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EESSÕNA 

 

Käesolev üksikmajapidamistes tekkiva reovee käitlemisviiside määraja on sisuliselt väike 

käsiraamat ehk abivahend aitamaks valida eeskätt uut elamut või suvilat kavandades seal 

tekkiva reovee võimalikku sobivat käitlusviisi. 

Nimetatud määrajat koostama asudes otsustasime (Arno Ilves - tekst; Terje Ilves – joonised) 

teha võimalikult kasutajasõbraliku kataloogilaadse käsiraamatukese, mis sobiks praktiliseks 

teejuhiks nii hajaasustusala maja- ning suvilaomanikele, kui ka kohaliku omavalitsuse 

keskkonna- ja ehitusküsimustega tegelevatele ametnikele. Kõiki soovitatud reovee 

käitlusvõimalusi käsitletakse vastavuses Eesti Vabariigis momendil kehtivale 

seadlusandlusele ja normatiivaktidele, sealjuures Saare maakonna eripära ja looduslikke 

olusid silmas pidades. Püütud on välja otsida ja kirjeldada koos illustreeriva tehnoloogilise 

skeemiga momendil parima tehnilise lahendusega reovee puhastussüsteeme. Samuti on ära 

toodud nende ligikaudsed paigaldamismaksumused ja kasutuskulud 2011. a hindades ning 

viidatud on hankimisvõimalusetele meie vabariigi jaemüügivõrgus.  

Järgnev kataloog-määraja on koostatud Interreg IVA programmi poolt toetatud rahvusvahelise 

projekti “Rannikul paiknevate omavalitsuste aktsioonid puhtama Läänemere heaks” 

(„Act4myBalticSea“) raames, mis käsitleb reovete käitlemist saarte ja rannikualade haja-

asustatud piirkondades.  

 

MIKS  ON  VAJA  PUHASTADA  REOVETT? 

 

Elades oma majas või talus me peame tahes või tahtmata sööma ja jooma ning sellega 

kaasnevad ilmtingimata ka väljaheited. Tervena püsimiseks peame veel ennast, oma riideid, 

toidunõusid ja eluruume pesema. Seetõttu on meie eluliste põhivajaduste rahuldamiseks 

teatava hulga vee kasutamine vältimatu ning samas selle reostamine eemaldatava mustusega 

möödapääsmatu. 

Vanasti jõudsid inimeste väljaheited tagasi loodusesse, kus need lagunesid ja said osaks 

elementide ringlusest. Kui inimesed seadsid end aga püsivamalt sisse, hakkasid väljaheited 

neid endid, kogukonda ja ümbritsevat loodust negatiivselt mõjutama. Nõnda võeti ühiskonna 

arenedes kasutusele ja arendati välja väljaheidete käitlemise reeglid ja süsteemid.  

Tänapäeval on ilmselt juba kõigile teada, et puhastamata reovesi võib kergesti reostada meie 

Saare maakonna ainukest joogiveeallikat – maasisest põhjavett, nt nakkusekandjate pisikute 

või nitraatidega. Aga veekogusse (olgu selleks siis, kas kraav, oja, jõgi, järv või meri) juhitud 

reovesi, eriti veel talvise ja suvise miinimumäravoolu ajal, halvendab seal loodusvee 



 

 

füüsikalis-keemilisi omadusi ning võib põhjustada veekogus taimestiku väga intensiivset 

kasvu, hapnikupuudust, teinekord isegi mürgitamiseni välja (nt sinivetikate vohamine). 

 

MAJAPIDAMISES  TEKKIV  REOVESI 

 

 

Inimeste igapäevaelus (olmes) tekkivat rikutud vett on hakatud nimetama olmereoveeks ning 

seda jaotatakse tinglikult majapidamisreoveeks (so pesu-, kümblus- ja köögivesi) ehk tema 

hallika värvuse tõttu nn halliks veeks ja WC-veeks/vesikoloseti veeks / käimlareoveeks ehk 

selle kõrge reostusastme tõttu nn mustaks veeks. 

Lihtne loogika näitab, et reovett tekib majapidamises niisama palju, kui puhast vett seal 

kasutatakse. Vastavad uuringud on näidanud, et 1 elaniku keskmine ööpäevane vee olme-

tarvidus hajaasutusalal veevarustuse ja kanalisatsiooniga majapidamises on 60 kuni 130 liitrit 

ööpäevas. Kasutatava vee hulk sõltub aga suuresti sellest, kas majapidamises kasutatakse 

vesiklosetti või kuivkäimlat, sest teatavasti 25–35% kogu tarbitavast veest kulub WC-poti 

loputuseks. Isiklikuks hügeeniks kulub 20–30%, pesupesemiseks 15–20%, nõudepesuks 5–

10% ning söögitegemiseks, joogiks koristamiseks jm toiminguteks kuni 35% kogu puhtast 

kasutatavast veest.  

On kindlaks tehtud, et 1 in eritab ööpäevas umbes 1 – 1,5 liitrit uriini ja ca 250 g rooja (A. 

Maastik, 1984). Kui võtta edaspidise arvestuse aluseks keskmiselt 4 in ööpäevaringse elamise 

majapidamises, siis tekib maksimaalselt kokku 6 liitrit uriini ja 1 kg tahkemat rooja. 

Käimlareovees on arvestatud 8,7 g lämmastikku 1 in kohta, mis 4 in pere kohta teeb siis 34,8 

g/ööp.  

Lühidalt kokku võttes, 4 inimesega asustatud WC-ga majapidamises tekib ca 0,5 m
3
 reovett 

ööpäevas (so 125 l/in kohta), kuid kuivkäimlaga majapidamises hoopiski vähem - ca 0,3 

m
3
/ööp (so 75 l/in kohta). Et vähendada kulutusi ja vältida reoveepuhasti liigset koormamist, 

tuleks vett kasutada säästlikult. Nii majanduslikult kui keskkonnakaitseliselt on otstarbekas 

loobuda vesiklosetist või siis äärmisel juhul paigaldada nn kahesüsteemsed loputuskastid. Kui 

WC asemel ehitada kuivkäimla, väheneb puhastamist vajava reovee hulk kolmandiku, 

reostuskoormus aga kuni poole võrra, pealegi on halli vett lihtsam ja odavam puhastada. Ühe 

üsnagi säästva variandina võiks olla nt kinnistul mitu eri tüüpi käimlat, sh soojal aastajal 

kasutatav kuiv(väli)käimla. 

Vee nädala- ja kuutarbimine on üksikmajapidamistes reeglina stabiilne, kuid ööpäeva jooksul 

võib olla see väga ebaühtlane.  

 

 

KUIDAS  MÄÄRAJAT  KASUTADA? 

 

Määramist tuleb alustada määramisahela algusest. Alati lehekülje paremal pool paiknevast 

väikese ringiga ümbritsetud numbrist selgub, millist määramispunkti tuleb järgmisena 

vaadata, sest käesolevas määramissüsteemis on iga rajamisviisi käsitlev punkt järjekorras 

nummerdatud ja koosneb enamasti 2-st variandist. Toodud kirjeldused tuleb läbi lugeda ja siis 

otsustada millises variandis toodud tehnilised lahendused sobivad rohkem. Valida tuleb välja 

neist üks, et seejärel saaks määramisahelas edasi liikuda punkti juurde, kuhu juhatab 

väljavalitud kirjelduse lõpus olev nr. Nii jätkates jõutaksegi punktini, kus kirjeldus ühtib 

täielikult Teie poolt soovitud meeldiva ja sobiva lahendusega. 
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REOVEE   KÄITLEMISVIISIDE   MÄÄRAMISAHEL 

 

 

1.  OLEMASOLEV / EHITATAV  AASTARINGNE ELAMU...  2 

 

1.   OLEMASOLEV / EHITATAV  SUVILA .........................................  2 

 

 

 

 

2.   KUIVKÄIMLAGA .........................................................................................   3 

 

2.  VESIKLOSETIGA ..........................................................................................  16 

 

 

 

 

3.  KUIVKÄIMLA  KLASSIKALISE  LAMPKASTIGA ..............................   4  

 

3.  KUIVKÄIMLA  URIINIERALDUSPOTIGA .............................................   5   

 



 

 

 

4.   KÄIMLA  LAMPKASTI  TÜHJENDATAKSE ROE JA URIINI VEDELMASSIST KORD AASTAS,                                                                                                                                            

OLMEREOVESI  KANALISEERITAKSE  OMAPUHASTUSSÜSTEEMI ......................  8  

 

