesi ei 

vasta joogivee kvaliteedi nõuetele. 

 

Valkla külas kavandatud projektide asukohad on näidatud skeemidel VALKLA-1 ja VALKLA-2. 

Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 

maksumused: 

 
Tabel 8-50: Projekt VLK-1 

Valkla vana küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine 

Projekti nr: VLK-1 

Projekti asukoht: Valkla küla 

Skeem VALKLA-1 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv 

 (jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Reoveepuhasti rekonstrueerimine       

1.1 

Olemasoleva Valkla 28 KÜ reoveepuhasti lammutamine ja selle 

asemele uue paigaldamine orgaanilise tootlikkusega kuni 70 ie-d. 
Eelpuhasti, reoveepuhasti ja tehnohoone rajamine. Puhasti 
juurdepääsutee korrastamine, puhasti ümbritsemine piirdeaia ning 
väravaga.  

1 75 000 75 000 

1.2 Jõekalda ja Valkla 28 ning reoveepuhasti vahelise isevoolse 
kanal.torustiku ja kaevude rekonstr. (De160pvc) 

140 150 21 000 

1.3 
Valkla 28 kortermaja ühendamine reoveepuhastiga (De160pvc) 
isevoolse torustiku rajamisega teealas 

130 150 19 500 

1.2 Rekonstrueerimistööd kokku   115 500 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 5 775 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 5 775 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 11 550 

3. Projekti maksumus kokku     138 600 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-51: Projekt VLK-2 

Valkla vana küla ühisveevärgi laiendamine 

Projekti nr: VLK-2 

Projekti asukoht: Valkla küla  

Skeem VALKLA-1 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühisveevärgi laiendamine       

1.1 

Olemasoleva puurkaevpumpla hoone lammutamine. Torustiku, 
hüdrofoori, elektriseadmete demonteerimine. Puurkaevu ümber uue 
kergmetallist hoone ehitamine. Puurkaevule uue, tagasilöögiklapp, 
veetõstetorustiku, pumba- ja signaalkaabli, De20pe toru veetaseme 
mõõtmiseks paigaldamine. Veemahuti paigaldamine  suurusega 10m³ 
ja selle katmine muldega. Veetöötlusseadmete paigaldamine raua ja 
ammooniumi eraldamiseks. Juhtimisautomaatika paigaldamine 
veereservuaari täitmiseks selle veetaseme kontrollimiseks. Samuti 
paigaldatakse automaatika veetöötlusseadmetele ja II-astme 
pumpadele. Survetõstepumpade paigaldamine. Sagedusmuundurite 
paigaldamine kõigile pumpadele. Juurdepääsutee rajamine pumplani 
(120 jm) ja territooriumi ümbritsemine metallist piirdeaia ja 
lukustatava väravaga. 

1 80 000 80 000 

1.2 
Veetorustiku ehitus puurkaev-pumplast kuni Mäe 1 mü ja Silla mü 
ning Kõrtsi 1 mü (De63…32pe, valdavalt teeala), maakraanide (21 
tk) ja siibrite (2 tk)  paigaldus 

1 140 90 182 600 

2. Ehitustööd kokku     262 600 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 13 130 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 13 130 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 26 260 

4. Projekti maksumus kokku     315 120 

Allikas: konsultandi arvutused 
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Tabel 8-52: Projekt VLK-3 

Valkla mõisa piirkonna kanalisatsiooni rekonstrueerimine 

Projekti nr: VLK-3 

Projekti asukoht: Valkla küla  

Skeem VALKLA-2 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine       

1.1 
Valkla mõisa piirkonna piirkonnas asuva isevoolse kanal.torustiku ja 
kaevude rekonstr. (De160pvc) 

520 150 78 000 

1.2 
Mõisa veetöötlusjaama ühendamine survetorustiku kaudu 
ühiskanalisatsiooniga (De75pe) 

170 80 13 600 

2. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine kokku     91 600 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 4 580 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 4 580 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 9 160 

4. Projekti maksumus kokku     109 920 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-53: Projekt VLK-4 

Valkla mõisa piirkonna ühisveevärgi rekonstrueerimine 

Projekti nr: VLK-4 

Projekti asukoht: Valkla küla  

Skeem VALKLA-2 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühisveevärgi rekonstrueerimine       

1.1 

Olemasoleva pumpla hoone ja veemahutite (200 m³) korrastamine . 
Veetöötluse ja survetõsteseadmete asendamine uutega. Juhtimis- 
ning häireedastusautomaatika paigaldamine. Pumpla ümbruse ja 
juurdepääsutee korrastamine ning ümbritsemine piirdeaiaga. 

1 60 000 60 000 

1.1 
Valkla mõisa piirkonna piirkonnas asuva veetorustiku rekonstr. 
(De110pe) alates puurkaev-pumplast nr 4643 kuni Valkla Forelli 
kinnistuni 

460 90 41 400 

2. Rekonstrueerimistööd kokku     101 400 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 5 070 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 5 070 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 10 140 

4. Projekti maksumus kokku     121 680 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-54: Projekt VLK-5 

Valkla mõisa piirkonna ühisveevärkide ühendamine 

Projekti nr: VLK-5 

Projekti asukoht: Valkla küla  

Skeem VALKLA-2 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetorustiku rajamine       

1.1 
Valkla mõisa ja Lilleoru veevärkide ühendamine, Valkla Forelli mü ja 
Vahtra mü vahelise  torustiku rajamine (De110pe), siibrite (2 tk)  ja 
hüdrandi paigaldus 

230 90 20 700 

1.2 
Valkla mõisa ja Rannametsa veevärkide ühendamine, Valkla Forelli 
mü ja puurkaevu nr 21497 vahelise  torustiku rajamine (De110pe), 
siibrite (2 tk)  ja hüdrandi paigaldus 

330 90 29 700 

1.3 
Lilleoru ja Mutionu veevärkide ühendamine, puurkaevude nr 22427 ja 
4653 vahelise  torustiku rajamine (De63pe) ja siibrite (2 tk) 
paigaldus 

590 90 53 100 

2. Ehitustööd kokku     103 500 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 5 175 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 5 175 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 10 350 
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4. Projekti maksumus kokku     124 200 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

8.6.30. Vihasoo küla 

Vihasoo külaga seotud projektideks on veevarustuse osas torustiku rekonstrueerimine Vihasoo 

endise aiandi piirkonnas ning Pauna ja Karijõe veevärkide ühendamine. Külas põhjaosas on 

veevarustuse projektideks olemasolevate veevärkide rekonstrueerimine ja ühendamine ning 

Hansulauda juures asuva puurkaev-pumpla nr 686 rekonstrueerimine veetöötlusjaamaks. 

