Ramboll Eesti AS koostab Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) tellimusel ning Keskkonnainvesteeringute
Keskus SA toel projekti “Reoveekogumisalade vee-ettevõtete teeninduspiirkonnast välja jääva kuid
potentsiaalse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tarbijaskonna määratlemine ning meetmete
kavandamine nõuetele vastava joogi- ja reoveekäitluse rakendamiseks”.
Projekti eesmärgiks on reoveekogumisaladel (edaspidi RKA) seni korrastamata veevarustuse ja
reoveekäitlusega elanikkonnaga piirkondade kaardistamine ning meetmete kavandamine, tagamaks
seni ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga (edaspidi ÜVK) ühendamata elanikele kvaliteetne joogivesi ning
neilt loodusesse juhitava heitvee vastavus õigusaktide ja keskkonnalubade nõuetele. Projektiga
aidatakse kaasa Eesti veemajanduskavade eesmärkide (sh veekogumite ökoloogilise seisundi
parandamine) saavutamisele ning joogivee direktiivi ja asulareovee puhastamise direktiivi nõuete
täitmisele.
Ülevaate saamine võimaldab selgitada välja piirkonnad, kus on vaja välja arendada ÜVK. Samuti on
saadav ülevaade sisendiks Euroopa Liidu finantsperioodi 2014-2020 toetuste süsteemi kavandamisel,
aidates hinnata, millised investeeringud on vajalikud reoveekogumisalade nõuetelevastavuse
saavutamiseks, lähtudes vesikondade veemajanduskavade eesmärkidest ja meetmeprogrammist ning
töö tulemusena saadavast hinnangust reoveekogumisaladel kasutusel olevate omalahenduste
nõuetelevastavusele.
Projekti eesmärkide saavutamiseks palume Teie abi reoveekogumisalade kohta info kogumisel. Kirja
lisas on küsimustik, mille eesmärgiks on ülevaate saamine reoveekogumisalade seisukorrast. Palume
Teil vastata manusesse lisatud küsimustikule 10 tööpäeva jooksul.
Küsitlus korraldatakse kahes etapis kõikides omavalitsustes ja vee-ettevõtetes üle Eesti . Esimeses
etapis küsitletakse kohalikke omavalitsusi ja seejärel vee-ettevõtteid.
Küsimustikud on osaliselt eeltäidetud, palume Teil sisestatud andmed üle kontrollida.
Kui teil on täiendavaid küsimusi, siis palume meiega koheselt ühendust võtta.
Materjalid ja täidetud küsimustikud palume edastada kirja saatjale või laadida üles Ramboll Eesti AS
ftp-serverisse.

ftp.ramboll.ee
Kasutajanimi: evel2.ramboll.ee
Parool: mMhR68

KÜSIMUSTIK
xx.xx.2014

1. Palume Teil meile edastada katastriüksuste piirid MapInfo või AutoCad formaadis.
2. Palume Teil meile edastada Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) arengukava koos lisade ja
joonistega elektrooniliselt.
3. Kas Teie hinnangul vajab ÜVK arengukava uuendamist?
Jah

Ei

Mis aastal arengukava koostati/uuendati? Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
Mis aastal arengukava kinnitati? Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
4. Nimetage kohalik(ud) vee ja kanalisatsiooni teenusepakkuja(d) reoveekogumisalal (RKA) ning
nende kontaktandmed. (vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele loetakse VK
teenusepakkujaks ka füüsiline/juriidiline isik, kui ta võtab põhjavett ≥5m3/ööp). Vajadusel
lisada tabelisse ridu.
Nimi:
E-post:
Telefon:

5. Nimetage kõik reoveekogumisalal (RKA) tegutsevad vee erikasutusloa omanikud (välja arvatud
punktis 4 loetletud teenusepakkuja(d)). Vajadusel lisada tabelisse ridu.
Nimi:
E-post:
Telefon:

6. Nimetage teie hinnangul vallas/linnas elavate hooajaliste elanike arv: Teksti sisestamiseks

klõpsake siin.
7. Nimetage reoveekogumisalal elavate elanike arv linna/linnaosade/külade lõikes. Vajadusel
lisada ridu.
Nr
Reoveekogumisala
Küla/linnaosa
Elanike arv
1.
2.
3.
4.
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