4.  KÄIMLA  LAMPKASTI  TÜHJENDATAKSE ROE JA URIINI VEDELMASSIST KORD AASTAS,                                                                                                                                            

HALL  OLMEREOVESI  KANALISEERITAKSE OMAETTE  10 m
3
  KOGUMISMAHUTISSE 

TEHNOLOOGILINE  SKEEM 

 

   ORIENTEERUV  EHITUSMAKSUMUS  -  KOKKU   ca  3300 € , sh: 

1.   Olmevee plastist kogumismahuti (10 m3) alarmsedamega ............................... ca 1800 € 

2.   10 m3  kogumismahuti ja alarmseadme paigaldustööd ....................................... ca    700 € 

3.   Lampkasti (2x1,5x1 m = 3 m3) 1,5 m sügavusele rajamine ................................ ca   800 € 

    HANKIMISVÕIMALUSI  EESTIS:                                         

       http://www.ehitusinfo.ee/                                         

http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd// 

http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja        

http://www.kuldnebors.ee/search/ 

LIGIKAUDSED  KASUTUSKULUD  AASTAS  -  KOKKU  ca 1300 €   (16 km kaugusel), sh: 

1. Käimla lampkasti tühjendamine 4 m3 fekaaliveokiga lähimasse kanalisatsiooni 

purglasse või kompostimiskohta 1x aastas ....... 38 €  +  veokauguse  1 km eest  1 € 

2. Olmevee kogumismahuti tühjendamine ja äravedu 9 m3 fekaaliveokiga lähimasse 

kanalisatsiooni purgimissõlme 1x kuus ....................(70 €  +  veokauguse 1  €/km) x 12 

PEAMISED  HOOLDUSTÖÖD: 

1. Mahuti halli reoveega ületäitumise (hoiatussüsteemi  alarmseadme) jälgimine 

ning vajadusel 9 m3 fekaaliveoki tellimine kogunenud massi äravedamiseks. 

http://www.ehitusinfo.ee/
http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd/
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
http://www.kuldnebors.ee/search/
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2. Käimla lampkasti uriini ja rooja vedelmassiga ületäitumise jälgimine, vajadusel 

4m3 fekaaliveoki tellimine kogunenud massi äravedamiseks. 

3. Ventilatsioonisüsteemi olemasolul selle korrasoleku regulaarne kontrollimine. 

4. Nii mahutile kui lampkastile fekaaliveoki takistusteta juurdepääsu tagamine. 

 

 

 

5.   TAHKE  ROE  ja VEDEL  URIIN  KOGUTAKSE  ERALDI  MAHUTITESSE...............  6                                               

 

5.   TAHKE  ROE  KOGUTAKSE  OMAETTE,                                                                   

VEDEL URIIN  KANALISEERITAKSE ................................................................................  7 

 

 

 

6a.  TAHKE  ROE  KOMPOSTITAKSE  KOMPOSTIMISKOHAS,                                    

URIIN  VEETAKSE ÄRA  LÄHIMASSE  KANALISATSIOONI  PURGLASSE 

  TEHNOLOOGILINE  SKEEM 

 

HALL  OLMEVESI  KANALISEERITAKSE ...................................................................   8   

 

ORIENTEERUV  KÄIMLAKÄITLUSE  EHITUSMAKSUMUS  -  KOKKU   ca  2250 €, sh: 

1. Separettpoti maksumus ......................................................................................... ca   500 €/kpl 

2. Uriini plastist kogumismahuti (2 m3) alarmseadmega ........................... ca  1200 € 

3. 2 m3  kogumismahuti, alarmseadme ja torustiku paigaldustööd ......... ca   500 € 

4. Separettpoti ja ventilatsioonisüsteemi paigaldustööd ......................... ...... ca   50 € 



 

 

HANKIMISVÕIMALUSED   EESTIS:  

http://www.ehitusinfo.ee/                                         

http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd// 

http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja        

http://www.kuldnebors.ee/search/ 

LIGIKAUDSED  KÄIMLAKÄITLUSE  KASUTUSKULUD  AASTAS  -  KOKKU  ca 100 €, sh: 

1. Uriinimahuti tühjendamine ja äravedu fekaaliveokiga lähimasse puhastiga 

kanalisatsiooni purgimissõlme 1x aastas .................... 38 €  +  veokauguse  1 km eest  1 € 

2. Separettpoti kasutusega seotud kulud ............................................................................ ca 30 € 

PEAMISED  HOOLDUSTÖÖD: 

1. Mahuti uriiniga ületäitumise (hoiatussüsteemi  alarmseadme) jälgimine ning 

vajadusel 4 m3 fekaaliveoki tellimine kogunenud uriini äravedamiseks.  

2. Sepatettpotis tahke roe kogumisämbri täitumise regulaarne jälgimine ning vajadusel 

selle sisu viimine kompostimiskohta komposteerimisele. 

3. Separettpoti hügeeniliselt puhas hoidmine, vajadusel selle loputus veega. 

4. Ventilatsioonisüsteemi korrasoleku regulaarne kontrollimine ja tagamine. 

5. Uriinimahutile 4 m3 fekaaliveoki takistusteta aastaringse juurdepääsu tagamine. 

6b.  TAHKE  ROE  KOMPOSTEERITAKSE  VASTAVAS  KOMPOSTIMISKOHAS,                                                                                    

URIIN  LAHJENDUB  VEEGA  JA  VÄETATAKSE SELLEGA  SOOJAL  AASTAAJAL 

   TEHNOLOOGILINE  SKEEM 

 

ORIENTEERUV  KÄIMLAKÄITLUSE  EHITUSMAKSUMUS  -  KOKKU   ca  2800 €, sh: 

1. Separettpoti maksumus ............................................................................................. ca   500 €/kpl 

2. Separettpoti ja ventilatsioonisüsteemi paigaldustööd .................................... ca   50 € 

3. Uriini plastist kogumismahuti (3 m3) alarmseadmega ............................... ca  1500 € 

4. 3 m3  kogumismahuti, alarmseadme ja torustiku paigaldustööd ............. ca   600 € 

5. Teisaldatava kastmispumba ja vooliku maksumus ........................................ ca   150 € 

http://www.ehitusinfo.ee/
http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd/
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
http://www.kuldnebors.ee/search/
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HANKIMISVÕIMALUSED  EESTIS:                                         

http://www.ehitusinfo.ee/                                         

http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd// 

http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja        

http://www.kuldnebors.ee/search/ 

LIGIKAUDSED  KÄIMLAKÄITLUSE  KASUTUSKULUD  AASTAS  -  KOKKU  ca  50 €, sh: 

1. Uriinimahuti tühjendamine aeg-ajalt halli veega lahjendatud uriinist teisaldatava 

kastmispumba abil vegetatsiooni perioodil (kevadest sügiseni) .................... ca   20 € 

2. Separettpoti kasutusega seotud kulud ....................................................................... ca   30 € 

PEAMISED  HOOLDUSTÖÖD: 

1. Mahuti uriiniveega ületäitumise (hoiatussüsteemi  alarmseadme) jälgimine ning 

hädavajadusel 4 m3 fekaaliveoki tellimine kogunenud uriini äravedamiseks. 

2. Uriiniveega mahuti reeglipärane tühjendamine (kastmine) teisaldatava pumba abil 

2 korda aastas – so kevadel (nt mais) ja sügisel (nt oktoobris). 

3. Uriiniveega kastmiseks (väetamiseks) sobivate alade väljavalimine. 

4. Kastmispumba ja vooliku hooldamine vastavalt neile väljastatud hooldusjuhendile. 

5. Sepatettpotis tahke roe kogumisämbri täitumise regulaarne jälgimine ja vajadusel 

selle sisu viimine kompostimiskohta komposteerimisele. 