Projektide tulemusel tekib Vihasoo külas senise viie veevärgi asemel kaks veevärki (Põhja ja 

Lõuna), mida varustatakse kahest erinevast veetöötlusjaamast. 

 

Vihasoo külas Loobu jõe ehituskeeluvööndis veetorustiku rajamisel tuleb arvestada 

looduskaitseseaduse §38 lg 5 p 8 sätestatuga, mis eeldab veekogude ehituskeeluvööndisse 

tehnovõrkude rajamisel eelnevalt tööde planeerimist valla üldplaneeringus või vastavat 

töölõiku puudutava detailplaneeringu koostamist. 

 

Vihasoo küla kanalisatsiooniprojektideks on olemasoleva kanalisatsiooni- ja sadeveetorustiku 

rekonstrueerimine. Vihasoo küla reoveepuhasti BIO-25 on rekonstrueeritud 2011.aastal. Sama 

projekti käigus rekonstrueeriti ka Karijõe kortermajade juures asuv puurkaev-pumpla  nr 690. 

 

Vihasoo küla Karijõe veevärgiga on liidetud algkool-lasteaed (42 õpilast, 13 õpetajat) 

arvestusliku veetarbimisega 1,7 m³/d, neli kortermaja 36 korteriga ja neli eramaja, kokku 40 

leibkonda 100 inimesega arvestusliku veetarbimise vajadusega kuni 15,0 m³/d. Pauna 

veevärgi tarbijateks on 18 leibkonda, 45 inimest, arvestusliku veetarbimisega kuni 6,8 m³/d. 

KÜ Sireli veevärgi tarbijateks on 14 leibkonda, 35 inimest, arvestusliku veetarbimisega kuni 

5,3 m³/d. Hansulauda piirkonna veevärgi tarbijateks on 8 leibkonda, 20 inimest, arvestusliku 

veetarbimisega kuni 3,0 m³/d. Perspektiivse Vihasoo Lõuna veevärgi tarbimisvajadus oleks 

kokku kuni 23,5 m³/d ja Põhja veevärgi tarbimisvajadus kuni 50 leibkonnale kuni 18,8 m³/d. 

Reoveepuhastiga on liidetud lisaks algkool-lasteaiale 56 majapidamist 140 elanikuga, reovee 

kogusega kuni 22,7 m³/d ja reostuskoormusega 9,1 kg/BHT7/d. 

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Kanalisatsioonitorustik ja –kaevud on amortiseerunud. Toimub reovee filtratsioon 

torustikest ja kanalisatsioonikaevudest keskkonda ning sademe- ja pinnasevee 

infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

 Vihasoo küla põhja piirkonna veetorustik on amortiseerunud, osadel kinnistutel puudub 

ühendus ühisveevärgiga.  

 

Vihasoo külas kavandatud projektide asukohad on näidatud skeemil VIHASOO. 

Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 

maksumused: 

 
Tabel 8-55: Projekt VIH-1 

Vihasoo ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine 

Projekti nr: VIH-1 

Projekti asukoht: Vihasoo küla  

Skeem VIHASOO 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine       

1.1 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstr.-ne Karijõe kortermajade 
piirkonnas (De200…160pvc, osaliselt teealas) 

380 150 57 000 

1.2 
Karijõe kortermajade ja Vihasoo reoveepuhasti vahelise isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (De200pvc, osaliselt 
teealas) 

740 150 111 000 

1.3 
Endise aiandi elamute piirkonnas asuva isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (De200…160pvc, osaliselt 
teealas) 

770 150 115 500 

2. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine kokku     283 000 
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3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 14 175 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 14 175 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 28 350 

4. Projekti maksumus kokku     340 200 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-56: Projekt VIH-2 

Vihasoo lõuna piirkonna ühisveevärgi rekonstrueerimine 

Projekti nr: VIH-2 

Projekti asukoht: Vihasoo küla  

Skeem VIHASOO 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühisveevärgi rekonstrueerimine       

1.1 
Puurkaev nr 690 ja Karijõe kortermajade ning algkool-lasteaia 
vahelise veetorustiku rekonstrueerimine (De110…63pe, asub 
teealas), maakraanide (5 tk) ja siibrite (4 tk) paigaldus 

280 90 25 200 

1.2 
Karijõe ja Pauna piirkondade veevõrkude ühendamiseks veetorustiku 
rekonstrueerimine (De75pe), siibrite  (2 tk) paigaldus 

500 80 40 000 

2. Rekonstrueerimistööd kokku     65 200 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 3 260 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 3 260 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 6 520 

4. Projekti maksumus kokku     78 240 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-57: Projekt VIH-3 

Vihasoo põhja piirkonna ühisveevärgi rekonstrueerimine 

Projekti nr: VIH-3 

Projekti asukoht: Vihasoo küla  

Skeem VIHASOO 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühisveevärgi rekonstrueerimine       

1.1 

Vihasoo küla puurkaevu nr 686 rekonstrueerimine  II-astme 
pumplaks koos veetöötlusega. Olemasoleva puurkaevpumpla hoone 
lammutamine. Torustiku, hüdrofoori, elektriseadmete 
demonteerimine. Puurkaevu ümber uue kergmetallist hoone 
ehitamine. Pumplasse mahuti paigaldamine (10 m³). Puurkaevule 
paigaldatakse uus süvaveepump (Q=5 m³/h), tagasilöögiklapp, 
veetõstetorustik, pumba- ja signaalkaabel, De20pe toru veetaseme 
mõõtmiseks. Veetöötlusseadmete paigaldamine. Kaks filtermoodulit 
(Q=5 m³/h) raua ja mangaani eraldamiseks.  Juhtimisautomaatika 
paigaldamine veemahuti täitmiseks selle veetaseme kontrollimiseks. 
Samuti paigaldatakse automaatika veetöötlusseadmetele ja II-astme 
pumpadele.  Survetõstepumpade paigaldamine: II-astme peapump; 
II-astme teine pump; sagedusmuundurite paigaldamine pumpadele. 

