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• Olukord ja eesmärgid vee valdkonnas

• KOV roll vee valdkonna arendamisel

• Mida hinnatakse vee valdkonnas? 
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Olukord ja eesmärgid 1

➢Eestis on 744 pinnaveekogumist veidi üle poole (55%) on heas 
seisundis. Määratud 31-st põhjaveekogumist 8 (26%)on halvas 
seisundis.

Eesmärk: saavutada kõigi veekogumite hea seisund.   

➢Ühisveevärgiga on liitunud 87% elanikkonnast. Neist 98% saavad 
kõikidele nõuetele vastavat joogivett.

Eesmärk: kõik elanikud saavad ühisveevärgist nõuetele vastavat 
vett.  

➢Ühiskanalisatsiooniga on liitunud 83% elanikkonnast. 791 
reoveepuhastist vastab nõuetele ca 83%.

Eesmärk: kõik reoveepuhastid vastavad nõuetele.
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Olukord ja eesmärgid 2
➢Individuaalsetest reoveesüsteemidest ei vasta ca 30% nõuetele.

Eesmärk: kõik individuaalsed kogumissüsteemid vastavad 
nõuetele

➢ Erakaevudest ei saa ühisveevärgi kvaliteedile vastavat vett 60-
70% inimestest.

Eesmärk: kõik inimesed peavad saama kvaliteetset 
joogivett.

➢Keskkonnaregistris on meil 256 jääkreostusobjekti, millest ca 
65-70% on tänaseks ohustatud. 

Eesmärk: kõik jääkreostusobjektid saavad ohustatud.
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KOV roll vee valdkonna arendamisel

➢KOKS: 
• KOV mh korraldab veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda.

• Puudutab ka mitte ÜVVK-ga kaetud piirkondi.

➢ÜVVKS: 
• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (sh sademevee) arendamise ja teenuse 

osutamise nõuded. 
• Joogivesi ja reovee kogumine ja puhastamine peavad vastama nõuetele, 

nõuded tulevad veeseadusest.

➢Veeseadus:
• Kohustus korraldada reovee kogumist ja puhastamist
• KOV korraldab kohtkäitlust sh järelvalvet.

KESKKONNAMINISTEERIUM

5



KOV roll vee valdkonna arendamisel

➢Veekogumite hea seisundi saavutamist  korraldatakse 
veemajanduskavade ja meetmeprogrammide koostamise ja 
rakendamise kaudu. Veeseadusest tuleneb, et KOV oma 
pädevuse piires korraldab ja tagab meetmeprogrammis 
kavandatud meetmete elluviimist oma halduspiirkonnas.

➢Jääkreostuse likvideerimine on eelkõige maaomaniku ülesanne, 
kui on reostumise oht. Jäätmeseadus annab võimaluse saastuse
likvideerimiseks järelevalve õiguse nii KOV-le kui KeA-le.
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Mida hinnatakse vee valdkonnas?

KOV tegevused ja panus:

1. veekogude seisundi parandamisel ja jääkreostuse 
likvideerimisel

2. sademevee säästlikul majandamisel

3. reovee kohtkäitluse arendamisel

4. ühisveevärgiga katmata piirkondades joogivee tagamisel

5. ÜVVK kestlikul arendamisel 
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Mida me hindame - 1?

1. Kas 2020. aastal on lõpetatud või teostamisel veekogude 
tervendamiseks või jääkreostuse likvideerimiseks 
ettevalmistavaid tegevusi? 

Tooge välja uuringud, eelprojektid ning nende kestvus ja 
teostamise faas.
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Mida me hindame - 2?

2. Kas 2020. aastal on lõpetatud või teostamisel veekogude 
tervendamise või jääkreostuse likvideerimise ehituslikke 
projekte? 

Tooge välja projektid ning nende kestvus ja teostamise faas.
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Mida me hindame - 3?

3. Milliseid sademevee kogumise ja puhastamise lahendused on 
rakendusel 2020 aasta seisuga? 

Tooge välja, kas ja kus on kasutusel 

• lahkvoolne sademeveekanalisatsioon; 

• sademevee puhastamine; 

• looduslähedased lahendused (nt viibetiigid roheindeksi kasutamine, 
sademevee vooluhulkade teadlik suunamine);

• ……………
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Mida me hindame - 4?

4. Millised meetmed on rakendusel 2020 aasta seisuga, et 
tagada reovee kohtkäitluse vastavus nõuetele? 

Tooge välja, kuidas 
• kontrollitakse kohtkäitluse nõuetele vastavust; 

• peetakse arvestust, kui paljud majapidamised  kasutavad piirkonnas 
kohtkäitlust; 

• on korraldatud purgimine;

• ………… 

KESKKONNAMINISTEERIUM

11



Mida me hindame - 5?

5. Millised meetmed on rakendusel 2020 aasta seisuga, et 
tagada ÜVVK-ga mitte kaetud piirkonnas elanike joogivesi?

Tooge välja, kui 
• osalete hajaasustusprogrammis;

• KOV-s on mõni oma toetusmeede (nt neile, kes 
hajaasustusprogrammist toetust ei saa);

• elanikele on loodud võimalused joogivee tasuta tarbimiseks avalikus 
ruumis; 

• KOV rakendab muid meetmeid joogivee tagamiseks (nt kohale vedu);

• ……………
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Mida me hindame - 6?

6. Milliseid täiendavaid meetmeid kohalik omavalitsus 
kasutab, et edendada kestlikku ÜVVK-d ja teenuse 
kättesaadavust 2020 aasta seisuga?

Tooge välja,kui
• KOV piirab põua ajal joogivee kasutamist kastmiseks;

• KOV subsideerib veeteenusehinda, et tagada paremini teenuse 
kättesaadavus;

• …………… 
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Edukat konkurssi!
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