6. Separettpoti hügeeniliselt puhas hoidmine, vajadusel selle loputamine veega. 

7. Ventilatsioonisüsteemi korrasoleku regulaarne kontrollimine ja tagamine. 

8. Uriinivee kogumismahutile fekaaliveoki takistusteta juurdepääsu tagamine. 

 

7.  TAHKE  ROE  KOMPOSTEERITAKSE  VASTAVAS  KOMPOSTIMISKOHAS,                       

URIIN  KANALISEERITAKSE  HALLI  OLMEVEE  KOGUMISMAHUTISSE 

TEHNOLOOGILINE  SKEEM 

 

http://www.ehitusinfo.ee/
http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd/
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
http://www.kuldnebors.ee/search/


 

 

 ORIENTEERUV  EHITUSMAKSUMUS  -  KOKKU  ca  3100 € , sh: 

1. Separettpoti maksumus .............................................................................................. ca  500 €/kpl 

2. Olmevee plastist kogumismahuti (10 m3) alarmseadmega ............................... ca 1800 € 

3. 10 m3  kogumismahuti, torustiku ja alarmseadme paigaldustööd .................... ca  750 € 

4. Separettpoti ja ventilatsioonisüsteemi paigaldustööd ............................................. ca   50 € 

 

HANKIMISVÕIMALUSED  EESTIS: 

http://www.ehitusinfo.ee/                                         

http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd// 

http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja        

http://www.kuldnebors.ee/search/ 

 

 LIGIKAUDSED  KASUTUSKULUD  AASTAS  -  KOKKU  ca  1250 €   (16 km kaugusel), sh: 

1. Hallivee  kogumismahuti tühjendamine ja äravedu 9 m3 fekaaliveokiga lähimasse 

kanalisatsiooni purgimissõlme 1x kuus .....................(70 €  +  veokauguse 1  €/km) x 12 

2. Separettpoti kasutusega seotud kulud ....................................................................... ca   30 € 

 

PEAMISED  HOOLDUSTÖÖD: 

1. Mahuti halli reoveega ületäitumise (hoiatussüsteemi  alarmseadme) jälgimine ning 

vajadusel 9 m3 fekaaliveoki tellimine kogunenud massi äravedamiseks.  

2. Olmereovee mahutile fekaaliveoki aastaringse takistusteta juurdepääsu tagamine. 

3. Sepatettpotis tahke roe kogumisämbri täitumise regulaarne jälgimine ja vajadusel 

selle sisu viimine kompostimiskohta komposteerimisele.  

4. Separettpoti hügeeniliselt puhas hoidmine, vajadusel selle loputamine veega. 

5. Ventilatsioonisüsteemi korrasoleku regulaarne kontrollimine ja tagamine. 

 

 

7.   TAHKE  ROE  KOMPOSTEERITAKSE  VASTAVAS  KOMPOSTIMISKOHAS.      

URIIN  KANALISEERITAKSE  OLMEVEEGA  OMAPUHASTUSSÜSTEEMI .......  8   

 

 

 

http://www.ehitusinfo.ee/
http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd/
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
http://www.kuldnebors.ee/search/
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8.   KINNISTU  ASUB  KAITSMATA  VÕI  NÕRGALT  KAITSTUD                     

PÕHJAVEEGA  ALAL ....................................................................................................  9 

 

8.   KINNISTU  ASUB  KESKMISELT   KUNI  HÄSTI  KAITSTUD                 

PÕHJAVEEGA  ALAL .................................................................................................. 14 

 

9.   OMAPUHASTUSSÜSTEEMIS  PUHASTATUD  HEITVEE  SUUBLAKS   ON  

VEEKOGU (so KRAAV, OJA, JÕGI, TIIK, JÄRV  või  MERI) ..................................... 10 

 

9.  OMAPUHASTUSSÜSTEEMIS  PUHASTATUD  HEITVEE  SUUBLAKS  ON                             

PINNAS  EHK  MAAPÕU ....................................................................................... 13 

 

10.  MEHAANILINE  PUHASTUS,  LISAKS  FOSFORI  ÄRASTUS ....................... 11 

 

10.  MEHAANILIS - BIOLOOGILINE  PUHASTUS                                                           

KOOS  FOSFORI  ÄRASTUSEGA ........................................................................ 12 

 

11a.  SEPTIK (3 m
3
),  LISATUD  ADSORBENTAINEGA  FILTERSÜSTEEM 

TEHNOLOOGILINE  SKEEM 

 



 

 

ORIENTEERUV  PAIGALDAMISMAKSUMUS  -  KOKKU   ca  3000 €,  sh: 

1. Kolmekambriline plastist septik (3 m3) .................................................................... ca  1400 €  

2. Filtersüsteemi plastist nn fosforiboxid ......................................................................... ca  800 € 

3. Septiku ja fosforiboxi paigaldustööd .............................................................................. ca  700 € 

4. Paekivikillustik (16-32mm) filterkeha jaoks, koos veoga ..................................... ca  100 € 

5. (Kergkruus Filtralite-P 0,5-4 mm,  min tellitav kogus Norrast 2 m3 ............................... ca  325 € ) 

HANKIMISVÕIMALUSED  EESTIS: 

http://www.ehitusinfo.ee/                                         

http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd// 

http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja        

http://www.kuldnebors.ee/search/ 

LIGIKAUDSED  KASUTUSKULUD  AASTAS  -  KOKKU  ca  85 €  (16 km kaugusel),  sh:  

1. Septikusse kogunenud setete eemaldamine fekaaliveokiga lähimasse kanalisatsiooni 

purglasse või kompostimiskohta 1x aastas ................ 38 €  +  veokauguse  1 km eest  1 € 

2. Filtermaterjali – paekivikillustiku (või kergkruusa) uuendamine ............................. ca 15 (70 ) € 

PEAMISED  HOOLDUSTÖÖD: 

1. Septikusse kogunenud settehulga regulaarne mõõtmine läbipaistva mõõtetoru või 

mõõtelatiga kasutusaasta II pooles, et vajadusel tellida koheselt 4 m3 fekaaliveok 

liigse sette eemaldamiseks. 

2. Septikule fekaaliveoki takistusteta juurdepääsu tagamine. 

3. Fosforibox`is filtriks oleva paekivikillustiku (või kergkruusa) seisukorra (võimaliku 

ummistumise) regulaarne kontrollimine ja vajadusel filtermassi uuendamine. 

11b.  TÕHUSTATUD  SEPTIK  FOSFORIÄRASTUSE  FILTERSEKTSIOONIGA                

(kus efektiivseks filtermaterjaliks on näiteks  kergkruus Filtralite-P ) 

TEHNOLOOGILINE  SKEEM 

 

http://www.ehitusinfo.ee/
http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd/
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
http://www.kuldnebors.ee/search/
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ORIENTEERUV  PAIGALDAMISMAKSUMUS  -  KOKKU   ca  2525 €,  sh: 

1. Kolmekambriline plastist septik (3 m3) .................................................................... ca  1400 € 

2. Plastist filtersektsioon septikusse .................................................................................. ca  200 € 

3. Septiku ja filtersektsiooni paigaldustööd .................................................................... ca  600 € 

4. Kergkruus Filtralite-P 0,5-4 mm hange (min  tellitav kogus Norrast 2 m3 ) ....... ca  325 € 

HANKIMISVÕIMALUSED  EESTIS: 

http://www.ehitusinfo.ee/                                         

http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd// 

http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja        

http://www.kuldnebors.ee/search/ 

LIGIKAUDSED  KASUTUSKULUD  AASTAS  -  KOKKU   ca 140 € (16 km kaugusel) ,  sh: 

1. Septikusse kogunenud setete eemaldamine fekaaliveokiga lähimasse kanalisatsiooni 

purglasse või kompostimiskohta 1x aastas ................ 38 €  +  veokauguse  1 km eest  1 € 

2. Septiku filtersektsioonis kergkruusa Filtralite-P uuendamine 1 x aastas ......... ca  70 € 

PEAMISED  HOOLDUSTÖÖD: 

1. Kasutusaasta II pooles septiku filtersektsiooni toimimise regulaarne kontrollimine 

võimaliku ummistuse (täissettimise) avastamiseks ja vajadusel selle likvideerimine 

filtermaterjali (kergkruusa Filtralite-P) uuendamise teel filtersektsioonis. 

2. Septikusse kogunenud settehulga regulaarne mõõtmine läbipaistva mõõtetoru või 

mõõtelatiga kasutusaasta II pooles, et vajadusel tellida koheselt 4 m3 fekaaliveok 

liigse sette eemaldamiseks. 