1 65 000 65 000 

1.2 
Puurkaev nr 686 ja Kõrtsi mü ning Bensiinijaama mü vahelise 
veetorustiku rekonstrueerimine (De75…32pe, teeala), maakraanide 
(12 tk) ja siibrite (3 tk) paigaldus 

810 80 64 800 

1.3 
Kõrtsi mü ja Tagavainu mü vahelise veetorustiku ehitus koos Kärga 
mü, Rudi mü ja Härjakopli mü hargnemistega (De75…32pe, teeala), 
maakraanide (30 tk) ja siibrite (5 tk)  paigaldus 

1 860 80 148 800 

1.4 
Tagavainu ja Rätsepa mü vahelise torustiku rajamine (De50…32pe, 
norm pinnas) maakraanide (2 tk) ja siibri (1 tk)  paigaldus 

380 80 30 400 

2. Rekonstrueerimistööd kokku     309 000 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 15 450 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 15 450 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 30 900 

4. Projekti maksumus kokku     370 800 

Allikas: konsultandi arvutused 
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8.6.31. Viinistu küla 

Viinistu külaga seotud projektiks on küla keskuse piirkonnas asuva ühiskanalisatsiooni ning 

reoveepuhasti rekonstrueerimine. 2008.aasta arendamise kavas nimetatud projektidest on 

2010.aastal teostatud projekt nr WS-54, ühendati küla eraldiseisvad Aaduotsa, Tontküla ja KÜ 

Tuule veevõrgud. Samuti rekonstrueeriti Tontküla puurkaev-pumpla nr 1047 kolmeastmeliseks 

veetöötlusega pumplaks (projekt WS-55). KÜ Tuule kortermajade juurde paigaldati 2009-ndal 

aastal lokaalne reoveepuhasti. Viinistu kunstimuuseumi ja hotelli juures asuv endine 

reoveepuhasti on varasemalt ehitatud OÜ Grenster poolt ümber septikuks koos heitvee 

immutamisega läbi liivafiltri. Heitvesi suunatakse sarnaselt varasemale süvamerelasu kaudu 

Eru lahte.  

 

Alternatiiviks on Viinistu küla keskuse asuvate hoonete ning muuseumi- ja hotelli kompleksi 

territooriumil tekkiva reovee kogumine mahutitesse ning purgimine Loksa linna või Kuusalu 

regionaalsesse reoveepuhastisse. Alternatiiv on pikemas plaanis majanduslikult 

ebaotstarbekam võrreldes olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimisega. 

 

Viinistu küla Ranna kinnistu reoveepuhasti ehitusprojekti projekteerimistingimused on 

kooskõlastatud Keskkonnaameti poolt kirjaga HRJ 14-4/13/5654-2 (21.03.2013). 

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Viinistu reoveepuhasti ei puhasta reovett nõuetekohaselt. 

 Kanalisatsioonitorustik ja –kaevud on amortiseerunud. Toimub reovee filtratsioon 

torustikest ja kanalisatsioonikaevudest keskkonda ning sademe- ja pinnasevee 

infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

 Viinistu veetöötlusjaam ei suuda asulat varustada piisava koguse nõuetele vastava 

joogiveega. 

 

Viinistu külas kavandatud projekti asukoht on näidatud skeemil VIINISTU. Alljärgnevas 

tabelis on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning maksumused: 

 
Tabel 8-58: Projekt VIN-1 

Viinistu veetöötlusjaama töö parendamine 

Projekti nr: VIN-1 

Projekti asukoht: Viinistu küla  

Skeem VIINISTU 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Veetöötluse parendamine       

1.1 
Täiendava veetöötluse mooduli ja mahuti (5 m³) lisamine, hoone 
laiendamine, automaatika lisamine ja pumpla ühendamine kaugvalve 
süsteemi. 

1 35 000 35 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 1 750 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 750 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 3 500 

3. Projekti maksumus kokku     42 000 

Allikas: konsultandi arvutused 
 
Tabel 8-59: Projekt VIN-2 

Viinistu ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine 

Projekti nr: VIN-2 

Projekti asukoht: Viinistu küla  

Skeem VIINISTU 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine       

1.1 

Olemasoleva puhasti demonteerimine ja selle asemele uue 

annuspuhasti rajamine (100 ie-d), heitvee suublaks on Eru laht. 
Puhasti juurde kuulub tehnohoone, mahuti(d), seadmed, 
kaugseiresüsteem, võrekaev koos käsivõrega ning proovivõtukaev. 
Lisaks tuleb rajada uued platsisisesed torustikud ning taastada 

1 75 000 75 000 
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asfaltkate ligikaudu 150m³ ulatuses. 

1.2 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 
(De200…160pvc, suuremas osas teealas) koos liitumispunktide ( 5 
tk) rajamisega 

385 150 57 7500 

2. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine kokku     132 750 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 6 638 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 6 638 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 13 275 

4. Projekti maksumus kokku     159 300 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

Lühiajalises investeeringuprogrammis ettenähtud investeeringud on planeeritud ellu viia 

Kuusalu Soojus OÜ poolt. Vajadusel taotletakse investeeringute elluviimiseks toetust SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Kuusalu Vallavalitsuselt. Mitmetes investeeringuid 

vajavates piirkondadades ei ole Kuusalu Soojus veel vee-ettevõtteks määratud, kuid peale 

investeeringute teostamist teeb Kuusalu Soojus OÜ Kuusalu Vallavalitsusele ettepaneku 

nimetatud piirkonnas enda määramiseks vee-ettevõtteks. 

 

8.6.32. Virve küla 

Virve külaga seotud projektideks on puurkaevu nr 16068 täiendava veetöötluse paigaldamine 

ammooniumi eraldamiseks joogiveest ning veevõrgu laiendamine.   

 

Virve küla veevõrguga on liidetud 36 majapidamist, 90 inimest, arvestusliku veetarbimise 

vajadusega kuni 13,5 m3/d. Piirkonnas paikneb 63 kinnistut, perspektiivse elanike arvuga 158 

inimest ja veetarbimisega kuni 23,7 m3/d. Puurkaevu nr 16068 vesi sisaldab ammooniumit 

1,8 mg/l (14.01.2002). Puurkaev-pumpla hoonesse on paigaldatud rauaeraldusseade. 

 

Reovesi kogutakse mahutitesse või immutatakse heitvesi peale mehaanilist või bioloogilist 

puhastust pinnasesse. 

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Virve küla ühisveevärgi vesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele. 

 Osad elamud pole ühendatud ühisveevärgiga. 

 

Virve külas kavandatud projektide asukohad on näidatud skeemidel VIRVE-1 ja VIRVE-2. 

Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 

maksumused: 

 
Tabel 8-60: Projekt VIR-1 

Virve puurkaev-pumplale veetöötluse paigaldamine 

Projekti nr: VIR-1 

Projekti asukoht: Virve küla  

Skeem VIRVE-1 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine       

1.1 

Olemasolevasse puurkaev-pumpla hoonesse 
ammooniumieraldusseadme paigaldamine (Q=6 m³/h). Vajalik enne 
seadme paigaldamist täiendava analüüsi tegemine selgitamaks välja 
joogivee vastavust nõuetele teiste ühendite osas. 

1 9 600 9 600 

2. Ehitustööd kokku     9 600 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 480 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 480 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 960 

4. Projekti maksumus kokku     11 520 

Allikas: konsultandi arvutused 
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Tabel 8-61: Projekt VIR-2 

Virve küla veevõrgu laiendamine 

Projekti nr: VIR-2 

Projekti asukoht: Virve küla  

Skeemid VIRVE-1 ja VIRVE-2 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühisveevärgi rajamine       

1.1 
Põllu mü ja Koljo mü vahelise torustiku ehitus (De50…32pe) , 
maakraanide (8 tk) ja siibri  (1 tk) paigaldus 

370 70 25 900 

1.2 
Koolikoha mü ja Muru mü vahelise torustiku ehitus (De50…32pe, 
norm pinnas), maakraanide (2 tk) ja siibri  (1 tk) paigaldus 

580 70 40 600 

2. Ehitustööd kokku     66 500 

3. Muud kulud       

3.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 3 325 

3.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 3 325 

3.3 Ettenägematud kulud   10% 6 650 

4. Projekti maksumus kokku     79 800 

Allikas: konsultandi arvutused 
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9. Finantsanalüüs 

9.1. Eesmärk 

Finantsprognoos on koostatud lähtuvalt arengukava valmimise hetkel kasutada olnud 

materjalidest, nii kirjalikult kui ka suuliselt saadud informatsioonist. Prognoosi täpsuse 

määrab ära analüüsi aluseks olevate andmete kvaliteet.  

Finantsprognooside eesmärgid ja põhimõtted: 

 esitada Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud piirkondade 

veemajandustegevuse kohta kõikehõlmav finantsprognoos, mis kajastaks 

samahästi nii olemasoleva infrastruktuuri ekspluatatsiooni, kui ka arengukava 

investeeringuprogrammi elluviimisest tulenevate infrastruktuuri investeeringute 

mõju. Veemajandustegevuse analüüsimisel on kasutatud nende piirkondade 

andmeid, kus veeteenuseid osutab vee-ettevõtja OÜ Kuusalu Soojus- need 

piirkonnad on Kuusalu alevik, Kiiu alevik, Kolga alevik, Kuusalu küla, Salmistu 

küla, Uuri küla, Valkla küla, Vihasoo küla ja Viinistu küla; 

 Kuusalu vallas ühisveevärgi ja –kanalisatsioonirajatiste opereerimise ja 

haldamisega tegeleb täna ja ka perspektiivselt OÜ Kuusalu Soojus; 

 OÜ Kuusalu Soojus on arengukavas kajastatavate investeeringuprogrammide  

elluviija;  

 finantsprognoosid võtavad arvesse ainult vee-ettevõtluse tegevusega seotud 

otsesed kulud vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisel Kuusalu vallas. Vee-

ettevõtluse üldkulud, mis käesolevas finantsanalüüsis kajastamist leiavad, on 

tuletatud ettevõtte OÜ Kuusalu Soojus esitatud andmete baasilt; 

 finantsprognoosides võetakse aluseks konsultandi poolt prognoositavad tariifid, 

nende kujundamise põhimõtted on järgmised: (1) majapidamiste vee- ja 

kanalisatsioonitariifid jäävad rahvusvaheliselt aktsepteeritud taluvuspiiridesse; 

(2) tööstustele ja asutustele kohaldatavate tariifidega ei doteerita majapidamisi; 

(3) pikaajaliselt on saavutatud veemajanduskulude katmine; (4) juhul kui 

ettevõte kasutab pangalaene, tagatakse adekvaatsed tingimused võlgade 

teenindamiseks (piisav võlateeninduse kattekordaja).  

Kuusalu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava hulka hõlmatud 

finantsanalüüs peegeldab arengukava lühiajalise programmi elluviimisest tulenevaid 

mõjusid. Finantsanalüüs on koostatud, hindamaks Kuusalu valla ÜVK arendamise kava 

investeeringuprogrammi elluviimise otstarbekust ja finantsmajanduslikke mõjusid. 

Finantsanalüüsi eesmärk on kajastada ka üldisi plaanitavaid finantstulemusi. Oluline on 

välja tuua, millisel moel suudab kohalik vee-ettevõtlus tegevuspiirkonnas opereeritavat 

infrastruktuuri jätkusuutlikult majandada ning piirkonnas teenuseid osutada. 

 

9.2. Finantsprognoosi koostamise põhieeldused 

9.2.1. Finantsanalüüsi metoodika 

Keskkonnaministri määruse nr 34, 1. juuli 2009, “Meetme “Veemajanduse infrastruktuuri 

arendamine” tingimused” §12 lg. 6 punkt 2 (edaspidi meetme määrus) kohaselt tuleb EL 

Ühtekuuluvusfondist toetuse taotlemisel projekti majandus- ja finantsanalüüs läbi viia 

vastavalt määruse lisa 2 alajaotuses II esitatud juhendmaterjalidele. Juhendmaterjali 

sissejuhatavas osas on öeldud, et: “metoodiline juhend on koostatud Euroopa Komisjoni 

(edaspidi EK juhendmaterjalid) dokumentide Guide to Cost-Benefit analysis of investment 

projects ja Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit analysis, The new 

programming period 2007–2013” põhjal. 

Käesoleva finants-, sotsiaal-, ja majandusanalüüsi koostamisel on Konsultant lähtunud 

printsiibist, et arvutustes kasutatud põhieeldused oleksid seotud EK juhendmaterjalides 

esitatud nõuetega, st finantsanalüüsi põhitulemused sobituvad samade eelduste ja 

nõuetega, mille esitab meetme määrus ja selle lisa 2. Meetme määruse juhendist 



Kuusalu valla ÜVK arendamise kava aastateks 2016-2027 

 

161 

 

juhindutakse sedavõrd, et oleks tagatud analüüsile esitatavate miinimumnõuete täitmine 

ning ühtsete baasandmete esitamine. 

Vastavalt EK juhenditele on finantsanalüüsi peamine eesmärk välja arvutada projekti 

finantstulemuste näitajad infrastruktuuri omaniku vaatepunktist. Diskonteeritud 

rahavoogude analüüsi käesolevas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavaga seotud 

finantsanalüüsis ei kasutata, kuivõrd projekti puhastulu väljaarvutamine ei ole praegusel 

juhul vajalik. Oluline on keskenduda infrastruktuuri tervikliku majandustegevuse 

peegeldamisele, arvestades planeeritavaid investeeringuid ja tõenäolist kujunenud 

finantseerimisplaani. 

9.2.2. Finantsanalüüsi põhieeldused 

Finantsanalüüsi metoodikast tulenevalt selgitatakse konsultandi poolseid eeldusi ning sätteid 

finantsanalüüsi läbiviimisel. Eeldused finantsanalüüsi läbiviimiseks on võetud vastavalt EK 

dokumentide ja määruse juhendis sätestatule. Juhul, kui nimetatud dokumentides ei ole 

analüüsi läbiviimiseks vajalikke eeldusi täpsustatud, tugineb konsultant nende eelduste 

väljatöötamisel avalikele infokogudele (Statistikaameti andmebaas, Rahvastikuregister 

vmt), vee-ettevõtte andmetele, olemasolevatele arengukavadele. 

Finantsanalüüs hõlmab OÜ Kuusalu Soojus praegust veemajandustegevust, olemasolevat 

ning ÜVK arendamise kava investeeringuprogrammi elluviimisel loodavat infrastruktuuri. 

Eeldatakse, et olemas on vajalikul tasemel organisatsioon, tehnika, kohaldatakse 

jätkusuutliku opereerimise põhimõtteid ning kantakse vastavad kulutused. Lähtutakse OÜ 

Kuusalu Soojus olemasolevatest andmetest, mida on korrigeeritud lähtuvalt 

konsultandipoolsetest soovitustest. Samuti on aluseks insener-tehnilised eeldused, mis 

puudutavad investeeringuprogrammi elluviimise vajadustest lähtuvate kulude teket ning 

tegevusnäitajate muutumist. 

Elanike vooluhulkade leidmisel on võetud aluseks Kuusalu valla poolt esitatud andmed 

möödunud aastate kohta, mille alusel oli tehtud elanike tuleviku prognoos (vt 

Finantsprojektsioonide tabel 2). 

Makromajanduslikud eeldused.  Vastavalt meetme määruse juhendile võetakse 

majandus- ja finantsanalüüsi koostamisel aluseks järgmised makromajanduslikud näitajad: 

 reaalse sisemajanduse koguprodukti (SKP) aastane kasvumäär; 

 inflatsioonimäär (tarbijahinnaindeksi muutus) aastas; 

 reaalpalga kasvumäär aastas. 

Nimetatud andmed võetakse EL Struktuurifondide veebilehelt1.  

Käesolevas töös on 2015-2027 aasta makromajanduslikud eeldused võetud vastavalt 

Rahandusministeeriumi poolt 2015. a. kevadel väljastatud pikaajalistele prognoosidele. 

Nimetatud prognoosid sisaldavad endas SKP, tarbijahinnaindeksi ja reaalpalga kasvumäära 

prognoose perioodile 2015-2060. Erinevate makromajanduslike indikaatorite eeldused 

aastatel 2015-2020 on ära näidatud allolevas tabelis. 

Tabel 9-1: Makromajanduslike indikaatorite dünaamika 

Indikaator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tarbijahinnaindeksi muutus  0,2% 2,2% 2,7% 2,9% 2,6% 2,7% 

Ehitushinnaindeksi muutus 0,2% 2,2% 2,7% 2,9% 2,6% 2,7% 

Palga reaalkasv 4,57% 2,96% 3,21% 3,50% 3,70% 3,54% 

Allikas: Rahandusministeerium, konsultandi hinnangud 

Varade kasulik eluiga. Investeeringu jääkväärtuse leidmisel on aluseks võetud meetme-

määruse juhendis sätestatud varade kasulik eluiga alljärgnevalt: 

                                                      
1 EL Struktuurifondide veebilehelt. Abimaterjalid tulu teenivatele projektidele http://www.struktuurifondid.ee/abimaterjalid-tulu-teenivatele-
projektidele/ (21.07.2015) 

http://www.struktuurifondid.ee/abimaterjalid-tulu-teenivatele-projektidele/
http://www.struktuurifondid.ee/abimaterjalid-tulu-teenivatele-projektidele/
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 võrgud ja torustikud – 40 aastat; 

 reservuaarid ja mahutid – 40 aastat; 

 masinad ja seadmed – 15 aastat. 

ÜVK arendamise kava finantsanalüüsis on kasutatud finantsanalüüsi ajahorisonti, pikkusega 

13 aastat, mis hõlmab baasperioodi (2015. a.) ja prognoosiperioodi (2016-2027). 

Finantsprognoosid on koostatud lähtuvalt 2016. aasta hinnatasemetest. Viimaks 

finantsprojektsioone jooksvale hinnatasemele, on baashindu korrigeeritud hinnatõusu kasvu 

määraga. Arvutused on esitatud eurodes (€). 

9.2.3. Investeeringuprogrammi põhikarakteristikud 

Kuusalu valla ÜVK arendamise kava investeeringuprogrammi põhiindikaatorid on kirjeldatud 

selle töö investeeringuprojektide loetelu peatükis. Finantsanalüüsi hõlmatakse valla 

investeeringuprogrammist nii lühiajaline kui ka pikaajaline osa. Investeeringuprogrammi 

maksumuse indikaatorid tuuakse välja alljärgnevas tabelis. 

Tabel 9-2: Investeeringuprogrammi maksumused (€) 

 Investeeringukulutused püsihindades 

Kõik investeeringukulutused  

Lühiajaline osa 
2 713 200 

Pikaajaline osa 
6 922 200 

KOKKU 
9 635 400 

  Investeeringukulutused jooksvates hindades 

Kõik investeeringukulutused  

Lühiajaline osa 
2 827 183 

Pikaajaline osa 
8 465 593 

KOKKU 
11 292 776 

Allikas: Konsultandi arvutused 

Investeeringuprogrammi maksumus on kohandatud jooksvatesse hindadesse, võttes 

arvesse ehitushinna oodatava tõusu tulevikus, kui 2016. aasta püsihindades iga-aastased 

investeeringumaksumused korrutatakse vaadeldava aasta ehitushinna keskmise tõusu 

indeksiga ning saadakse maksumus tegelikes nominaalhindades (jooksev hinnatase, mis 

vastab ehitustööde elluviimise eeldatavale ajagraafikule). Investeeringute elluviimise 

ajakava on välja toodud ka pikaajalistes finantsprojektsioonides (vt finantsanalüüsi lisa 4 

„Finantseerimisallikad ja rahaline jätkusuutlikkus“). 