3. Septikule fekaaliveoki takistusteta juurdepääsu tagamine. 

 

11c.  SEPTIK , LISATUD KEEMILISE FOSFORIÄRASTUSAINE  DOSEERIMINE            

TEHNOLOOGILINE  SKEEM 

 

http://www.ehitusinfo.ee/
http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd/
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
http://www.kuldnebors.ee/search/


 

 

ORIENTEERUV  PAIGALDAMISMAKSUMUS  -  KOKKU   ca  2475 €,  sh: 

1.  Kolmekambriline plastist septik (3 m3) .................................................................... ca  1400 € 

2.  Raudsulfaadi (vm sobiva) kemikaali  doseerimissüsteem .................................. ca  450 € 

3.  Septiku ja doseerimissüsteemi paigaldustööd .......................................................... ca  600 € 

4.  Raudsulfaadi hange (nt 25 kg kott) ..................................................................................  ca  25 € 

HANKIMISVÕIMALUSED  EESTIS: 

http://www.ehitusinfo.ee/                                         

http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd// 

http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja        

http://www.kuldnebors.ee/search/ 

LIGIKAUDSED  KASUTUSKULUD  AASTAS  -  KOKKU   ca  100 €  (16 km kaugusel),   sh: 

1. Raudsulfaadi doseerimiseks selle juurde hankimine (25 kg  kott)  .................................... ca  25 € 

2. Septikusse kogunenud setete eemaldamine fekaaliveokiga lähimasse kanalisatsiooni 

purglasse või kompostimiskohta 1x aastas ................. 38 €  +  veokauguse  1 km eest  1 € 

3. Dosaatorpumba (32W) töötamise elektrienergia (1,2 kW/h) ............................... ca  0,2 € 

PEAMISED  HOOLDUSTÖÖD: 

1. Doseerimisüsteemi regulaarse töö tagamine (st , dosaatorpump toimiks normaalselt 

ning  annustuspaagis oleks piisavalt doseeritavat kemikaali), vajadusel ummistunud 

doseerimissüsteemi puhastamine. 

2. Septikusse kogunenud settehulga regulaarne mõõtmine läbipaistva mõõtetoru või 

mõõtelatiga kasutusaasta II pooles, et vajadusel tellida koheselt 4 m3 fekaaliveok 

liigse sette eemaldamiseks. 

3. Septikule fekaaliveoki takistusteta juurdepääsu tagamine. 

 

12a.  SEPTIK  KOOS  Ca- SISALDAVA  PINNASFILTERSÜSTEEMIGA  (VABAVOOLNE) 

        TEHNOLOOGILINE  SKEEM 

 

http://www.ehitusinfo.ee/
http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd/
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
http://www.kuldnebors.ee/search/


 

 

15 

 

ORIENTEERUV  PAIGALDAMISMAKSUMUS  -  KOKKU   ca  4450 €,  sh: 

1. Kolmekambriline plastist septik (3 m3) .................................................................... ca  1400 € 

2.  3 m3 septiku paigaldustööd .............................................................................................. ca  550 € 

3. Pinnasfiltersüsteemi rajamine koos vajalike materjalidega ............................. ca  2500 € 

 

HANKIMISVÕIMALUSED  EESTIS: 

http://www.ehitusinfo.ee/                                         

http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd// 

http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja        

http://www.kuldnebors.ee/search/ 

LIGIKAUDSED  KASUTUSKULUD  AASTAS  -  KOKKU  ca  150 €  (16 km kaugusel) ,  sh:  

1. Septikusse kogunenud setete eemaldamine fekaaliveokiga lähimasse kanalisatsiooni 

purglasse või kompostimiskohta 1x aastas ................ 38 €  +  veokauguse  1 km eest  1 € 

2. Hooldustöödeks ............................................................................................................................ ca 80 € 

PEAMISED  HOOLDUSTÖÖD: 

1. Jaotus- ja dreenitorude pikenduseks olevate maapealsete osade – tuulutustorude 

regulaarne kontrollimine õhu takistusteta läbipääsu tagamiseks. 

2. Jaotus- ja dreeenitorude võimalike ummistuste vältimiseks nende nn läbi-lükkamine 

spets puhastustrossiga või siis survepesu vähemalt 1 kord aastas. 

3. Septikusse kogunenud settehulga regulaarne mõõtmine läbipaistva mõõtetoru või 

mõõtelatiga kasutusaasta II pooles, et vajadusel tellida koheselt 4 m3 fekaaliveok 

liigse sette eemaldamiseks. 

4. Septikule fekaaliveoki takistusteta juurdepääsu tagamine. 

5.  Regulaarne niitmine, takistamaks puude ja põõsaste kasvamist filterväljakule. 

http://www.ehitusinfo.ee/
http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd/
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
http://www.kuldnebors.ee/search/


 

 

12b.  SEPTIK  KOOS  Ca- SISALDAVA  TÕSTETUD  PINNASFILTERSÜSTEEMIGA 

TEHNOLOOGILINE  SKEEM 

 

 

 

ORIENTEERUV  PAIGALDAMISMAKSUMUS  -  KOKKU   ca  5450 €,  sh: 

1. Kolmekambriline plastist septik (3 m3) .................................................................... ca  1400 € 

2. Pump (tootlikkusega 1 l/s) ja voolurahusti-jaotuskaev ....................................... ca  800 € 

3. 3 m3 septiku, pumba ja voolurahusti-jaotuskaevu paigaldustööd .................... ca  750 € 

4.  Pinnasfiltersüsteemi rajamine koos vajalike materjalidega ............................. ca  2500 € 

 

HANKIMISVÕIMALUSED  EESTIS: 

http://www.ehitusinfo.ee/                                         

http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd// 

http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja        

http://www.kuldnebors.ee/search/ 

 

http://www.ehitusinfo.ee/
http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd/
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
http://www.kuldnebors.ee/search/
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LIGIKAUDSED  KASUTUSKULUD  AASTAS  -  KOKKU  ca  180 €  (16 km kaugusel) ,  sh:  

1. Septikusse kogunenud setete eemaldamine fekaaliveokiga lähimasse kanalisatsiooni 

purglasse või kompostimiskohta 1x aastas ................ 38 €  +  veokauguse  1 km eest  1 € 

2. Elektrienergia kulu reoveepumba töötamise ajal ......................................................... ca  30 € 

3. Hooldustöödeks ............................................................................................................................ ca 80 € 

PEAMISED  HOOLDUSTÖÖD: 

1. Iganädalane reoveepumba häireteta töö (normaalse pumpamise) kontrollimine.  

2. Voolurahusti-jaotuskaevu toimise regulaarne ülevaatus ning vajadusel selle 

puhastamine sinna kogunenud setetest. 

3. Reoveepumba hooldamine vastavalt pumbaga kaasaskäivale hooldusjuhendile. 

4. Jaotus- ja dreenitorude pikenduseks olevate maapealsete osade – tuulutustorude 

regulaarne kontrollimine õhu takistusteta läbipääsu tagamiseks. 

5. Jaotus- ja dreeenitorude võimalike ummistuste vältimiseks nende nn läbi-lükkamine 

spets puhastustrossiga või siis survepesu vähemalt 1 kord aastas. 

6. Septikusse kogunenud settehulga regulaarne mõõtmine läbipaistva mõõtetoru või 

mõõtelatiga kasutusaasta II pooles, et vajadusel tellida koheselt 4 m3 fekaaliveok 

liigse sette eemaldamiseks. 

7. Septikule fekaaliveoki takistusteta juurdepääsu tagamine. 

8.  Regulaarne niitmine, et takistada puude ja põõsaste kasvama hakkamist filtervallil.  

12c.  MEHAANILIS - BIOLOOGILINE   MINI KOMPAKTPUHASTI 

TEHNOLOOGILINE  SKEEM 

 

 



 

 

ORIENTEERUV  PAIGALDAMISMAKSUMUS  -  KOKKU  ca  3300 €,  sh: 

1. Kompaktpuhasti koos vajalike seadmetega .............................................................. ca  2450 € 

2. Kompaktpuhasti paigaldus - montaazitööd ............................................................................... ca  700 € 

3. Transport jm vajalikud lisatööd ......................................................................................... ca 150 € 

HANKIMISVÕIMALUSED  EESTIS: 

http://www.ehitusinfo.ee/                                         

http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd// 

http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja        

http://www.kuldnebors.ee/search/ 

LIGIKAUDSED  KASUTUSKULUD  AASTAS  -  KOKKU  ca  110 € (16 km kaugusel),  sh: 

1. Puhastisse kogunenud liigse muda eemaldamine fekaaliveokiga lähimasse 

kanalisatsiooni purglasse või kompostimiskohta 1x aastas ................ 38 €  +  

veokauguse  1 km eest  1 € 

2. Õhupuhuri töötamise elektrienergia (ca 210kW/h) .................................................. ca  40 € 

PEAMISED  HOOLDUSTÖÖD: 

1. Puhasti kasutamine ja hooldamine kooskõlas puhasti tootjapoolse juhenditega.  

2. Puhasti kogu süsteemi talituse regulaarne kontrollimine vastavalt puhasti 

kasutusjuhendile. 

3. Kompaktpuhastile fekaaliveoki takistusteta aastaringse juurdepääsu tagamine. 

 

 

13.  REOVEE  SISSEVOOLUL  PROOVIVÕTUKOHAGA   MEHAANILIS - 

BIOLOOGILINE   PUHASTUS  JÄRGNEVA  HAJUTUS-IMMUTUSSÜSTEEMIGA 

 13 a. PÕHJAVEE MAKSIMAALNE  TASE  MAAPINNAST  ON  1.70 m  VÕI  ENAM, 

PINNASPUHASTI  -  SEPTIK  KOOS  ISEVOOLSE  TEHIS-IMBSÜSTEEMIGA 

TEHNOLOOGILINE  SKEEM 

 

http://www.ehitusinfo.ee/
http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd/
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
http://www.kuldnebors.ee/search/


 

 

19 

 

ORIENTEERUV  PAIGALDAMISMAKSUMUS  -  KOKKU   ca  3150 €,  sh:  

1. Kolmekambriline plastist septik (3 m3) .................................................................... ca  1400 € 

2. Septiku paigaldustööd ......................................................................................................... ca  550 € 

3. Imbsüsteemi rajamine koos vajalike materjalidega ............................................ ca  1200 € 

HANKIMISVÕIMALUSED  EESTIS: 

http://www.ehitusinfo.ee/                                         

http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd// 

http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja        

http://www.kuldnebors.ee/search/ 

LIGIKAUDSED  KASUTUSKULUD  AASTAS  -  KOKKU  ca  150 €   (16 km kaugusel),  sh:  

1. Septikusse kogunenud setete eemaldamine fekaaliveokiga lähimasse kanalisatsiooni 

purglasse või kompostimiskohta 1x aastas .................. 38 €  +  veokauguse  1 km eest  1 € 

2. Hooldustöödeks ........................................................................................................................... ca  80 € 

PEAMISED  HOOLDUSTÖÖD: 

1. Septikusse kogunenud settehulga regulaarne mõõtmine läbipaistva mõõtetoru või 

mõõtelatiga kasutusaasta II pooles, et vajadusel tellida koheselt 4 m3 fekaaliveok 

liigse sette eemaldamiseks. 

2. Septikule fekaaliveoki takistusteta juurdepääsu tagamine. 

3. Immutustoru pikenduseks oleva maapealse tuulutustoru regulaarne kontrollimine 

õhu takistusteta läbipääsu tagamiseks. 

4. Regulaarne niitmine, et takistada puude ja põõsaste kasvama hakkamist imbväljal. 

 

http://www.ehitusinfo.ee/
http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd/
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
http://www.kuldnebors.ee/search/


 

 

13 b.  PÕHJAVEE MAKSIMAALNE  TASE  MAAPINNAST  ON  VÄHEM  KUI  1.70 m 

PINNASPUHASTI  -  SEPTIK  KOOS  TÕSTETUD  TEHIS-IMBSÜSTEEMIGA 

TEHNOLOOGILINE  SKEEM 

 

 

ORIENTEERUV  PAIGALDAMISMAKSUMUS  -  KOKKU   ca  4750 €,  sh:  

1. Kolmekambriline plastist septik (3 m3) ankurdusega ....................................... ca  1700 € 

2. Pump (tootlikkusega 1 l/s) ja voolurahusti-jaotuskaev ....................................... ca  800 € 

3. 3 m3 septiku, pumba ja voolurahusti-jaotuskaevu paigaldustööd ................... ca  750 € 

4. Imbsüsteemi rajamine koos vajalike materjalidega ............................................ ca  1500 € 

 

HANKIMISVÕIMALUSED  EESTIS: 

http://www.ehitusinfo.ee/                                         

http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd// 

http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja        

http://www.kuldnebors.ee/search/ 

http://www.ehitusinfo.ee/
http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd/
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
http://www.kuldnebors.ee/search/
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LIGIKAUDSED  KASUTUSKULUD  AASTAS  -  KOKKU  ca  180 €  (16 km kaugusel),  sh:  

1. Septikusse kogunenud setete eemaldamine fekaaliveokiga lähimasse kanalisatsiooni 

purglasse või kompostimiskohta 1x aastas .................. 38 €  +  veokauguse  1 km eest  1 € 

2. Elektrienergia kulu reoveepumba töötamise ajal ......................................................... ca  30 € 

3. Hooldustöödeks ........................................................................................................................... ca  80 € 

PEAMISED  HOOLDUSTÖÖD: 

1. Iganädalane reoveepumba häireteta töö (normaalse pumpamise) kontrollimine. 

2. Reoveepumba hooldamine vastavalt pumbaga kaasaskäivale hooldusjuhendile. 

3. Septikusse kogunenud settehulga regulaarne mõõtmine läbipaistva mõõtetoru või 

mõõtelatiga kasutusaasta II pooles, et vajadusel tellida koheselt 4 m3 fekaaliveok 

liigse sette eemaldamiseks. 

4. Septikule fekaaliveoki takistusteta juurdepääsu tagamine. 

5. Voolurahusti-jaotuskaevu toimise regulaarne ülevaatus ning vajadusel selle 

puhastamine sinna kogunenud setetest. 

6. Immutustoru pikenduseks oleva maapealse tuulutustoru regulaarne kontrollimine 

õhu takistusteta läbipääsu tagamiseks. 

7. Immutuse jaotustorude võimalike ummistuste vältimiseks nende nn läbi-lükkamine 

spets puhastustrossiga või siis survepesu, vähemalt 1 kord aastas. 

8. Regulaarne niitmine, et takistada puude ja põõsaste kasvama hakkamist imbvallil. 

 

13 c.  MEHAANILIS - BIOLOOGILINE   MINI KOMPAKTPUHASTI        

JÄRGNEVA  HAJUTUS-IMMUTUSEGA  PINNASESSE  

TEHNOLOOGILINE  SKEEM 

 

 



 

 

ORIENTEERUV  PAIGALDAMISMAKSUMUS  -  KOKKU    ca  4200 €,  sh:  

1. Kompaktpuhasti koos kompleksete seadmetega .................................................. ca  2600 € 

2. Kompaktpuhasti paigaldus - montaazitööd .............................................................................. ca  800 € 

5. Immutusväljaku rajamine koos materjalidega .......................................................... ca  800 € 

 

HANKIMISVÕIMALUSED  EESTIS: 

http://www.ehitusinfo.ee/                                         

http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd// 

http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja        

http://www.kuldnebors.ee/search/ 

 

LIGIKAUDSED  KASUTUSKULUD  AASTAS  -  KOKKU  ca  130 €  (16 km kaugusel) ,  sh:  

1. Septikusse kogunenud setete eemaldamine fekaaliveokiga lähimasse kanalisatsiooni 

purglasse või kompostimiskohta 1x aastas ................ 38 €  +  veokauguse  1 km eest  1 €  

2. Elektrienergia kulu pumpade töötamisel ........................................................................ ca  60 € 

PEAMISED  HOOLDUSTÖÖD: 

1. Puhasti kasutamine ja hooldamine kooskõlas puhasti tootjapoolse juhenditega. 

2. Kompaktpuhasti kogu süsteemi talituse regulaarne kontrollimine vastavalt puhasti 

kasutusjuhendile. 

3.  Kompaktpuhastile fekaaliveoki takistusteta juurdepääsu tagamine. 

4. Immutustoru pikenduseks oleva maapealse tuulutustoru regulaarne kontrollimine 

õhu takistusteta läbipääsu tagamiseks. 

5. Immutuse jaotustorude võimalike ummistuste vältimiseks nende nn läbi-lükkamine 

spets puhastustrossiga või siis survepesu, vähemalt 1 kord aastas. 

 

13d.  SEPTIKUGA  PINNASFILTERSÜSTEEM  JÄRGNEVA HAJUTUS-IMMUTUSEGA  

PINNASESSE 

    TEHNOLOOGILINE  SKEEM 

 

http://www.ehitusinfo.ee/
http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd/
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
http://www.kuldnebors.ee/search/
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NB!   PINNASFILTERSÜSTEEMI  RISTLÄBILÕIGET  vaata  SKEEMI  12b  alt. 

           HAJUTUS-IMBSÜSTEEMI  RISTLÄBILÕIGET   vaata   SKEEMI  13a  alt. 