9.3. Nõudlusanalüüs 

9.3.1. Muutused vee- ja kanalisatsiooniteenuste realisatsioonis 

Järgnevas tabelis kirjeldatakse majapidamiste veetarbe (elanike veetarbimine liitrites 

elaniku kohta päevas – l/el/päev) praegust taset ning perspektiivi. Pikemaajalised 

prognoosid on välja toodud finantsanalüüsi lisas 1 „Eeldused“. Perspektiivne 

kanalisatsioonitarbe suhtarv on võrdsustatud veetarbe suhtarvuga. 

Tabel 9-3: Majapidamiste veetarbe dünaamika (liitrit ühe elaniku kohta päevas) 

Asula  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kuusalu alevik 59,98 59,98 59,98 59,98 59,98 59,98 59,98 59,98 

Kiiu alevik 60,60 60,56 60,51 60,46 60,42 60,37 60,32 60,28 

Kolga alevik 72,82 72,61 72,39 72,17 71,96 71,74 71,52 71,30 

Kuusalu küla 55,58 55,92 56,26 56,60 56,94 57,28 57,62 57,96 

Salmistu küla 48,92 49,01 49,09 49,17 49,25 49,34 49,42 49,50 

Uuri küla 61,20 61,11 61,02 60,92 60,83 60,74 60,65 60,55 

Valkla küla 46,80 47,05 47,29 47,54 47,78 48,03 48,28 48,52 



Kuusalu valla ÜVK arendamise kava aastateks 2016-2027 

 

163 

 

Vihasoo küla 51,85 51,70 51,56 51,42 51,28 51,14 50,99 50,85 

Viinistu küla 51,99 51,83 51,68 51,53 51,37 51,22 51,07 50,92 

Allikas: Konsultandi eeldused 

Majapidamiste vee- ja kanalisatsioonitarbe prognoosimisel lähtutakse 2014.a. tegeliku 

tarbimise andmetest. Samuti võetakse tarbimismahtude prognoosimisel arvesse, et elanike 

arv ja seega ÜVK-ga liitunud elanike arv langeb iga-aastaselt. Nimetatud eeldus on 

kooskõlas Statistikaameti poolt läbi viidud üle-eestilise rahvastikuprognoosiga. 

Tööstustarbijate, ettevõtete ja asutuste perspektiivse vee- ja kanalisatsioonitarbe 

prognoosimisel lähtutakse 2014.a. tegeliku tarbimise tasemest. Eeldatakse et 

tarbimismahud jäävad konstantseks. Pikemaajalised prognoosid on esitatud finantsanalüüsi 

lisas 1 „Eeldused“. 

Tabel 9-4: Veeteenuste tarbijaskond Kuusalu vallas 

Indikaator 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ühisveega ühendatud elanike 

arv 
3 214 3 205 3 195 3 186 3 177 3 167 

Ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanike arv 

2 880 2 855 2 830 2 805 2 780 2 755 

Aastased müügimahud, veevarustusteenus 

Aastased müügimahud, vesi 
kokku 

94 243 93 903 93 562 93 222 92 882 92 542 

Veetöötlus-jaamas toodetud 
vesi 

121 103 119 161 117 219 115 276 113 334 111 392 

Aastased müügimahud, kanalisatsiooniteenus 

Aastased müügimahud, 
heitvesi 

161 987 161 021 160 056 159 090 158 125 157 159 

Puhastatud heitvesi 209 076 205 661 202 247 198 832 195 418 192 003 

Allikas: Konsultandi arvutused 
Märkused: Tabelis on kajastatud andmed Kuusalu aleviku, Kiiu aleviku, Kolga aleviku, Kuusalu küla, Salmistu küla, 
Uuri küla, Valkla küla, Vihasoo küla ja Viinistu küla kohta 

Eelnevas tabelis on kirjeldatud Kuusalu valla vee- ja kanalisatsiooniga asulate elanike arvu, 

ühisveevärgiga ühendatud elanike arvu, kanalisatsiooniga ühendatud elanike arvu, samuti 

tarbimismahtude prognoosid ning tootmismahtude prognoosid, tulenevalt Kuusalu valla 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava investeeringuprogrammi elluviimisest.  

Veetootmismahtudele avaldab mõju veelekete oodatav alanemine torustike 

rekonstrueerimistööde tulemusena, individuaalse tarbimismahu kasv ja uued liitumised.  

Reoveepuhastusmahtude eeldatav muutus sõltub kolmest põhitegurist. Torustike 

rekonstrueerimise tulemusena langeb osaliselt infiltratsiooni osakaal. Teiseks teguriks on 

tarbimismahu kasv, tulenevalt individuaalse tarbimismahu oodatavast kasvust. Kolmandaks 

teguriks on uued liitumised. 

9.3.2. Mõjud tuludele 

Tulude prognoosimisel on aluseks Kuusalu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 

kava investeeringuprogrammi elluviimise korral saavutatav vee- ja kanalisatsiooniteenuste 

realisatsioon. Tulusid mõjutab sealjuures nii veevarustusteenuse kui ka 

kanalisatsiooniteenuse omahinna- ning tariifitaseme muutumine. Investeeringuprogrammi 

elluviimise mõjul suureneb kapitalikulude maht veemajandustegevuses (s.t. põhivara kulum 

suureneb). Suurenevad ka muud olulisemad ekspluatatsioonikulu liigid. Kokkuvõttes, 

investeeringuprogrammi elluviimine põhjustab vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide tõusu 

võrreldes praeguse olukorraga (vt finantsanalüüsi lisa 1 ”Eeldused”). Kujunevad vee- ja 

kanalisatsioonitariifid ulatuvad tasemele mille puhul elanike kulutused vee- ja 

kanalisatsiooniteenusele moodustavad 0,9% kuni 1,1% leibkonnaliikme keskmisest 
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netosissetulekust (nn kulukuse määr) ning samal ajal on tagatud vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste jätkusuutlik osutamine. 