 

ORIENTEERUV  PAIGALDAMISMAKSUMUS  -  KOKKU   ca  6300 €,  sh: 

1. Kolmekambriline plastist septik (3 m3) .................................................................... ca  1400 € 

2. Pump (tootlikkusega 1 l/s) ja voolurahusti-jaotuskaev ........................................ ca  800 € 

3. 3 m3 septiku, pumba ja voolurahusti-jaotuskaevu paigaldustööd .................... ca  750 € 

4. Pinnasfiltersüsteemi rajamine koos vajalike materjalidega ............................. ca  2500 € 

5. Immutusväljaku rajamine koos materjalidega .......................................................... ca  850 € 

 

 HANKIMISVÕIMALUSED  EESTIS: 

http://www.ehitusinfo.ee/                                         

http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd// 

http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja        

http://www.kuldnebors.ee/search/ 

LIGIKAUDSED  KASUTUSKULUD  AASTAS  -  KOKKU  ca  200 €  (16 km kaugusel) ,  sh:  

1. Septikusse kogunenud setete eemaldamine fekaaliveokiga lähimasse kanalisatsiooni 

purglasse või kompostimiskohta 1x aastas ................ 38 €  +  veokauguse  1 km eest  1 € 

2. Elektrienergia kulu reoveepumba töötamise ajal ......................................................... ca  30 € 

3.  Hooldustöödeks ......................................................................................................................... ca 100 € 

PEAMISED  HOOLDUSTÖÖD: 

1. Iganädalane reoveepumba häireteta töö (normaalse pumpamise) kontrollimine. 

2. Reoveepumba hooldamine vastavalt pumbaga kaasaskäivale hooldusjuhendile. 

3. Septikusse kogunenud settehulga regulaarne mõõtmine läbipaistva mõõtetoru või 

mõõtelatiga kasutusaasta II pooles, et vajadusel tellida koheselt 4 m3 fekaaliveok 

liigse sette eemaldamiseks. 

4. Septikule fekaaliveoki takistusteta juurdepääsu tagamine. 

5. Voolurahusti-jaotuskaevu toimise regulaarne ülevaatus ning vajadusel selle 

puhastamine sinna kogunenud setetest. 

6. Immutus- ja dreenitorude pikenduseks oleva maapealsete tuulutustorude 

regulaarne kontrollimine õhu takistusteta läbipääsu tagamiseks. 

7. Immutus- ja dreenitorude võimalike ummistuste vältimiseks nende nn läbi-

lükkamine spets puhastustrossiga või siis survepesu, vähemalt 1 kord aastas. 

8. Regulaarne niitmine, et takistada puude ja põõsaste kasvama hakkamist filter- ja 

imbsüsteemidel. 

http://www.ehitusinfo.ee/
http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd/
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
http://www.kuldnebors.ee/search/


 

 

 

 

14.  OMAPUHASTUSSÜSTEEMIS  PUHASTATUD  HEITVEE  SUUBLAKS  ON                             

HÄSTI  KAISTUD PINNAS  EHK  MAAPÕU ..................................................... 15 

 

14.  OMAPUHASTUSSÜSTEEMIS  PUHASTATUD  HEITVEE  SUUBLAKS  ON                              

VEEKOGU (so KRAAV, OJA, JÕGI, TIIK, JÄRV  või  MERI)................................ 10 

 

 

15.  MEHAANILINE  PUHASTUS  (REOVEE SISSEVOOLUL PROOVIVÕTUKOHAGA)  

HAJUSIMMUTUSSÜSTEEMIGA 

15 a.  TEHISLIK  PINNASPUHASTI  -  SEPTIK  KOOS  IMBKRAAVISTIKUGA 

TEHNOLOOGILINE  SKEEM 
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ORIENTEERUV  PAIGALDAMISMAKSUMUS  -  KOKKU   ca  2800 €,  sh: 

1. Kolmekambriline plastist septik (3 m3) .................................................................... ca  1400 € 

2. 3 m3 septiku paigaldustööd ............................................................................................... ca  550 € 

3. Imbkraavistiku rajamine koos vajalike materjalidega ......................................... ca   850 € 

 

HANKIMISVÕIMALUSED  EESTIS: 

http://www.ehitusinfo.ee/                                         

http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd// 

http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja        

http://www.kuldnebors.ee/search/ 

 

LIGIKAUDSED  KASUTUSKULUD  AASTAS  -  KOKKU  ca  150 €  (16 km kaugusel) ,  sh:  

1. Septikusse kogunenud setete eemaldamine fekaaliveokiga lähimasse kanalisatsiooni 

purglasse või kompostimiskohta 1x aastas .................. 38 €  +  veokauguse  1 km eest  1 € 

2. Hooldustöödeks ........................................................................................................................... ca  80 € 

 

PEAMISED  HOOLDUSTÖÖD: 

1. Septikusse kogunenud settehulga regulaarne mõõtmine läbipaistva mõõtetoru või 

mõõtelatiga kasutusaasta II pooles, et vajadusel tellida koheselt 4 m3 fekaaliveok 

liigse sette eemaldamiseks. 

2. Septikule fekaaliveoki takistusteta juurdepääsu tagamine. 

3. Immutustoru pikenduseks oleva maapealse tuulutustoru regulaarne kontrollimine 

õhu takistusteta läbipääsu tagamiseks. 

4. Regulaarne niitmine, et takistada puude ja põõsaste kasvama hakkamist imbalal. 

 

 

15 b.  PINNASPUHASTI  -  SEPTIK  KOOS  TÕSTETUD  IMBPEENRAGA ....vt   13b 

 

 

http://www.ehitusinfo.ee/
http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd/
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
http://www.kuldnebors.ee/search/


 

 

16.  VETTSÄÄSTVA  2- SÜSTEEMSE LOPUTUS (4/2 l )  POTIGA......................  17 

 

 

16.  SEPAREERIVA  VESIKLOSETIGA ...................................................................  18 

 

17a.  WC  MUST VESI  KOGUTAKSE  OMAETTE  KOGUMISMAHUTISSE (3 m3)          

HALL  OLMEREOVESI   KANALISEERITAKSE OMAPUHASTUSSÜSTEEMI .......   8 

TEHNOLOOGILINE  SKEEM 

 

WC-VEE  KÄITLUSE ORIENTEERUV  PAIGALDAMISMAKSUMUS  -  KOKKU   ca  2400 €,  sh: 

1. Vettsäästva 2-süsteemse loputusega WC pott paigaldusega ............................... ca   300 € 

2. WC vee kogumismahuti plastist (3 m3) alarmseadmega ..................................... ca  1500 €  

3. 3 m3  kogumismahuti, alarmseadme ja torustiku paigaldustööd ....................... ca   600 € 

HANKIMISVÕIMALUSED  EESTIS: 

http://www.ehitusinfo.ee/                                         

http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd// 

http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja        

http://www.kuldnebors.ee/search/ 

WC-VEE  KÄITLUSE LIGIKAUDSED  KASUTUSKULUD  AASTAS  -  KOKKU  ca  100 € ,  sh:  

1. Septikusse kogunenud setete eemaldamine fekaaliveokiga lähimasse kanalisatsiooni 

purglasse või kompostimiskohta 1x aastas ................ 38 €  +  veokauguse  1 km eest  1 € 

2. Hooldustöödeks ........................................................................................................................... ca  30 € 

 

http://www.ehitusinfo.ee/
http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd/
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
http://www.kuldnebors.ee/search/
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WC-VEE  KÄITLUSE PEAMISED  HOOLDUSTÖÖD: 

1. Mahuti WC-veega ületäitumise (hoiatussüsteemi  alarmseadme) jälgimine ning 

vajadusel 4 m3 fekaaliveoki tellimine kogunenud uriini äravedamiseks. 

2. 3 m3  mahutile fekaaliveoki takistusteta aastaringse juurdepääsu tagamine. 

3. Ventilatsioonisüsteemi olemasolul hoida see puhas ja töökorras. 

 

 

17b.  WC  VESI  KANALISEERITAKSE  OLMEREOVEE  KOGUMISMAHUTISSE 

TEHNOLOOGILINE  SKEEM 

 

ORIENTEERUV  PAIGALDAMISMAKSUMUS  -  KOKKU   ca  2800 €,  sh: 

1. Vettsäästva 2-süsteemse loputusega WC pott paigaldusega ............................... ca   300 € 

2. Olmevee plastist kogumismahuti (10 m3) alarmsedamega ................................ ca 1800 € 

3. 10 m3  kogumismahuti ja alarmseadme paigaldustööd ........................................ ca    700 € 

HANKIMISVÕIMALUSED  EESTIS: 

http://www.ehitusinfo.ee/                                         

http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd// 

http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja        

http://www.kuldnebors.ee/search/ 

 

LIGIKAUDSED  KASUTUSKULUD  AASTAS  -  KOKKU  ca  1850 €  (16 km kaugusel) ,  sh:  

1. Olmevee kogumismahuti tühjendamine ja äravedu 9 m3 fekaaliveokiga lähimasse 

kanalisatsiooni purgimissõlme 1x kuus ......................(70 €  +  veokauguse 1  €/km) x 18 

2. Hooldustöödeks ....................................................................................................................... ca  20 € 

http://www.ehitusinfo.ee/
http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd/
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
http://www.kuldnebors.ee/search/


 

 

PEAMISED  HOOLDUSTÖÖD: 

1. Reovee kogumismahuti ületäitumise (hoiatussüsteemi  alarmseadme) jälgimine 

ning vajadusel 9 m3 fekaaliveoki tellimine kogunenud olmereovee äravedamiseks. 