9.4. Opereerimiskulude eeldused 

9.4.1. Tootmismahtudest sõltuvad opereerimiskulud 
(muutuvkulud) 

Opereerimiskulud, mis varieeruvad sõltuvalt tootmismahtudest (joogiveetootmine või 

reoveepuhastusmahud) on järgmised: elektrikulu veetootmisele, reoveepumpamisele, 

reovee puhastamisele, kemikaalikulud, keskkonnakulud: veeressursi maks ja heitvee 

saastetasu. 

9.4.2. Opereerimiskulud, mis ei muutu koos tootmismahtudega 

(fikseeritud kulud) 

Opereerimiskulud, mis otseselt ei sõltu tootmismahu igakordsest tasemest, on tööjõukulud, 

administratiivkulud ja hoolduskulud. Kõik opereerimiskulud on esitatud pikaajaliste 

finantsprognoosidena lisas 3 „Tulude ja kulude analüüs“. Opereerimiskulude baasilt 

väljaarvutatud teenuste ühiku omahinnad on esitatud finantsanalüüsi lisas 5 „Plaanilised 

omahinnad“. 

9.4.3. Mõjud opereerimistegevusele ja –kuludele 

Eespool viidatud veetootmise ja reoveepuhastusmahtude muutumine tuleneb ühe põhjusena 

veelekete ning kanalisatsioonitorustike infiltratsiooni vähenemisest. Järgnevas tabelis on ära 

toodud perspektiivne arveldamata vee (sh lekked ja omatarbe vesi) ning infiltratsiooni 

osakaal. 

Tabel 9-5: Arveldamata vee osakaal ja infiltratsioon 

Indikaator 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

VESI MIS EI TOO TULU % 

Kuusalu alevik 2,02% 2,19% 2,36% 2,53% 2,71% 2,89% 3,07% 

Kiiu alevik 19,46% 18,60% 17,71% 16,78% 15,81% 14,79% 13,73% 

Kolga alevik 24,43% 23,55% 22,63% 21,66% 20,63% 19,54% 18,39% 

Kuusalu küla 50,30% 47,74% 45,10% 42,37% 39,53% 36,59% 33,55% 

Salmistu küla 36,97% 34,81% 32,67% 30,55% 28,44% 26,35% 24,27% 

Uuri küla 1,61% 1,76% 1,90% 2,05% 2,20% 2,35% 2,50% 

Valkla küla 32,01% 30,60% 29,13% 27,59% 25,99% 24,31% 22,55% 

Vihasoo küla 29,12% 27,28% 25,45% 23,64% 21,86% 20,10% 18,35% 

Viinistu küla 55,69% 53,93% 52,03% 49,94% 47,65% 45,12% 42,32% 

INFILTRATSIOON % 

Kuusalu alevik 31,16% 30,06% 28,89% 27,66% 26,35% 24,97% 23,50% 

Kiiu alevik 31,02% 29,88% 28,68% 27,41% 26,06% 24,63% 23,11% 

Kolga alevik 6,24% 6,45% 6,66% 6,88% 7,11% 7,34% 7,57% 

Kuusalu küla 10,07% 9,97% 9,88% 9,79% 9,69% 9,60% 9,50% 

Salmistu küla 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Uuri küla 49,32% 46,94% 44,45% 41,84% 39,11% 36,25% 33,24% 

Valkla küla 30,68% 29,34% 27,97% 26,55% 25,09% 23,59% 22,04% 

Vihasoo küla 19,92% 19,16% 18,40% 17,65% 16,91% 16,16% 15,43% 

Viinistu küla 31,25% 29,90% 28,50% 27,04% 25,52% 23,94% 22,28% 

Allikas: Konsultandi arvutused 
Märkus: Arveldamata vesi= arveldamata vee hulk (m³)/ veetootmismaht (m³), veelekked koos omatarbega 
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9.4.4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamiseks 
vajalik põhivara 

Vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendile RTJ 5 “Materiaalne ja immateriaalne 

põhivara”, jaguneb põhivara kaheks: materiaalne ja immateriaalne põhivara2.   

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida ettevõte kasutab toodete tootmisel, 

teenuste osutamisel või halduseesmärkidel (mitte äriühingust ettevõte talle seatud 

eesmärkide täitmisel) ja mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta. 

Materiaalse põhivara mõiste alla kuuluvad muuhulgas maa ja hooned (või osa hoonest) ja 

nendega seotud õigused (näiteks hoonestusõigus, kasutusvaldus), mida ettevõte kasutab 

enda majandustegevuses (ükskõik, kas toodete tootmisel, teenuste osutamisel või 

administratiivhoonena). Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema 

soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse 

langusest tulenevad allahindlused.  

Immateriaalne vara on füüsilise substantsita, teistest varadest eristatav mittemonetaarne 

vara, mida ettevõte kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta. 

Immateriaalse põhivara näideteks on arvuti tarkvara, kaubamärgid, patendid, litsentsid, 

kasutusõigused, kliendinimekirjad, kvoodid ja muud sarnased varad. Teatud juhtudel võib 

vara omada nii materiaalse põhivara kui immateriaalse põhivara tunnuseid. Sellisel juhul 

klassifitseeritakse vara vastavalt sellele, kumma tunnustele vastab ta rohkem. 

Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha 

arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

Järgnevad olulised karakteristikud, mis kirjeldavad ettevõtte põhivara. 

Soetusmaksumus on vara omandamise või ehitamise ajal vara eest makstud raha või 

üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus. 

Amortisatsioon on vara amortiseeritava osa kandmine kulusse vara kasuliku eluea jooksul. 

Amortiseerimine peab väljendama vara kasutamist, mitte ilmtingimata tema väärtuse 

muutumist. Seega ei ole amortisatsioonimeetodi ja -määrade valikul eesmärgiks mitte vara 

jääkmaksumuse hoidmine võimalikult ligilähedane tema turuväärtusele, vaid vara 

kasutamise võimalikult õiglane peegeldus. Praktikas kasutatakse materiaalse põhivara 

amortiseerimisel sageli lineaarset meetodit. 

Kasulik eluiga on: 

– periood, mille jooksul vara ettevõtte poolt tõenäoliselt kasutatakse; 

– tooteühikute (või muude sarnaste ühikute) arv, mida ettevõte antud vara kasutamisest 

saab. 