2. 10 m3  mahutile fekaaliveoki takistusteta aastaringse juurdepääsu tagamine. 

3. Ventilatsioonisüsteemi olemasolul hoida see puhas ja töökorras. 

 

17c.  WC  MUST VESI  KANALISEERITAKSE  KOOS  HALLI  OLMEREOVEEGA  

OMAPUHASTUSSÜSTEEMI ..........................................................................................   8 

 

 

18a.  WC  AQUATRON  SEPARAATORIGA , KUS  TAHKE  ROE  JA  ERALDATAV  

VEDELIK  KOGUTAKSE  ERALDI  MAHUTITESSE,                                               

HALL  OLMEREOVESI   KANALISEERITAKSE  .......................................................    7  

 

TEHNOLOOGILINE  SKEEM 

 

 

ORIENTEERUV SEPAREERIMISE  PAIGALDAMISMAKSUMUS  -  KOKKU   ca  4400 €,  sh: 

1. WC pott paigaldusega ............................................................................................................ ca  200 € 

2. AQUATRON separaator koos konteinerite ja hoidlaga ......................................... ca  1600 € 

3. Separaatori ja maasisese hoidla paigaldustööd ......................................................... ca  500 € 

4. Alarmseadmega reovedeliku kogumismahuti (3 m3) ........................................... ca  1500 € 

5. 3 m3  kogumismahuti, alarmseadme ja torustiku paigaldustööd ....................... ca   600 € 
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HANKIMISVÕIMALUSED  EESTIS: 

http://www.ehitusinfo.ee/                                         

http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd// 

http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja        

http://www.kuldnebors.ee/search/ 

SEPAREERIMISE  LIGIKAUDSED  KASUTUSKULUD  AASTAS  -  KOKKU  ca  150 € ,  sh:  

1. Mahuti täitnud reovedeliku eemaldamine fekaaliveokiga lähimasse kanalisatsiooni 

purglasse või kompostimiskohta 1x aastas ................ 38 €  +  veokauguse  1 km eest  1 € 

2. Tahke massi konteineri transportimine kompostimiskohta ................................... ca 50 € 

3. Vajalikud hooldustööd .............................................................................................................. ca 30 € 

SEPAREERIMISÜSTEEMI  PEAMISED  HOOLDUSTÖÖD: 

1. AQUATRON separaatori talituse regulaarne kontrollimine ja seadme hooldamine 

vastavalt tootja poolt antud kasutusjuhendile. 

2. Mahuti reovedelikuga ületäitumise (hoiatussüsteemi  alarmseadme) jälgimine ning 

vajadusel 4 m3 fekaaliveoki tellimine kogunenud vedelikumassi äravedamiseks. 

3. Mahutile fekaaliveoki aastaringse takistusteta juurdepääsu tagamine. 

4. Tahke massi konteineri täitumise regulaarne kontrollimine ning selle täitumisel 

transportimine tühjendamiseks kompostimiskohta. 

5. AQUATRON separaatorile järjekordse tühja konteineri õigeaegne paigaldamine. 

6. Ventilatsioonisüsteemi olemasolul hoida see puhas ja töökorras. 

 

18 b.  WC  AQUATRON  SEPARAATORIGA , KUS TAHKE  ROE  KOGUTAKSE   

KONTEINERISSE  JA  ERALDATAV  VEDELIK  KANALISEERITAKSE ............    7 

TEHNOLOOGILINE  SKEEM 

 

http://www.ehitusinfo.ee/
http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd/
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
http://www.kuldnebors.ee/search/


 

 

 

ORIENTEERUV SEPAREERIMISE  PAIGALDAMISMAKSUMUS  -  KOKKU   ca  2300 €,  sh: 

1. WC pott paigaldusega ............................................................................................................ ca  200 € 

2. AQUATRON separaator koos konteinerite ja hoidlaga ......................................... ca  1600 € 

3. Separaatori ja maasisese hoidla paigaldustööd ......................................................... ca  500 € 

 

HANKIMISVÕIMALUSED  EESTIS: 

http://www.ehitusinfo.ee/                                         

http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd// 

http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja        

http://www.kuldnebors.ee/search/ 

LIGIKAUDSED  KASUTUSKULUD  AASTAS  -  KOKKU   ca  80 € ,  sh:  

1. Tahke massi konteineri transportimine kompostimiskohta ................................... ca 50 € 

2. Vajalikud hooldustööd .............................................................................................................. ca 30 € 

 

SEPAREERIMISÜSTEEMI  PEAMISED  HOOLDUSTÖÖD: 

1. AQUATRON separaatori talituse regulaarne kontrollimine ja seadme hooldamine 

vastavalt tootja poolt antud kasutusjuhendile. 

2. Tahke massi konteineri täitumise regulaarne kontrollimine ning selle täitumisel 

transportimine tühjendamiseks kompostimiskohta. 

3. AQUATRON separaatorile järjekordse tühja konteineri õigeaegne paigaldamine. 

4. Ventilatsioonisüsteemi olemasolul hoida see puhas ja töökorras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehitusinfo.ee/
http://www.emateab.ee/loend/Ehitus+ja+remont/vee-+ja+kanalisatsioonitööd/
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
http://www.kuldnebors.ee/search/
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MIDA TULEB  KINDLASTI  SILMAS PIDADA ÜKSIKMAJAPIDAMISE 

REOVEEEKÄITLUSE  RAJAMISEL 

 

1. Hästi läbimõeldes leida, kus oleks OMAPUHASTI  parim asukoht.             
Otsuse tegemisel tuleks jälgida, et: 

•   arvestataks krundil olemasolevat maapinna reljeefi; 

•    paikneks kohas, kus ei ohusta üleujutused; 

•   jääks elamust valdavate tuulte suhtes allatuult; 

•   jääks joogivee kaevust allanõlva; 

•   jääks põhjavee liikumissuuna suhtes allavoolu; 

•   kuja (kaitsetsoon) oleks vähemalt 10 m (va pealt kinnine puhasti, millel on 5 m);  

•   valitaks välja võimalik otstarbekaim suubla puhastist väljuvale heitveele; 

2. Koostada ehituskrundi geodeetiline alusplaan maapinna kõrgusandmetegega.                                          

3. Määrata kindlaks valitud asukoha (mõõta ära kõige sademeterohkemal perioodil) 

põhjavee  kõrgeim  tase (pinnasesse kaevatud kaevises maapinnast võetuna). 

 

4. Määrata kindlaks asukoha põhjavee loodusliku reostuskaitstuse  kategooria 

(so, kas kaitsmata või nõrgalt kaistud või siis keskmiselt kuni hästi kaistud) kasutades 

EGK 2004. a. koostatud Saare maakonna põhjavee kaitstuse kaarti 1: 50 000. 
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1095484/Saare+mk+pohjavee+kaistuse+pdf 
Täpsustada võib veel Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Saaremaa kontoris, 

kus on nähtav sama kaart digitaalsel kujul MapInfo failidena mõõtkavas 1: 50 000. 

Soovi korral võib sealt saada ka digikaarti koopia digitaal-optilisel andmekandjal. 

 

5. Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omava eksperdi abi kasutades teha kindlaks 

asukoha põhjavee tasemest kõrgemal paikneva pinnase hüdrauliline juhtivus 

ehk pinnase  veejuhtivus. 

 

 

 

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1095484/Saare+mk+pohjavee+kaistuse+pdf


 

 

TÄHTSAIMAD VÄLJAVÕTTED HAJAASUSTUSE ÜKSIKMAJAPIDAMISTE 

REOVEE  KÜSIMUSI  REGULEERIVATEST  EESTI  VABARIIGIS  01.01.2011  

KEHTIVATEST  SEADUSANDLIKEST  AKTIDEST 

 

VEESEADUS 

Isikliku majapidamise reovesi on elaniku kinnistul oleva reostusallika poolt üle kahjutuspiiri 

rikutud vesi, mida ei või juhtida looduskeskkonda. Kui tekkinud reovesi veetakse ära 

töötavale puhastussedamele, siis ei ole selle eelnevat puhastamist vaja. Reovesi vajab aga 

puhastamist siis, kui toimub veeheide, st et seda juhitakse ära suublasse. Heitvee suublaks 

võib olla lähedal asuv veekogu (kraav, oja, jõgi, tiik, järv, meri) või maapõue osa - pinnas.  