Käesoleva finantsanalüüsi raames on põhivara kasulik eluiga vaadeldud vastavalt mõiste 

esimesele tähendusele. 

Bilansiline (jääk)maksumus on netosumma, milles vara on bilansis kajastatud (võttes 

arvesse akumuleeritud kulumit ja võimalikke allahindlusi). 

2015. aasta lõpu seisuga oli OÜ Kuusalu Soojus veevarustusteenuse pakkumiseks 

kasutatava põhivara jääkmaksumus 755,9 tuhat eurot. Kanalisatsiooni ja reovee 

ärajuhtimise teenuste pakkumiseks kasutatava põhivara jääkmaksumus on 902,4 tuhat 

eurot. Põhivarade täpne kirjeldus on esitatud 5. peatükis „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

rajatised“ koos nende detailse kirjeldusega.   

9.5. Tulubaasi adekvaatsus ja teenuse taskukohasus 

9.5.1. Tulude eeldused 

Tulude prognoosimisel on baasiks täisstsenaariumile vastavad vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste tariifid. Tariifiprognoosid kehtivad OÜ Kuusalu Soojus praeguste 

tegevuspiirkondade asulatele. Pikaajalised tariifiprognoosid on esitatud finantsanalüüsi lisas 

                                                      
2 Raamatupidamise Toimkond. RTJ 5 Materiaalne ja immateriaalne põhivara http://www.easb.ee/doc.php?11117 (01.05.2015) 

http://www.easb.ee/doc.php?11117
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1 ”Eeldused”. Opereerimisest teenitavad tulud on esitatud pikaajaliste finantsprognoosidena 

lisas 3 „Tulude ja kulude analüüs“. 

9.5.2. Finantsprognooside tulemused 

Investeeringuprogrammi elluviimine eeldab finantseerimise jagunemist järgmiselt: 

 Investeeringuprogrammi elluviimiseks eeldatakse, et OÜ Kuusalu Soojus taotleb 

ja saab rahalist toetust SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (SA KIK) 

keskkonnaprogrammist ja EL fondidest; 

 Finantsanalüüsis arvestatakse, et SA KIK toetusprogrammi ja EL fondide 

rahaeraldistega suudetakse katta abikõlbuliku investeeringuprogrammi 

maksumusest 9 598 859 eurot perioodil 2016 kuni 2027, mis on 85% 

investeeringutest; 

 Vee-ettevõte võtab laenu perioodil 2016 kuni 2027 summas 1 693 916 eurot, mis 

on abikõlbulikest investeeringutest 15%; 

 Lühi- ja pikaajalise investeeringuprogrammi kohaseid asenduskulutusi 

finantsanalüüsi ajahorisondi vältel ei tehta, sest kõigi nimetatud varade eluiga 

ületab ajahorisondi pikkust. 

Eelnevalt kirjeldatud finantseerimispõhimõtted on esitatud pikemate prognoosidena 

arengukava finantsanalüüsi lisas 4 ”Finantseerimisallikad ja rahaline jätkusuutlikkus”.  

Finantsanalüüsis analüüsitakse investeeringuprogrammi veemajandusalase tegevuse 

finantsilist jätkusuutlikust. OÜ Kuusalu Soojus ÜVK teeninduspiirkonna summaarsed 

veemajandustegevuse rahavood on täisstsenaariumis positiivsed ning on kajastatud 

finantsanalüüsi lisas 4 ”Finantseerimisallikad ja rahaline jätkusuutlikkus”. Tabelis ära toodud 

finantsprojektsioonid kinnitavad, et OÜ Kuusalu Soojus veemajandusvaldkonnale jaotatud 

kulude ning piirkondlike tulude baasilt arvutatud rahavood on käesolevaga kasutatud 

eeldustel finantsiliselt jätkusuutlikud. 

Tabel 9-6: Finantseerimise allikad ja rahaline jätkusuutlikus 

 

Allikas: konsultandi arvutused  

Eelnevast tabelist järeldub, et finantsanalüüsis kasutatud tulu-kulu eelduste põhjal kujuneb 

OÜ Kuusalu Soojus veemajanduse rahaliste tulude ja kulude baasil Kuusalu vallas tuletatud 

kumulatiivse rahavoo suuruseks 2027. a lõpuks ca 142 tuhat eurot. Seega on käesolevas 

arengukavas plaanitav investeeringuprogramm OÜ Kuusalu Soojus poolt elluviidav ning OÜ 

Kuusalu Soojus vee-ettevõtjana on seejuures, arvestades Kuusalu valla veemajanduse 

infrastruktuuri rajatistega seotud investeeringuid ning veeteenuse tarbimise mahte, 

jätkusuutlik.  



Kuusalu valla ÜVK arendamise kava aastateks 2016-2027 
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9.6. Finantsprojektsioonide tabelid  

Tabel 1 Eeldused; 

Tabel 2 Tegevusmahud vee-ettevõtluses; 

Tabel 3 Tulude ja kulude analüüs; 

Tabel 4 Finantseerimisallikad ja rahaline jätkusuutlikus; 

 



Tabel 1 Eeldused 

 

Allikas: Konsultandi arvutused 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kuusalu valla ÜVK arendamise kava aastateks 2015-2027 
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Tabel 2 Tegevusmahud vee-ettevõtluses 

 



Kuusalu valla ÜVK arendamise kava aastateks 2015-2027 
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Kuusalu valla ÜVK arendamise kava aastateks 2015-2027 
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Allikas: Konsultandi arvutused 

Märkused: Salmistu ja Viinistu külad on valdavalt suvitusasumid, samas suvekuudel tarbijate arv suureneb olulisel määral. Salmistu ja Viinistu külade tegelike elanike arv 
ületab märkimisväärselt piirkonda sissekirjutanute arvu. Seetõttu ei kajasta asulate püsiv elanikkond reaalset tarbijate arvu. Arvutuste käigus on Salmistu ja Viinistu külade 
2014.a. elanikkonna ja tarbijate arvuna kasutatud konsultandi arvutused, mis järgmistel aastatel on jäetud konstantseks. 



Kuusalu valla ÜVK arendamise kava aastateks 2015-2027 
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Tabel 3 Tulude ja kulude analüüs 

 

Allikas: Konsultandi arvutused 



Kuusalu valla ÜVK arendamise kava aastateks 2015-2027 
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Tabel 4 Finantseerimisallikad ja rahaline jätkusuutlikkus 

 

Allikas: Konsultandi arvutused 