Veeseaduse §32 järgi kehtestab kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas reovee kohtkäitluse ja 

äraveo eeskirja. 

Kehtiva Veeseaduse §36 järgi on Eesti Vabariigis, sh Saare maakonnas, kõik heitveesuublad 

reostustundlikud ning vajavad seetõttu kaitset, kus kehtivad tavapärasest rangemad keskkonna-

nõuded ja  neist tulenevad piirangud  ning neile kehtestatud kvaliteedi- ja keskkonnakaitsenõuete 

täitmine tuleb tagada 2015. a 22. detsembriks. 

Isikliku majapidamise heitvee  pinnasesse juhtimiseks  ei ole vaja vee erikasutusluba, kuid see 

tegevus peab vastama Veeseaduse §24 alusel kehtestatud Heitvee pinnasesse juhtimise korra 

nõuetele, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 269,  31.07.2001.  

 Nii reovee kui heitvee juhtimine külmunud pinnasele on keelatud.  

 Reovee põhjavette suunamine on keelatud. (Otse põhjavette juhtimise all mõeldakse 

reoainete põhjavette juhtimist ilma pinnasest või aluspinnasest läbi nõrgumata või juhtimist 

kaitsmata põhjaveega alale) 

 Reovesi tuleb enne suublasse juhtimist puhastada Vabariigi Valitsuse määrusega nr 269,  

31.07.2001 kehtestatud piirmääradeni või puhastusastmeteni kohapealses puhastus-

süsteemis.  

 Puhastamata reovett võib ära vedada mõnda toimivasse reoveepuhastisse, kui selleks on 

saadud reoveepuhasti omanikult vastav nõusolek. 

Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord
1            

                                            

31.07.2001 Vabariigi Valitsuse määrus nr 269 
Nimetatud korra § 2 defineerib muuhulgas täpselt reovee mehaanilise ja bioloogilise puhastusviisid. 

Olgu märgitud, et mehaaniliseks puhastuseks nimetatakse reoveest sellist reoainete ärastamist, 
mille korral reovee puhastusaste peab olema biokeemilise hapnikutarbe(BHT) osas suurem 
või võrdne 20%-ga ja heljuvainete(HA) sisalduse osas suurem või võrdne 50%-ga. Reovee 
bioloogiliseks puhastuseks loetakse aga reoainete ärastamist bioloogiliste protsesside toimel ja 

sellisel tasemel, kus reovee puhastusaste on BHT osas suurem või võrdne 90%-ga , HA osas suurem 
või võrdne 80%-ga ja keemilise hapnikutarbe(KHT) osas suurem või võrdne 75%-ga. 
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REOVEE  PUHASTAMISEST  JA  HEITVEE  ÄRAJUHTIMISEST  KUI  SUUBLAKS  ON  VEEKOGU 

Kehtiva korra § 6 sätestab, et väikese reostuskoormusega reostusallikast pärinev reovesi tuleb 

puhastada nii, et enne reostustundlikuks suublaks olevasse veekogusse (milleks on kõik kraavid, 
ojad, jõed, tiigid, järved ja meri) juhtimist oleks tekkivast heitveest tagatud fosforiärastus.   

REOVEE  PUHASTAMISEST  JA  HEITVEE  ÄRAJUHTIMISEST  KUI  SUUBLAKS  ON  PINNAS 

Korra § 10 sätestab, et kui heitvee juhtimine kaugel asuvasse veekogusse ei ole majanduslikult 
põhjendatud ja ei ole ka põhjavee seisundi halvenemise ohtu ning tegemist ei ole kaitsmata või 
nõrgalt kaitstud põhjaveega aladega (so kohtadega, kus pinnakatteks on vähemalt 2 m paksune savi- 
või liivsavikiht; või on siis vähemalt 10 m paksuselt moreeni; või on siis vähemalt 40 m paksune liiva- 
või kruusakiht), võib heitvett hajutatult immutada pinnasesse (kuni 5 m3 ööp), kasutades kõige 
lihtsamat viisi – reovee mehaanilist puhastamist.   

Aga kohtades, kus on pinnakatteks on alla 2m paksune savi- või liivsavikiht või on alla 10 m paksune 
moreenikiht või on alla 40 m paksune liiva- või kruusakiht (teisisõnu,  kaitsmata ja nõrgalt kaitstud 
põhjaveega aladel) võib kohapeal pinnasesse immutada vaid vähemalt bioloogiliselt puhastatud 
heitvett.  

Kõikidel juhtudel peab heitvee immutussügavus pinnases olema aasta ringi vähemalt 1,2 m 

ülalpool põhjavee kõrgeimat taset.  

Kaitsmata põhjaveega aladeks loetakse karstialasid, alvareid, mille pinnakatte paksus on alla 1 m 
ning alasid, mille pinnakate on alla 2 m paksune moreen filtratsioonimooduliga 0,01–0,5 m ööpäevas 
ja alasid, mille pinnakate on alla 20 m paksune liiva- või kruusakiht filtratsioonimooduliga 1–5 m 
ööpäevas. Nõrgalt kaitstud põhjaveega aladeks loetakse alasid, mille pinnakate on 2–10 m paksune 
moreen filtratsioonimooduliga 0,01–0,5 m ööp, alasid, mille pinnakate on alla 2 m paksune savi- või 
liivsavikiht filtratsioonimooduliga 0,0001–0,005 m ööp ja alasid, mille pinnakate on 20–40 m paksune 
liiva- või kruusakiht filtratsiooni-mooduliga 1–5 meetrit ööpäevas.  

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded
1                                                                              

16.05.2001 Vabariigi Valitsuse määrus nr 171 
§ 2 alusel loetakse omapuhastiteks ehk kohtpuhastiteks reoveepuhasteid, mille projekteeritud 

reostuskoormus on kuni 50 ie. 

§ 6 järgi on septiku või  muu pealt kinnise omapuhasti (nn kompaktpuhasti) kuja vähemalt 5 m. 

Pealt mittekinniste kohtpuhastite kuja peab olema aga vähemalt 10 m. Omapuhasti  peab paiknema 

joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee liikumissuuna suhtes allavoolu. 

§ 7 järgi omapuhastiks oleva imbsüsteemi ja joogiveesalvkaevu vaheline kaugus sõltub 

suublaks olevast pinnasest ja selle omadustest, maapinna langusest ning kuja võib olla 20, 30 

või 50 m. 

§ 91 järgi tuleb reoveepuhasti valikut tehes arvestada pinnasesse immutamise variandi  

korral koha põhjavee kaistust. 

§ 10  järgi tuleb kanalisatsiooniehitiste ehitusprojekti koostamisel arvestada parimat 
võimalikku tehnikat. 



 

 

§ 14  järgi reoveepuhastussüsteemist, mida kasutatakse alla 5 m3 heitvee immutamiseks 
ööpäevas, peab olema võimalik võtta proove juurdevoolavast reoveest. 

§ 15 alusel tuleb reoveepuhasti  ehitada nii, et pinnaspuhastil, tehismärgalal, taimestikpuhastil ja 

biotiigil oleks toimimisaeg vähemalt  15 a. 

 

EHITUSSEADUS 

§12 ja §15  järgi  ei pea väikeehitise (sh väikepuhasti, tiik), mille ühel kinnistul asuv ehitisealune pind 

on kuni 20 m2, ehitamiseks olema ei ehitusprojekti, ehitusluba ega ka kohaliku omavalitsuse kirjalikku 

nõusolekut. Kui aga väikeehitise alune pind on 20 – 60 m2, siis tuleb taotleda kohalikust 

vallavalitsusest kehtestatud korra järgi kirjalik nõusolek. 

§31 alusel ei ole väikeehitise ehitamise korral nõutav ehitamise käigus tehtavate tööde 

dokumenteerimine, küll aga peab ehituse ajal toimuma omanikujärelvalve, mida võib teha ehitise 

omanik ka ise. 

§32 järgi ei pea elamiseks mittekavandatud väikeehitise kasutuselevõtuks olema kohaliku 

omavalitsuse poolt väljastatud kasutusluba ega  kasutama selleks pädevat ehitusettevõtjat. 
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